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Viktigt! VIKTIGT!

1. Säkerhetsanvisningar 1. Säkerhetsanvisningar
 



l Denna ergometer är en hastighets-
beroende träningsanordning av klass HA, enligt DIN EN
957-1 / 5.

l Max lastkapacitet 150 kg.
l Ergometeret får endast användas för det

avsedda ändamålet!
l Annan användning är förbjuden och kan vara farlig.

Importören kan inte hållas ansvarig för skador som orsakats
av obehörig användning.

Tåg Du tränar med en enhet som har utformats enligt de
senaste säkerhetsstandarderna. Eventuella farokällor som
kan orsaka skada har uteslutits så långt som möjligt.

För att undvika skador och / eller olyckor, läs och följ dessa
enkla regler:

1. Låt inte barn leka med eller nära enheten.
2. Kontrollera regelbundet att alla skruvar, muttrar,

handtag och pedaler är täta.
3. Byt ut defekta delar omedelbart och använd inte

enheten förrän den repareras. Också uppmärksamma
eventuell materiell trötthet.

4. Höga temperaturer, fukt och vattenstänk bör
undvikas.

5. Läs bruksanvisningen noga innan du använder
enheten.

6. Enheten behöver tillräckligt med utrymme i alla
riktningar (minst 1,5 m).

7. Placera enheten på en fast och jämn
yta.

8. Träna inte omedelbart före eller efter måltider.
9. Ha alltid en läkare att undersöka dig innan du börjar

träna en träningspass .
10. Enhetssäkerhetsnivån kan endast garanteras om du

kontrollerar slitdelarna med jämna mellanrum. Dessa
är markerade med * i dellistan.

11. Träningsmaskiner ska aldrig användas som
spelutrustning.

12. Stå inte på väskan.
13. Använd inte lös klädsel, men lämplig träningsdräkt,

t.ex. en träningsbyxa.

14. Bär skor och arbeta aldrig barfota.
15. Se till att det inte finns någon tredje part i närheten av

enheten, eftersom andra personer kan skadas av de
rörliga delarna.

16. Utövaren får inte placeras i fuktiga rum (bad) eller på
balkongen.

17. Om du använder medicinering, fråga din läkare
innan du börjar träna.

18. Se till att det inte finns några delar i rörelseområdet. De
kan skada sig själva

Erg Ergometeret är tillverkat enligt DIN EN 957-1 / 5
klass HA.

l Max användarvikt är 150 kg.
l Ergometeret ska endast användas för det avsedda
ändamålet.

l Annan användning av föremålet är
förbjudet och kanske farligt. Importören kan inte
hållas ansvarig för skada eller skada som
orsakats av felaktig användning av
utrustningen.

l Ergometeret har tillverkats enligt de
senaste säkerhetsstandarderna.

För att förhindra skada och / eller olyckor, läs och följ dessa
enkla regler:

1. Låt inte barn leka på eller i närheten av utrustningen.

2. Kontrollera regelbundet att alla skruvar, muttrar,
handtag och pedaler är ordentligt fastsatta.

3. Byt omedelbart alla defekta delar och använd inte
utrustningen förrän den repareras. Titta på någon
materiell trötthet.

4. Undvik höga temperaturer, fukt och stänkvatten.

5. Läs igenom bruksanvisningen noga innan du börjar
utrustningen.

6. Utrustningen kräver tillräckligt med utrymme i alla
riktningar (minst 1,5 m).

7. Montera utrustningen på en fast och plan yta.

8. Utsätt inte omedelbart före eller efter måltiden.

9. Innan du börjar träna någon träning.
10. Maskinens säkerhetsnivå kan endast ske om du

regelbundet inspekterar delar som är utsatta för
slitage. Dessa anges med * i dellistan. Hävarmar och
annan utrustning behöver inte brista rörelsemängden
under träning.

11. Träningsutrustning får aldrig användas som leksaker.

12. Steg inte på huset, utan bara på stegen
provocerade för detta ändamål.

13. Använd inte lös kläder; träna träning som en
träningsdräkt, till exempel.

14. Bär skor och utöva aldrig barfota.
15. Se till att andra personer inte befinner sig i

hemtrenaren, eftersom andra personer kan skadas
av de rörliga delarna.

16. Det är inte tillåtet att placera i rum med hög
luftfuktighet (badrum) eller på balkongen.

17. Om du tar medicin ska du kontakta en läkare innan
du börjar träna

18. Var uppmärksam, det finns inga delar i det rörliga området,
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2. Allmänt

Omfattningen av denna träningsanordning är hemområdet.
Enheten uppfyller kraven i DIN EN 957-1 / 5 klass HA. Den
CE-märkning hänvisar till EU-direktivet 2004/108 / EG och
2006/95 / EG. Felaktig användning av den här enheten (t.ex.
överdriven träning, felaktiga inställningar etc.) kan inte
uteslutas.

2: a general

Denna träningsutrustning är avsedd att användas hemma.
Utrustningen uppfyller kraven i EN 957-1 / 5 Class HA. CE-
märkningen EU-direktiv 2004/108 / EEG och 2006/95 / EEG.
Hälsoskador kan inte uteslutas om denna utrustning
används som avsedd (till exempel överdriven träning,
felaktiga inställningar etc.).



Innan du börjar träna, ska din läkare göra en allmän undersökning
för att utesluta eventuella hälsorisker.

2.1 Förpackning
Förpackningen består av miljövänliga och återvinningsbara
material:

l ytterförpackning av papp
l gjutna delar av skum, CFC-fri polystyren (PS)
● Polyeten (PE) film och påsar
l Spännband av polypropen (PP)

2.2 Avfallshantering

Vid slutet av dess livslängd får denna produkt
inte kasseras som vanligt hushållsavfall, men
måste bortskaffas vid en samlingspunkt för
återvinning av elektrisk och elektronisk
utrustning. Materialen kan återanvändas
enligt deras märkning. Återanvändning,
återvinning eller andra former av återvinning
av avfall

göra ett viktigt bidrag till skyddet av vår miljö. Vänligen fråga
den lokala förvaltningen på den ansvariga avfallsplatsen.

Innan du börjar träna, bör du ha en fullständig fysisk
undersökning av din läkare för att utesluta eventuella
hälsorisker.

2.1 Förpackning
Miljövänliga och återvinningsbara material:

l Extern förpackning av papp
l Gjutna delar av skum CFS-fri polystyren (PS)
l Plåtar och påsar av polyeten (PE)
l Inslagning remmar gjorda av polypropylen (PP)

2.2 Avfallshantering

Var noga med att behålla förpackningen
för reparation / garanti. Utrustningen ska
inte kasseras i hushållsavfallet!
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3. Konstruktion

För att göra ergometern så enkel som möjligt, har vi redan
förmonterat de viktigaste delarna. Innan du monterar enheten,
läs noggrant igenom monteringsanvisningarna och fortsätt sedan
steg för steg enligt beskrivningen.

förpackningsinnehållet
l Ta bort alla enskilda delar

från polystyren mögel
och placera dem sida vid sida

på golvet.
l Placera huvudramen på en

golvskyddsyta ,
eftersom golvet kan skadas / repas utan
monterade fötter.

3. Montering

För att göra ergometerns montering så enkel som möjligt
har vi förmonterat de viktigaste delarna. Innan du monterar
utrustningen, läs dessa anvisningar noggrant och fortsätt
sedan steg för steg som beskrivs

Förpackningens innehåll
l Packa upp alla enskilda delar och placera

varandra på golvet.
Det är de som är de
",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

feet. Kudden ska vara platt och inte för tjock,
så ramen har en stabil ställning.

l Se till att du har tillräckligt
med utrymme för rörelse (minst 1,5 m) på



Denna kudde ska vara platt och inte
för tjock, så ramen har en stabil fot.

l Se till att du har tillräcklig rörelsefrihet
(minst 1,5 m) i alla riktningar under
montering.

3.1 Checklista

alla sidor under montering.

3.1 Checklista
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3.2 Monteringssteg / Monteringssteg
Steg / Steg 1



06

Steg / Steg 2

07



Steg / Steg 3

Steg / steg 4

08

Steg / Steg 5
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Steg / Steg 6



10

Steg / steg 7

11



3.3 Justera sittplatsen

Sitshöjd (vertikal justering):
Den viktigaste positionen är säteshöjden. Justera stolpröret
till en höjd som gör att båda tårna kan röra marken
samtidigt som du sitter på enheten och håller styren.

Stolposten får endast användas upp till max.
Marken dras ut!

Sadeljustering (horisontal): Justera sadelhäftet när du har justerat
säteshöjden. Du kan enkelt göra det genom att lossa
greppskruven och förflytta sadelvagnen enligt din kroppsstorlek.
Följande tumregel kan också beaktas vid inställning:

När vevet är horisontellt ska vinkeln mellan lår och
underben vara 90 °.

Höjdjustering av sadeln: Öppna båda muttrarna på
sadelramen tills sadeln vrider lätt. Justera lutningen på
sadeln genom att trycka på eller dra på sadeln. Om en
behaglig lutning uppnås stänger du de tidigare öppnade
muttrarna i sadelramen med lämpligt verktyg.

3.4 Justering av handtag

När du har lossat tumskruven, lutar du styret för att välja det
mest bekväma styrläget för dig. Dra sedan åt handtaget igen

3.3 Hur man ställer in sadelstolpen

Sadelens höjd: Viktigast är sadelns korrekta höjd. Låt
sadeln fixas i en sådan höjd, att båda kan röra golvet.

Sadeln får endast dras ut till max. Placera som
angivet

Horisontell sadeljustering: Justera sadelns höjd först. Lossa
stargripen och dra sadelskyddet framåt eller bakåt. Justera den till
en position, det vill säga när du befinner dig i mittläge, ditt knä ska
ligga 90 graders vinkel °.

Sadelhöjdsjustering: Öppna 2 st på muttrarna under sadeln
tills sadeln kan vridas. Skjut eller dra i sadeln tills du är
bekväm. Stram båda muttrarna.

3.4 Justering av handtag

Efter att du har fäst T-greppet kan du justera vinkeln på
handtaget för att få den mest bekväma sittpositionen. Efter
att du har ställt in handtaget måste du dra åt vredet.
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3,5 höjdjustering

Genom att vrida höjdjusteringskåpan på den bakre basen är
golvkompensation möjlig. Vridning moturs gör att höjdjusteringen



skruvas loss. Se till att det finns tillräckligt många trådar i fotlocket.

3.5 Höjdjustering
Om du vrider höjdjusteringsskruvarna kan du lösa
ergometerns wobble. Vrid skruven moturs för att öka
höjden. Var vänlig uppmärksam på att det finns tillräckligt
med tråd kvar i fotlocket.
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4. Skötsel och underhåll

underhåll
● I grunden behöver enheten inte underhållas
l Kontrollera regelbundet alla delar
av apparaten och

Stram passform av alla skruvar och anslutningar
l Byt ut defekta delar omedelbart

via vår kundservice. Anordningen kan då inte
användas tills den repareras.

4. Skötsel och underhåll

underhåll
l Utrustningen kräver i princip inte underhåll.
l Kontrollera regelbundet alla delar av

utrustningen och det säkra sätet på alla skruvar och
anslutningar.

l Byt ut eventuella defekta delar genom vårt
kundservice. Innan det repareras får inte
utrustningen användas.

Care



vård
l För rengöring använd endast en fuktig

Tyg utan hårda tvättmedel. Se till att ingen vätska kommer
in i datorn.

l Komponenter (styr, sadel) som kommer i kontakt
med svett behöver endast rengöras med en fuktig
trasa.

Rengöring Vid rengöring, använd endast en
fuktig trasa och undvik hårda rengöringsmedel. Se
till att ingen fukt tränger in i datorn.

l Komponenter (styr, sadel) som kommer i kontakt med
svettning.

5. Dator (D)

5,1 datatangenter

Snabbstart:
Återställer alla funktionsvärden till noll och träning kan startas omedelbart med 25 Watt i wattläge . Oavsett vilket program du
befinner dig i, kan du trycka på denna knapp när som helst. Du kommer direkt i watt-läget. När du har avslutat den här
träningen måste du välja användaren igen eftersom du är i användarnamn 0

HRC:
Du kommer omedelbart in i HRC-IND-läget för att ställa in din individuella maximala puls eller pulszon. Oavsett vilket program
du befinner dig i, kan du trycka på denna knapp när som helst.

MODE:
Genom att trycka kan en funktion bekräftas

p / q :
Ökning / minskning av funktionsvärden. En längre press aktiverar snabbpasset.

ÅTERHÄMTNING:
Återhämtningspulsmätning med en poäng på 1-6

TA BORT:
- korttryckning av det aktuella funktionsvärdet i standardläge
- genom att trycka kort i genomsnitt / turläge kommer du anlända

i menyvalet (WATT, HRC, PROGRAM, MANUAL och INDIVIDUAL.
- en längre tryckning (2 sekunder <) i genomsnitts / utlösningsläget medför att användaren återgår till.

5.2 Datorfunktioner / Displayer

RPM

Pedalomvandlingar per minut ( omdröjningar per minut, 15-200)
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HASTIGHET

Visning av hastighet i km / h (0-99.9km / h). Det är ett teoretiskt acceptansvärde, som inte kan jämföras med värdet på en vanlig
cykel.

AVSTÅND



Registrera avståndet i steg om 0,1 km (0 - 999,9)

TID

Registrerar träningstiden i steg om några sekunder (00:00 - 99:59)

WATT

I hastighetsoberoende läge: Visar den aktuella inställda effekten
I hastighetsberoende läge: Visar det faktiska tidvattenvärdet för hastighet och motståndsnivå.

KCAL

Visar kilokalorumförbrukningen med en effektivitet på 22% för att applicera den mekaniska effekten. Display av 10-9990kcal.

PULS

Pulsvärdesvisning : Värdesintervall på 40-199 slag per minut.
Det anger också procentandelen av det aktuella pulsvärdet jämfört med det maximala uppsatta eller beräknade pulsvärdet. Pilarna i
pulsfönstret visar att motståndet inte längre kan ökas eller minskas, och du måste därför sakta ner (pil ner) eller snabbare (pil upp). När du
anger den övre pulsgränsen finns ett värdeområde på 120-199 slag / min tillgängligt. Lurcirkeln indikerar att du ligger strax under maximal
puls

VARNING: Hjärtfrekvensövervakningssystem kan vara felaktiga. Överdriven motion kan leda till allvarliga hälsorisker eller
dödsfall. Vid yrsel / svaghet sluta omedelbart träning!
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NIVÅ

Visar pedalmotståndet i 40 nivåer / nivåer. Dessutom visar detta område profilen för programmen.

5.2.1 Anmärkning om enskilda funktioner

A) Slut på träning / paus
Vid mindre än 15 pedalvarv / min upptäcker datorn ett träningsavbrott. Genomsnittstecknet och TRIP visas i menyraden. Medelvärdena för:
Rpm, Hastighet, Watt och puls och sedan den absoluta Trip-data för Distance, Time och Kcal visas växelvis. Värdena visas växelvis i ca 4
minuter. Efter 4 minuter kommer datorn att gå in i viloläge. Du kan trycka på valfri knapp för att aktivera datorn.



B) Pulsmätning
Öronpulsmätning: Fäst öronklämman på öronlocket och kontakten på hjärtfrekvenskabeln till lämpligt uttag på datorns vänstra sida för
pulsvärdesförvärv. För att undvika wobbling av öronklämman och därigenom en felaktig pulsöverföring, fixa Pulskabel med klämman på
ditt plagg. Om det uppstår felaktigheter i pulsöverföringen, snälla massera öronlocket med fingrarna för att stimulera blodcirkulationen.

Pulsmätning med bröstband: Datorn är utrustad med ett chip som ger trådlös pulsöverföring med bröstband
(5,0-5,5 kHz).
Om ingen pulssignal detekteras under träning reduceras motståndet med 25 W var 10: e sekund tills det minsta
motståndet nås eller tills en pulssignal tas emot igen.

Varning: Hjärtfrekvensövervakningssystem kan vara felaktiga. Överdriven träning kan leda till allvarliga hälsorisker
eller dödsfall. Vid yrsel / svaghet sluta omedelbart träning!
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5.2.2 Symbolförklaringar och kunskaper A)
Tretsybmol

Symbolen ber dig att pedalera. Du bekräftar din inmatade data och börjar med din träning.

B) Drick FIT

När du anger din personliga information kan du välja att få ikonen Drinking FIT visas under träningen och påminna dig
om att dricka. Du har möjlighet att få den att visas varje 15, 20, 25 eller 30 minuter. Oavsett vilket program du är i
kommer ikonen Drink Manager att visas
för 3 sekunder med en pip i matrisen.

C) Aktivering av datorn från viloläge
För att aktivera datorn från viloläget, tryck på valfri knapp. Sparkning aktiveras inte.

D) standardvärden
Standardvärden: Efter att ha nått standardvärdet låter ett pip och datorn stannar träningen. Medelvärdet / resevärdena visas i
teckenfönstret. Ytterligare träning är endast möjlig genom en omaktivering genom att trycka på DELETE-tangenten .

OBS: Förutom pulsvärdet kan endast ett standardvärde anges. Om du aktiverar ett annat värde, ställs det redan inställda värdet
på OFF. Du kan börja träna omedelbart efter att du har angett önskat värde och startat med att pedal.

E) HI watt
I PROGRAM-läget kommer du att uppmanas att ange en hi-watt . Detta gör det möjligt att ange maximalt watt i profilen. Alla
andra nivåer beräknas enligt maximivärdet.



F) Återhämtning
Vid slutet av träningspass trycker du på "RECOVERY" och stoppar pedalen. Datorn mäter din puls i 60 sekunder. Med en
pulsskillnad på ca 20% får du betyget F1 (mycket bra).

G) ökning i HRC-läge
Motståndet (watt) ökar med 10 watt var 30: e sekund tills det verkliga pulsvärdet är 5 slag under målpulsen. Om pulsen inte ökar ytterligare
på en minut ökar motståndet igen. Om pulsvärdet ligger över målpulsvärdet i fem sekunder, minskas resistansen omedelbart med 20 watt
och sedan var 10: e sekund med 10 watt tills du är tillbaka under målpulsen. Då ökar motståndet igen.

Motståndsjustering med IND: I IND-läge har du möjlighet att aktivera en pulszon. Motståndet ökar fungerar som beskrivits ovan.
Eftersom du dessutom har en lägre gräns, måste ditt nuvarande pulsvärde ligga under den nedre gränsen (LO) i fem sekunder
innan motståndet ökar.
Problem: Om du har valt den nedre gränsen för låg, och du kan inte undergå det här värdet, ökar resistansen inte längre. Du
måste avbryta träningen och ange nya målpulsnivåer. Pilarna i pulsfönstret visar att motståndet inte längre kan ökas eller
minskas, och du måste därför sakta ner (pil ner) eller snabbare (pil upp).

Om din hjärtfrekvens är 5 satser under den inställda övre pulsgränsen börjar pricken mellan pilarna blinka. Det indikerar att du
närmar dig din övre gräns. Om du är över gränsen, hörs en pip och den aktuella hjärtfrekvensen blinkar.

Pulsdisplay: Procentvärdet av det aktuella värdet visas i jämförelse med den övre pulsgränsen, dvs 100% motsvarar den övre
pulsgränsen.

Använd alltid ett bröstband för HRC-läget !

H) ålder
Används för att beräkna maxpuls
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5,3 Computer Startup 5.3.1

snabbstartsfunktion

För din träningsapparats bästa användarvänlighet skapades möjligheten till en snabb och okomplicerad datorstart. Fortsätt
enligt följande:

• Anslut den medföljande nätaggregatet på baksidan av enheten med den medföljande uttaget. Displayen visar "U0, U1, U2,
U3 eller U4".

• Starta träningen genom att starta pedalen. Alla data börjar räkna upp. Om du är i användaren U0 sparas inte träningsdata
efter avslutad träning.

5.4 Utbildning med användarval

5.4.1 Användarval och specifikation av personuppgifter

1) ANVÄNDAR-val

→ → →

→ → →

→ →



→ →

Den valda användaren
(U0-U4) visas.

A) eller B)

Tryck 3s <: se 2) Ange personuppgifter

Tryck på <1s: se 5.4.2 Watts

De tränar i det rpm-oberoende watt-läget. Data redan
angett börjar räkna baklänges, annars alla värden
börjar räkna upp. När målet uppnås hörs en pip och
datorn slutar träna.
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2) Ange personlig information

Steg 2

20-90 år

tryck kort

AV, 15, 20, 25, 30 min

tryck kort

A) B)

Du når menyvalet, se 5.4.2



5.4.2 WATT-läge

A) WATT meny val

Menyval, WATT blinkar.

tryck kort
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B) Ange standardvärdena

→ →
AV, 01: 00-99: 00min AV, 1-999km 25-400Watt

  

AV, 120-199 OFF 10-9990Kcal.
Slag / minut

 

De tränar i det rpm-oberoende watt-läget. Data redan
angett börjar räkna baklänges, annars alla värden börjar
räkna upp. När målet uppnås hörs en pip och datorn slutar
träna.

→

→
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→ → 

→
 

→ 

 

 

→
 

5.4.3 HRC-läge

1) HRC meny val

Menyval, HRC blinkar.

se 2) Val av max. pulsgräns

De tränar i HRC-läge. Data redan angett börjar räkna
baklänges, annars alla värden börjar räkna upp. När målet
uppnås hörs en pip och datorn slutar träna.

2) Val av max. pulsgräns
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→

→
→



3A) Ange standardvärdena för
65%, 75% och 90%

→ →

AV, 10: 00-99: 00min AV, 1-999km OFF 10-9990Kcal.
 

 

De tränar i HRC-läge. Data redan angett börjar
räkna baklänges, annars alla värden börjar räkna
upp. När målet uppnås hörs en pip och datorn slutar
träna.

3B) Ange standardvärdena
för IND

→  →
AV, 10: 00-99: 00min AV, 1-999km AV, 50-200Watt

AV, 120-199 AV, 80-170 OFF 10-9990Kcal.
Slag / minut Slag / minut

 

De tränar i HRC-läge. Data redan angett börjar
räkna baklänges, annars alla värden börjar räkna
upp. När målet uppnås hörs en pip och datorn
slutar träna.
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→
→

→→

5.4.4 PROGRAM- läge

1) PROGRAM meny val



se 2) Profilval

Du tränar i programläget. Data redan angett börjar räkna
baklänges, annars alla värden börjar räkna upp. När målet
uppnås hörs en pip och datorn slutar träna.

2) Profilval

P1-P12

3) Ange standardvärdena

→
 

→
  

AV, 10: 00-99: 00min AV, 125-400Watt AV, 120-199
Slag / minut  

 

Du tränar i programläget. Data redan angett börjar
räkna baklänges, annars alla värden börjar räkna
upp. När målet uppnås hörs en pip och datorn slutar
träna.
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→

5.4.5 MANUELLT läge

1) MANUELL meny val

se 2) Ange standardvärdena



De tränar i det rpm-oberoende watt-läget. Data redan angett börjar
räkna baklänges, annars alla värden börjar räkna upp. När målet
uppnås hörs en pip och datorn slutar träna.

2) Ange standardvärdena

→ →

AV, 01: 00-99: 00min AV, 1-999km
 

 

 

 

 

 

 

 

AV, 10-9990Kcal

AV, 120-199 slag / minut

De tränar i hastighetsberoende wattläge. Data redan angett börjar
räkna baklänges, annars alla värden börjar räkna upp. När målet
uppnås hörs en pip och datorn slutar träna.
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→
→

5.4.6 INDIVIDUELLT läge

1) INDIVIDUELLT meny val

se 2) Ange sektionerna

De tränar i det rpm-oberoende watt-läget. Data redan angett börjar
räkna baklänges, annars alla värden börjar räkna upp. När målet
uppnås hörs en pip och datorn slutar träna.

2) Ange sektionerna



AV, 10: 00-99: 00min AV, 120-199
slag / minut

25-400WATT
 

25-400WATT

Avsnitt 1 Avsnitt 2

  

Håll kvar längre än 2s.

3) Ange standardvärdena

→

De tränar i det rpm-oberoende watt-läget.
Redan inmatad data börjar räkna bakåt,
annars börjar alla värden räknas uppåt. När
målet uppnås hörs en pip och datorn slutar
träna.
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→

5.4.7 Visa efter avslutad träning

→
4s

→ Medelvärdena och de verkliga värdena för den sista
träningen visas växelvis i fyra sekunder.

5. Dator (Storbritannien)

5,1 datatangenter

Snabbstart:
Zeros kan startas omedelbart med 25Watt i watt- läge. Det spelar ingen roll var du är just nu. När du har avslutat din träning
måste du välja om du har använt användaren 0 i användaren 0.

HRC:
Aktiverar det individuella hjärtfrekvensprogrammet. Det spelar ingen roll var du är just nu.

MODE:
Genom att trycka på den här knappen kan en funktion bekräftas.



p / q :
Programval eller ökning / minskning av värden. En längre press vill starta den automatiska värdesökaren.

ÅTERHÄMTNING:
Återhämtningspulsmätning med tilldelningen av ett träningsresultat 1-6.

TA BORT:
- Kort tryckning på den här knappen återställer det aktiverade värdet i inställningsläget
- När du trycker på den här tangenten i genomsnitt / Trip-läge vill

du aktivera huvudmenyn: WATT; HRC; PROGRAM; MANUAL
och
ENSKILDA.

- Längre tryckning (> 2 sekunder) i genomsnitt / Trip-läge
aktiverar användarvalet.

5.2 Datorfunktion

RPM

Omdröjningar per minut. (15-200 rpm).
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HASTIGHET

Visning av hastighet i km / h, 0-99,9 km / h, antagen (teoretiskt antaget värde), vilket inte kan jämföras med hastighetsvärdet på
en vanlig utomhuscykel.

AVSTÅND

Registrerar avståndet vid steg om 0,1 km (0 -999,9)

TID

Registrerar träningstiden i sekunder (00:00 - 99: 59).

WATT

I RPM-oberoende: Visar wattsvärdet, vilket är inställt.

I RPM-beroende: Visar det faktiska Watt-värdet enligt varvtalet och motståndsnivån.

kalorier



Visar energiförbrukningen, baserat på en effektivitet på 22% för att ge den mecahniska effekten. Område från 10-9990kcal.

HJÄRTFREKVENS

Visar den verkliga hjärtfrekvensen, varierar från 40-199bpm. Procenten i hjärtfrekvensen indikerar att bromspedalen är
långsammare (pil ned) eller pedalen snabbare (pil upp). För inställning av max hjärtfrekvens har du ett intervall från 120 till 199
bpm.
De små värdena över det faktiska hjärtfrekvensen visar LO, HI-gränsen och ytterligare procentandelen av det faktiska
hjärtfrekvensen som jämförs med den inställda HI-gränsen.

VARNING: System med hjärtkontroll kan vara felaktiga. För mycket motion kan skada din kropp eller kan orsaka död. Om du
känner dig ljus eller svag, sluta träna omedelbart!
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NIVÅ

Visar motståndet i 40 nivåer i rpm-beroende träning. Ytterligare profiler av programmen kommer också att visas.

5.2.1 Anmärkningar på de enskilda funktionerna

A) Sluta eller pausa din träning
För mindre än 15 rpm / min vill datorn känna igen vid slutet eller pausen. Det visar också genomsnittliga data för varvtal,
hastighet, watt och hjärtfrekvensen. Displayen visar medeltecknet. Därefter visas TRIP på displayen och värdena för avstånd,
tid och kcal. Datorna kan ses i 4 minuter. Efter 4 minuter vill datorn gå in i snooze-läge. Du kan väcka honom genom att trycka
på någon knapp.

B) pulsmätning
Öronpulsmätning: Fäst öronklämman vid öronlocket och sätt i kabeln vid sidan av datorn. Det är nödvändigt att ha en bra
signalöverföring, att det är nödvändigt att örat är i perfekt skick. Detta kan erhållas genom att massera öronlocket.

Pulsmätning med bröstremmen: Datorn är utrustad med ett chip, vilket gör trådlös pulsöverföring möjlig med användning av ett
bröstbälte (5,0-5,5 kHz).

Varning: System för hjärtkontroll är kanske felaktig. För mycket motion kan orsaka skador eller död. Om du känner dig
svag eller yrsel, sluta träningen omedelbart.

Om pulsignalen försvinner kommer motståndet att minska till det minsta eller tills en pulssignal återfinns.
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5.2.2 Förklaring av symbolerna och behöver veta

A) Pedaling

Symbolen kräver att du börjar att pedalera. de inställda värdena kommer att bekräftas och du börjar träna.

B) Drick FIT

Du kan ställa in en DRINK FIT-funktion under inställningen av dina personuppgifter. Du kan välja mellan AV,
15, 20, 25 och 30 minuter. Symbolen visas i 3 sekunder med ett pip i matrisen, det spelar ingen roll i vilket
program du är.

C) Väcker datorn från snooze-läget
För att återaktivera datorn från snooze-läget, tryck på någon knapp, tack. En pedalering har ingen funktion i detta läge.

D) Inställningsvärden
Målvärden: Efter att målvärdena uppnåtts kommer det att vara ett stopp och datorn kommer sluta räkna. Skärmen vill visa medelvärdet och
resevärdena. För att fortsätta träningen måste du trycka på DELETE-knappen.

OBS: Förutom hjärtfrekvensvärdet kan du bara ställa in ett ytterligare värde. Om du ställer in ett annat värde, kommer det
redan inställda värdet att ställas in till OFF. För att starta din träning, börja pedal, efter att du har ställt in målvärdet.

E) HI watt
I PROGRAM-läget kan du ställa in det maximala wattmotståndet du vill ha under träningen. Alla andra Watt-värden beräknas i
enlighet med maxvärdet.

F) Återhämtning
När du har avslutat din övning trycker du på RECOVERY och slutar trampa. Datorn vill mäta hjärtfrekvensen för de närmaste 60
sekunderna. Om skillnaden mellan start- och sluthjärtfrekvensen är ca 20%, vill du få betygsskala F1 (mycket bra).

G) Ökning av wattvärdet under HRC- läge
Motståndet (watt-värde) vill öka var 30: e sekund för 10 watt tills du når en hjärtfrekvens, vilken är 5 slag lägre än målet.
Motståndet kommer att ligga på denna nivå i 1 minut. Om det inte finns någon ytterligare hjärtfrekvensförändring kommer
resistansen att öka igen. Om det faktiska hjärtfrekvensen är i 5 sekunder högre än ditt mål kommer resistansen att minska
omedelbart för 20 watt och var 20: e sekund för 10 watt, tills ditt faktiska hjärtfrekvens är lägre än målet. Om det är lägre än
målhjärtat, kommer motståndet att öka igen.

För IND: Du kan ställa in en hjärtfrekvenszon. Det ökande förfarandet liknar det som nämnts ovan. Observera att om ditt
faktiska hjärtfrekvens inte kan ligga under gränsen ökar motståndet inte längre. Du måste sluta träna och sätta nya mål!
Pilarna i hjärtfältet indikerar att de saktar ner (pil ner) eller trampar snabbare (pil upp).

Om ditt faktiska hjärtfrekvens är fem slag lägre än det inställda målet börjar cirkeln mellan de två pilarna blinka. Det indikerar att du är
når ditt målvärde. Om ditt faktiska hjärtfrekvens är högre än höggränsen kommer det att bli ett pip och det faktiska
hjärtfrekvensen börjar blinka. För den perfekta arbeten hos HRC-modet, använd ett bröstband, tack.

F) Ålder
Behövs för maximal hjärtfrekvensberäkning.
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5.3 Datorfunktioner

5.3.1 Omedelbar start funktion

För att ge din träningsutrustning optimal användarvänlighet utarbetades en möjlighet för snabb och okomplicerad inlärning av
träning. Vänligen gör följande:

• Anslut strömförsörjningen som ingår i leveransomfånget till den nedre änden av utrustningen , vid den medföljande uttaget. En testbild
visas kort på datorn. Efter en kort tid "U0, U1, U2, U3 eller U4" visas i mitten av den digitala displayen.

• Starta träningen genom att trampa. När du har avslutat din övning har de värden du har uppnått inte varit säkra, om du har
valt U0!

5,4. Träna med användarinställningen

5.4.1 Användarval och inställning av

personuppgifter. 1) ANVÄNDAR-urval

→ → →

→ →

Den valda användaren
(U0-U4) vill visas i
teckenfönstret.

A) eller B)

3s <tryck: kontrollera 2) Inställning av
personuppgifter

<1s tryck: kontrollera 5.4.2 watt läge

Du är i det oberoende läget. De redan inställda
datauppsättningarna börjar räkna bakåt. Om
inställda data når 0, vill datorn sluta och en pip
hörs. Om du inte angav några värden börjar
alla uppgifter räkna upp.
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→ → →

→ →

2) Ställa in

personuppgifter Steg 2



20-90 år

Tryck snabbt

AV, 15, 20, 25, 30 min

Tryck snabbt

A) B)

Du är i huvudmenyn, kolla 5.4.2
Watt-läge

5.4.2 WATT-läge

1) WATT-urval

Meny, WATT blinkar.

Tryck snabbt
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2) Inställning av värden

→ →



AV, 01: 00-99: 00min AV, 1-999km 25-400Watt
  

AV, 120-199bpm OFF 10-9990Kcal.
 

När du startar din övning börjar de redan angivna
uppgifterna räkna bakåt. Om inställda data når 0, vill
datorn sluta och en pip hörs. Om du inte angav
några värden börjar alla uppgifter räkna upp.
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→

→

5.4.3 HRC-läge

1) HRC-val

Menue, HRC blinkar



→ → 

→
 

→ 

 

 

→
 

kontrollera 2) Inställning av max hjärtfrekvens.

När du startar din övning börjar de redan angivna
uppgifterna räkna bakåt. Om inställda data når 0, vill
datorn sluta och en pip hörs. Om du inte angav några
värden börjar alla uppgifter räkna upp.

2) Inställning av max hjärtfrekvens
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→

→
→

3A) Inställning av gränsvärdena
65%, 75% och 90%

→ →

AV, 10: 00-99: 00min AV, 1-999km OFF 10-9990Kcal.
 



När du startar din övning börjar de redan
angivna uppgifterna räkna bakåt. Om inställda
data når 0, vill datorn sluta och en pip hörs. Om
du inte angav några värden börjar alla uppgifter
räkna upp.

3B) Inställning av värdena för
gränsen IND

→ →
AV, 10: 00-99: 00min AV, 1-999km AV, 50-200Watt

AV, 120-199bpm AV, 80-170bpm OFF 10-9990Kcal.
 

När du startar din övning börjar de redan
angivna uppgifterna räkna bakåt. Om inställda
data når 0, vill datorn sluta och en pip hörs.
Om du inte angav några värden börjar alla
uppgifter räkna upp.
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→

→→

→

5.4.4 PROGRAM-

läge 1) PROGRAM-val

kontrollera 2) Profilval

När du startar din övning börjar de redan angivna
uppgifterna räkna bakåt. Om inställda data når 0, vill
datorn sluta och en pip hörs. Om du inte angav några
värden börjar alla uppgifter räkna upp.



2) Profilval

P1-P12

3) Val av värde

→ →

AV, 10: 00-99: 00min OFF 125- AV, 120-199bpm
 

400watt
  

När du startar din övning börjar de redan
angivna uppgifterna räkna bakåt. Om inställda
data når 0, vill datorn sluta och en pip hörs.
Om du inte angav några värden börjar alla
uppgifter räkna upp.
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När du startar din övning börjar de redan angivna
uppgifterna räkna bakåt. Om inställda data når 0, vill
datorn sluta och en pip hörs. Om du inte angav några
värden börjar alla uppgifter räkna upp.

2) Inställning av värden

5.4.5

MANUELLT läge 1)

MANUELLT val

kontrollera 2) Val av värde



→ →

AV, 01: 00-99: 00min AV, 1-999km
 

 

 

 

 

 

 

 

AV, 10-9990Kcal

AV, 120-199bpm

När du startar din övning börjar de redan angivna uppgifterna
räkna bakåt. Om inställda data når 0, vill datorn sluta och en pip
hörs. Om du inte angav några värden börjar alla uppgifter räkna
upp.
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→
→

5.4.6

INDIVIDUELLT läge 1)

INDIVIDUELLT val

kontrollera 2) Val av värde

När du startar din övning börjar de redan angivna uppgifterna
räkna bakåt. Om inställda data når 0, vill datorn sluta och en
pip hörs. Om du inte angav några värden börjar alla uppgifter
räkna upp.

2) Inställning av Watts värden för varje sektion



AV, 10: 00-99: 00min AV, 120-199bpm

25-400WATT
 

25-400WATT

Avsnitt 1 Avsnitt 2

  

2s <

3) Val av värde

→

När du startar din övning börjar de redan
angivna uppgifterna räkna bakåt. Om inställda
data når 0, vill datorn sluta och en pip hörs.
Om du inte angav några värden börjar alla
uppgifter räkna upp.
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→

5.4.7 Visa efter avslutad träning

→
4s

→ De genomsnittliga och slutliga värdena visas i
rotation i fyra sekunder efter att du har avslutat din träning.
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fel
Pulsdisplayen är defekt

orsak Vad ska man göra?
Ingen mottagning Kontrollera alla anslutningar
Källor av störningar i rummetmöjligen Störningsvariabler (t.ex. mobiltele
 

Högtalare) i rummet.
 Uttrycket
För öronpulsmätning:
Dålig cirkulation av öronloppsmassagerande lobules

Inget pulsvärdeförvärv Korrekt passform av öronklämman
 

Kontrollera och anslut kabeln till

För bröstband:
Fixa kläder.
 

olämpligt bröstband möjligen andra bröstband
 kontakt. Överföringsfrekvensen
 

måste vara mellan 5,0 och 5,5 kHz
 Lie!

Bröstbandet placeras felaktigtFuktelektroder och
 Kontrollera rätt passform.

Batterierna är tomma Av samma batterier

 

Byt typ

fel
Pulsdisplayen är defekt

orsak
Ingen mottagning
Inblandning i rummet

Earpulsmätning: Dålig
blodcirkulation

Inget pulshastighetsförvärv

Bröstband:
Felaktig bröstbälte

Bröstbandet är felaktigt
placerat

Batterierna är döda

Vad ska man göra?
Kontrollera alla
anslutningar Ta bort (till
exempel mobiltelefon /
högtalare) i rummet

Gör lite massage för din
earlope.

Kontrollera att
pulsgreppskabeln sitter
ordentligt och fixa det på
din textil

Använd en annan bröstbälte,
om det behövs. Frekvensen
måste vara mellan 5,0 -5,5
kHz.

Fukt elektroderna och
kontrollera efter korrekt
placering.

Byt ut batterierna med
samma typ.

5.5 Feldiagnostik och felsökning 5.5 Diagnostik och felsökning

fel
 

fel
 

Ingen visning eller funktion på datorn Ingen bildskärm eller dator fungerar inte

orsak Vad ska man göra? orsak Vad ska man göra?
Ingen strömförsörjning Strömförsörjning i uttaget Ingen kraft Anslut strömförsörjningen till
 Sätt.  uttaget eller anslut strömmen
 

Strömförsörjningskontakt
 

leverera till anslutningen
 uttag på huset  port på huset (se
 koppla in  Montering Steg 9), eller Kontrollera
 

Kontrollera kabelanslutningarna
 

kabelanslutningar
 fen   

fel
 

fel
 

Slitstyrka inte justerbar  Stegmotstånd kan inte vara  

orsak Vad ska man göra? regleras.
 

Mekanik / kontroll Program med snabbstart orsak Vad ska man göra?
 starta kabelanslutningar Mekanik / styrsystem Starta programmet med
 

överväga
 

Snabbstart. Kontrollera kabeln
   anslutningar
fel

 

fel
 

Visningen är för svag  Dataskärmen är svag  

orsak Vad ska man göra? orsak Vad ska man göra?
Ogynnsamt ljus Ändra enhetens position Skadligt ljus faller Ändra positionen för
   utrustning
    

fel Vad ska man göra? fel Vad ska man göra?
Saknade delar Kontrollera förpackningen Saknade delar Kontrollera packningen eller
 

Samtalstjänst
 

Samtalstjänst
    

fel
 

fel
 

Wobbly enhet
 

Wobbly utrustning
 

orsak Vad ska man göra? orsak Vad ska man göra?
Ojämn mark Vrid höjdjusteringslocken, Ojämnt golv Vrid höjdjusteringen
 till ett säkert ställe  kepsar tills stativet är stabilt.
 är garanterat! Ställ fötterna är lös Dra åt kapsmuttrarna.
Fötterna lösa Dra åt lockmuttrarna!
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6.1 Strömförsörjning (ingår)

Anslut kabeln från nätadaptern till motsvarande uttag på
baksidan av höljet.

6.1 Strömförsörjning (ingår i leveransomfanget)

Anslut kabeln från strömförsörjningen till sockeln på husets
nedre bakre ände.

l Använd endast den medföljande
strömförsörjningen! Om du vill använda en

nätaggregat från en annan tillverkare, kontrollera att den
automatiskt stängs av när den är överbelastad,
kortslutningsskyddad och elektroniskt styrd. Underlåtenhet
att göra det kan leda till kortslutning och fel på datorn.

l För att koppla loss strömmen helt, ta ur
nätsladden ur uttaget. Anslut därför endast enheten till
lättillgängliga uttag.

l Använd endast strömförsörjningen som ingår i
leveransen. Om du använder en annan tillverkare makt
SUP- skikt Se gjorde det automatiskt skär-off vid
överbelastning, är kortslutningsskyddad och är
elektroniskt controlled.Non följs kan leda till en
kortslutning och skada på datorn.

U0 - U4 ingångsläge. ● Frånkoppling av
strömkabeln från moderkortet .

6. Tekniska detaljer 6. Tekniska detaljer
 

AC / AC strömförsörjning Strömförsörjningsspecifikation:
input: 110-240 V AC / AC-adapter
utgång: 29V, 2000 mA input: 110-240 V
  

utgång: 29V, 2000 mA
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7. Utbildningsanvisningar

Träning med ergometern är en ideal träningsträning för att
stärka viktiga muskelgrupper och hjärt-kärlsystemet.

7. Utbildningsmanual

Övning med ergometern är en ideal träningsträning för att
stärka muskelgrupper och hjärtcirkulationssystemet .



Allmän information om träning

l Utöva aldrig omedelbart efter en måltid.
● Om möjligt, träna på ett pulsorienterat sätt.
l Värm upp dina muskler innan du börjar träna

med lösa eller sträckande övningar .
l Vid slutet av träningen minskas

hastigheten. Sluta aldrig träna brått!
l Gör slutet på

Träningar fortfarande några stretchövningar.

7.1 Träningsfrekvens
För att förbättra fysiken på lång sikt och förbättra tillståndet
rekommenderar vi att träna minst tre gånger i veckan. Detta är
den genomsnittliga träningsfrekvensen för en vuxen för att uppnå
långvarig villkorlig fettförbränning. Med ökad träning kan du också
träna dagligen. Utbildningen är särskilt viktig med jämna
mellanrum.

7.2 Träningsintensitet
Förbered försiktigt din träning. Träningsintensiteten bör
ökas långsamt, så att inga tecken på trötthet hos
muskulaturen och muskuloskeletala systemet förekommer.

Antal varv (RPM)
I betydelsen av målinriktade uthållighetsträning rekommenderas
det i princip att välja ett lågt pedalmotstånd och att träna med en
högre varvtal (varv per minut). Se till att antalet varvtal är runt 80
varv per minut och inte överstiger 100 varv / min.

7.3 Pulsorienterad träning
Det rekommenderas att välja ett "aero-träningsområde" för din
individuella pulszon. Prestationsförbättringar i uthållighetsområdet
uppnås huvudsakligen genom långa träningstider inom
aerobområdet.
Ta den här zonen från målpulsdiagrammet eller använd
pulsprogrammen. Du ska slutföra minst 80% av din träningstid i
detta aerobområde (upp till 75% av din maximala hjärtfrekvens).
Under de återstående 20% av tiden kan du bygga i
toppbelastningar för att flytta din aeroba tröskel uppåt. På grund
av inkommande träningsframgång kan du uppnå en högre
prestanda senare med samma puls, vilket innebär en förbättring
av formuläret.
Om du redan har erfarenhet av pulsstyrd träning, kan du
anpassa din önskade hjärtfrekvenszon till ditt specifika
träningsschema eller träningsnivå.

Allmänna anteckningar för träning

l tränar aldrig direkt efter en måltid.
l Om möjligt, orientera träning till pulsfrekvens.
l Gör muskel varm-ups innan träning genom

att lossa eller stretching övningar.
l När efterbehandling träning, vänligen

minska hastigheten. Sluta aldrig slutligt träning.
l Gör några stretchövningar när du är klar träning.

7.1 Träningsfrekvens
För att förbättra kondition och fitness på lång sikt
rekommenderar vi träning minst tre gånger i veckan. Detta
är den genomsnittliga träningsfrekvensen för en vuxen i ett
långsiktigt tillstånd. När din träningsnivå ökar kan du träna
dagligen. Det är särskilt viktigt att träna regelbundet.

7.2 Träningsintensitet
Noggrant strukturera din träning. Träningsintensiteten bör
gradvis ökas så att inga trötthet fenomen i muskulaturen
eller lokomotivsystemet uppträder.

RPM
När det gäller objektiv uthållighetstrening rekommenderas att
man väljer ett lägre stegmotstånd och att träna vid högre
varvtal (varv per minut). Kontrollera att varvtalet är högre än
80 varv per minut men inte överstiger 100.

7.3 Heartrate orienterad träning
För din personliga pulszon rekommenderas det vid aerob
träningsintervall. prestanda
ökningar i den uthållighet intervall är rektor
ly Uppnått av lång träningsenheter i aerobt intervall.

Hitta den här zonen i målpulsdiagrammet eller orientera dig själv
på pulsprogrammen. Du bör slutföra 80% av din träningstid i detta
aerobområde (upp till 75% av din maximala puls).

Under de återstående 20% av tiden kan du inkludera
lasttoppar för att flytta din aeroba tröskel uppåt. Med den
resulterande träningsframgången kan du nu producera
högre prestanda samtidigt. det innebär en förbättring av din
fysiska form.

Om du redan har erfarenhet av pulsstyrd träning kan du
matcha din önskade pulszon till ditt speciella
träningsschema eller träningsstatus.

41

Obs!
Eftersom det finns "hög- och lågpulserade" personer kan de
individuella optimala pulszoner (aerob zon, anaerob zon)
skilja sig från enskilda fall från allmänheten
(målpulsdiagram).
I dessa fall ska träningen utformas enligt individuella
erfarenheter. Om nybörjare möter detta fenomen, var noga
med att konsultera en läkare innan träning för att kontrollera
träningstiden.

notera:
Eftersom det finns personer med "höga" och "låga" pulser
kan de enskilda optimala pulszoner (aerob zon, anaerob
zon) skilja sig från allmänheten (målpulsdiagram).
I dessa fall måste utbildningen baseras på den individuella
erfarenheten. Om du konfronteras med detta fenomen är det
viktigt att du är en läkare innan du börjar träna.

7.4 Träningskontroll



7.4 Utbildningskontroll
Både medicinskt och fysiologiskt är det mest lämpliga den
pulsstyrda träningen, vilken är baserad på den individuella
maximala pulsen.

Denna regel gäller för nybörjare, ambitiösa rekreationsutövare och
proffs. Beroende på utbildningsmålet och prestationsnivån
utbildas en viss intensitet av den individuella maximipulsen
(uttryckt i procentenheter).

För att göra kardiovaskulär träning effektiv från ett
idrottsmedicinssynpunkt rekommenderar vi en
träningsimpulsfrekvens på 70% - 85% av maxpuls. Observera
följande målpulsdiagram.

Mät din pulshastighet vid följande tidpunkter:

1. Före träning = vilande hjärtslag
2. 10 minuter efter träningsstart = övning / träningspuls
3. En minut efter träningen = återhämtningspuls

l Under de första veckorna rekommenderas en puls vid
den nedre gränsen för träningsimpulszonen (cirka 70%)
eller lägre.

l Under de närmaste 2-4 månaderna, intensifierar
träningen gradvis tills du når den övre
Nå slutet på träningsimpulszonen (ca 85%), men
utan översträckning.

l Även om du har bra träningsförhållanden ,
spruta lossa enheter i det lägre aeroba
området till ditt träningsprogram, så att du kan
regenerera tillräckligt. En "bra" träning innebär alltid
en intelligent träning, som inkluderar regenerering vid
rätt tidpunkt. Annars kommer överträning, vilket
kommer att förvärra din form.

l Varje stressig träningspass i det övre
pulsområdet för den individuella prestationen bör
alltid följa en regenerativ träningspass i det nedre
pulsområdet (upp till 75% av maxpuls) i följande
träningspass.

Både medicinskt och i termer av träningsfysiologi, är
pulsstyrd träning mest meningsfull och inriktad på individuell
maximal puls.

Denna regel gäller både för nybörjare, ambitiösa fritidsaktiviteter
och för proffs. Utbildningen sker med en specifik intensitet av
individuell maxpuls (uttryckt i procentenheter).

För att konfigurera effektivt hjärt-cirkulations träning Accor
ding till idrottsmedicinska aspekter, rekommenderar vi ett
träningspass puls på 70% - 85% av maxpuls. Vänligen se
följande målpulsdiagram.

Mät din pulshastighet vid följande tidpunkter:

1. Innan träning = vilopuls
2. 10 minuter efter träning = träning / arbetspuls
3. En minut efter träning = återhämtningspuls

l Under de första veckorna rekommenderas att träningen
utförs med en puls vid den nedre gränsen för
träningsimpulszonen (ca 70%) eller lägre.

l Under de närmaste 2 - 4 månaderna, intensivera
träningen stegvis tills du når övre delen av
träningsimpulszonen (cirka 85%), men utan att behöva
överdriva dig själv.

l Om du är i gott träningsförhållande fördelar du enklare
enheter i det lägre aerobområdet här och där i
träningsprogrammet. så att du regenererar tillräckligt.
"Bra" träning betyder alltid att du tränar intelligent, vilket
innefattar återuppbyggnad vid rätt tidpunkt. Annars
överträffar resultaten och din form degenererar.

l Varje träningspass lastenhet i den övre pulsintervall av
den individuella prestationen axelstående alltid vara följda
i Efterföljande träning genom en regenerativ träningspass
enhet i det lägre pulsintervall (upp till 75% av den
maximala pulsen).
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När tillstånd har förbättrats, är högre intensitet av
träningspulshastighet nödvändig så uppnår "träningszon",
dvs organismen är prestanda-effektiv. Resultatet av ett
förbättrat tillstånd kan ses av ett förbättrat träningsresultat
(F1 - F6).

Beräkning av tränings / pulspuls:
220 slag per minut minus ålder = personligt, max.
Hjärtfrekvens (100%).

träningspuls
 

Undre gräns: (220 - ålder) x 0,70
övre gräns: (220 - ålder) x 0,85

När tillståndet har förbättrats krävs högre träningsintensitet
för att pulsfrekvensen ska nå "träningszonen". det vill säga
organismen har förmåga att uppnå högre prestanda. Du vill
känna igen resultatet av ett förbättrat tillstånd i ett högre
fitnesspoäng (F1 - F6).

Beräkning av tränings- / arbetspuls:
220 pulsslag per minut minus ålder = personlig, maximal
hjärtfrekvens (100%).

Träningspuls
 

Nedre gräns: (220 - ålder) x 0,70
Övre gräns: (220 - ålder) x 0,85



7,5 träningstid
Varje träningspass bör helst bestå av en
uppvärmningsfas, en träningsfas och en nedkylningsfas
för att undvika skador.

Warm-up:
5 till 10 minuter också långsam einradeln.

utbildning:
15 till 40 minuter intensiv men inte överväldigande
träning med ovan nämnda intensitet.

kylning:
Sakta ned i 5 till 10 minuter, följt av gymnastik eller
stretching för att lossna musklerna.

Sluta träna omedelbart om du känner dig sjuk eller om du
upplever några tecken på överansträngning.

Förändring av metabolisk aktivitet under träning:

l Under de första 10 minuterna av uthållighet
använder vår kropp muskelglykogen.

l Efter ca 10 minuter, för övrigt, brännas också fett.

l Efter 30-40 minuter aktiveras fettmetabolismen,
varefter kroppsfettet är den huvudsakliga
energikällan.

7.5 Träningstid
Varje träningsenhet ska vara i form av en uppvärmningsfas
, en träningsfas och en nedkylningsfas för att förhindra
skador.

Warm-up:
5 till 10 minuter långsam cykling.

utbildning:
15 till 40 minuter intensiv eller inte överbelastad träning vid
intensiteten som nämnts ovan.

Cool-down:
5 till 10 minuters långsam cykling, följt av calisthenics eller
stretching, för att lossna musklerna.

Sluta träna omedelbart om du känner dig sjuk eller om det
finns tecken på överexperation.

Förändringar av metabolisk aktivitet under träning:

l Under de första 10 minuterna av
uthållighetsprestanda förbrukar våra kroppar
sockerlag som lagras i våra muskler. glykogen:

l Efter ca 10 minuter bränns dessutom fett.

l Efter 30 - 40 minuter aktiveras fetmetabolism, då
är fettet den främsta energikällan

43

Mål pulsdiagram / Målpulsdiagram
(Hjärtfrekvens / ålder) / (hjärtfrekvens / ålder)

= 220 Ålder
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Max hjärthastighet * 90%

Max hjärthastighet * 85%

Föreslagen övre gräns

Max hjärthastighet * 70%
Föreslagen nedre gräns

Ålder / ålder
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Sprängskiss 2 /
                  

Explosionsritning 2
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9. Delar Lista / Delar lista

  

ställning beteckning beskrivning Dimension / dimension Mängd / kvantitet
 

3191 -1 Ohrpuslkabel Earpulsecable  2
 

-2 dator dator TZ6175 1
 

-3 Phillips skruv Korsskruv ST4.2x19 23  

-4 Datorkåpa, höger Datorskydd, höger sida
 

1
 

-5 styre stöd Handtagstolpen  1  

-6 socket bussning
 

1
 

-7 Lenkerverstellknopf Knapp för styrning av styret
 

1
 

-8 bricka bricka Ø8 6  

-9 allen skruv Allen besättning M8x16 6
 

-10 * sadel sadel  1
 

-11 Hölje för sadeljustering, höger Skydd för sadelskyddsområde, höger sida 1
 

-12 sadelglid Sadelslidare  1
 

-13 Sattelverstellknopf Knapp för sadeljustering
 

1
 

-14 allen skruv Allen besättning M6x16 5  

-15 sadelrör sadelstolpe  1
 

-16 Skydd för sadeljustering, vänster Skydd för sadelskyddsområde, vänster sida 1
 

-17 Phillips skruv Korsskruv ST4.2x19 5
 

-18 Phillips skruv Korsskruv ST4.2x30 1  

 
 

-19L / R pedalen pedalen
 

1,1
 

 

-20 strömkabel strömkabeln  1
 

 

-21 Tvättmaskin, böjd Arc-bricka Ø8 10
 

-22 Fotlock, bakre höger Fotkåpa, bakre höger sida  1  

 

-23 höjdjustering Höjdjustering
 

2
 

 

-24 Stå på baksidan Bakstabilisator  1
 

 

-25 Fotkåpa, vänster bakåt Footcap, bakre vänstra sidan  1
 

 -26 Fotlock, vänster framåt Fotkåpa, vänster sida framåt  1  

 

-27 Stå fram Frontstabilisator  1
 

 

-28 Fotlock, fram till höger Fotkåpa, höger sida  1
 

 

-29 huvudramen Huvudram  1
 

 

-30 Datorkabel, nedanför Sänk datorns kabel
 

1
 



-31 Skyddsrörets stödrör, nedanför Skydd för styrpinne  1  

 

-32 Datorkabel ovanför Övre datorskiva
 

1
 

 -33 Datorskydd, vänster Datorskydd, vänster sida  1  

 

-34 * skum skum Ø31xØ21x605 2
 

 -35 styret styre  1  

-36 Plastlock för styrstång Endcap för styrning
 

2
 

-37 Phillips skruv Korsskruv M5x10 4
 

-38 Phillips skruv Korsskruv ST4.2x8 2  

-39 Bostäder, vänster Chaincover, vänster sida  1
 

-40 Phillips skruv Korsskruv M4x8 4
 

-41 adapterbygel Spärr för adaptrar  1
 

-42 Strömförsörjning adapter 110-240V, 29V, 2A 1  

 

-43 Phillips skruv Korsskruv M5x8 4
 

 -44 kretskort PCB  1  

 

-45 magnetisk sensor sensor  1
 

 

-46 Låsningsratt för stolp Fixeringsknapp för sadelstolpe  1
 

 

-47 socket Sleeve  1
 

-48 * lager kullager 6203ZZ 2  

 

-49 fjäderbricka Fjäderbricka Ø17 2
 

 

-50 drivhjulet Drivhjul  1
 

 

-51 * spårförsedd rem bälte 420, J6 1
 

 

-52 Disntanzstück spacer  4
 

-53 Bostäder, rätt Chaincover, höger sida  1  

 

 -54L / R vev Crank  1,1
 

-55 mor Flänsmutter M10 2
 

-56 Skydd för mutter / vevfäste Skydd för vevmutter  2  

-57 Bush för bältesspännare Bussning för tomgångshjul Ø25xØ10 1
 

-58 * lager kullager 6301ZZ 2
 

-59 Axel för remspännare Axel för drivhjul  1
 

-60 Mor, självsäker Säkerhetsmutter M10 1
 

-61 Tvättmaskin, böjd Arc-bricka Ø10 1
 

-62 Hållare för bältesspännare Fäste för idelrwheel  1  

-63 vår vår  1
 

-64 Tvättmaskin, böjd Arc-bricka Ø25x Ø10x0.3 1
 

 

-65 Mor, självsäker Säkerhetsmutter M8 1
 

 -66 Ferring Fjäderbricka Ø6 4  

 

-67 Tvättmaskin, böjd Arc-bricka Ø6 4
 

 

-68 svänghjul Svänghjul  1
 

-69 säkring strömbrytare 15A / 250V 1  

 

-70 strömkabel Strömförsörjningskabel 14AWG / 600V 1  

 

-71 strömkabel Strömförsörjningskabel 14AWG / 600V 1
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Delnummer markerade med * har på sig delar som är
föremål för naturligt slitage och kan behöva bytas ut efter
intensiv eller långvarig användning. Var vänlig kontakta vår
kundservice. Här kan delarna begäras mot beräkning.

Delnummer med * är slitdelar , som är föremål för naturligt
slitage och som måste ersättas efter intensiv eller långvarig
användning. Vänligen kontakta Finnlo kundservice. Du kan
begära delarna och debiteras för dem.

-72 strömkabel Strömförsörjningskabel 14AWG / 600V 1
-73 Bricka, vågig Golvbricka Ø26x Ø17.8x0.3 1

10. Garanti Villkor / Garanti (endast Tyskland)

För vår utrustning ger vi en garanti enligt följande villkor:

1) Kostnadsfritt, med följande villkor (nummer 2-5) skador eller defekter på enheten kan bevisas att en tillverknings fel när
de rapporteras till oss omedelbart efter utseende och inom 36 månader efter leverans till slutanvändaren.

Garantin täcker inte ömtåliga delar såsom. Såsom glas eller plast. Ett krav på garantier inte utlöses: mindre avvikelser
från önskad kvalitet som inte påverkar värdet och användbarheten av enheten, på grund av skador från kemiska eller
elektro effekter av vatten eller allmänt av force majeure skador.

2) Garantin tillhandahålls på ett sådant sätt att defekta delar repareras efter eget gottfinnande kostnadsfritt eller ersätts av
felfria delar. Kostnaderna för material och arbetstid bärs av oss. Reparationer på platsen kan inte begäras.
Försäkringsbeviset med inköpsdatum och / eller leverans måste presenteras. Ersatta delar blir vår egendom.



3) Garantin upphör att gälla om reparationer eller åtgärder vidtas av personer som inte har tillstånd att göra det av oss eller om våra
enheter är försedda med tillbehör eller tillbehör som inte matchar våra enheter och om enheten påverkas av högre Vid skada som
orsakats av felaktig hantering - i synnerhet underlåtenhet att följa bruksanvisningen - eller underhåll, eller om apparaten har mekanisk
skada av något slag, har skador eller skador orsakats eller förstörts av miljöpåverkan. Kundtjänst kan ge dig tillstånd att reparera eller
byta ut delar som du får efter telefonsamtal. I detta fall upphör garantin inte att gälla.

4) Garantin förlänger inte garantiperioden eller anger en ny garantiperiod.

5) Ytterligare eller andra krav, i synnerhet de för utbyte utanför enheten, är skada som uppkommit
- Vad gäller ansvar är inte obligatoriskt enligt lag - uteslutet.

6) Våra garantibetingelser, som inkluderar kraven och omfattningen av vår garanti, påverkar inte säljarens avtalsenliga
garantiansvar.

7) Bärande delar, som visas i dellistan som dessa, omfattas inte av garantibetingelserna.

8) Garantin upphör vid felaktig användning, särskilt i gym, rehabiliteringsanläggningar och hotell.

importör
Hammer Sport AG
Från Liebig St. 21
89231 Neu-Ulm
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11. Service hotline och reservdelsorderformulär

För att hjälpa dig optimalt, vänligen sluta
Artikelnummer, serienummer, exploderad vy och
Dellistan klar .

SERVICE - HOTLINE
Tel.: 0731-97488-29 , 62 eller -68
Fax: 0731-97488-64

Måndag till torsdag från 09.00 till 16.00
fredag från 09.00 till 14.00

E-post: service@hammer.de
&

till Art.-Nr.:3191 Varon XTR
Hammer Sport AG Serienummer:  

Dept. Kundtjänst  

  

Von-Liebig-Str. 21
  

89231 Neu-Ulm Plats: ...................................Datum: ...................................

Reservdelsbeställning
  

(Vänligen fyll i med bokstäver!)   

Köpdatum: ................................... Köpt på företag: .............................................. .........
(Garantianspråk endast i samband med en kopia av inköpsbeviset!)

Var god försörja mig följande reservdelar (skriv läsligt!):

ställning beteckning nummer beställnings anledning



köpare:
(Namn, förnamn)
(gata, husnr.)
(Postnummer,
bostadsort)
(Telefon, fax)
(e-postadress)

Leveransadress: (om den är annorlunda än köparens
adress) (företag)
(Kontaktperson)
(gata, husnr.)
(Postnummer,
bostadsort)
(Telefon, fax)
(e-postadress)
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