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ANVÄNDARHANDBOK - SV
16443 Roddmaskin inSportline Yakapa
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SÄKERHETS INSTRUKTIONER
• Följ grundläggande säkerhetsinstruktioner och läs denna bruksanvisning noggrant innan du

använder den först. Behåll det för framtida referens.

• Gör uppvärmningsövningar före varje träning för att undvika muskelskador och träna rimligt.
Översträck aldrig dig själv.
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• Kontrollera regelbundet alla bultar, muttrar och komponenter. De bör vara hårt åtdragna.
Kontrollera det regelbundet för skador eller slitage. Använd aldrig skadad eller sliten produkt.

• Placera den endast på en plan och ren yta. Använd en matta för att skydda golvet.

• Håll ett säkerhetsavstånd minst 0,6 m runt denna enhet.

• Använd lämpliga kläder och skor. Undvik för löst klänning som lätt kan fastna i maskinen.

• Använd och underhåll den endast enligt denna handbok. Gör inte någon felaktig modifiering.

• Om vissa problem uppstår ska du inte reparera det själv. Kontakta en auktoriserad tjänst.

• Använd det inte utomhus.

• Endast en person kan träna på tiden.

• Håll barn och husdjur borta från den här enheten. Låt dem aldrig övervakas nära maskinen. Den
här enheten är endast avsedd för vuxna människor.

• Om du känner dig svagt eller har något hälsoproblem, sluta använda omedelbart. Kontakta din
läkare innan du börjar igen. Rådgör med din läkare innan du börjar träna. Det är särskilt viktigt
om du är äldre än 35 år eller om du har några hälsoproblem.

• Två personer krävs för att fälla denna maskin för att förhindra fall eller skador.

• Håll ryggen rakt medan du tränar på den här maskinen.

• Fortsätt hålla i styret ordentligt när spänningen i rodremmen är hård.

• Viktgräns: 180 kg

• Kategori: S (enligt EN957-normen) avsedd för kommersiell användning.

• VARNING! Hjärtfrekvensövervakningen kanske inte är helt exakt. Överansträngning under
träning kan leda till en allvarlig skada eller till och med dödsfall. Om du börjar känna dig svag,
ska du omedelbart stoppa övningen.

DELAR BESKRIVNING
Nej.

 

Bild
 

Beskrivning Kvantitet
      

 

A01
  

Huvudram 1 set

      

 

A02
  

Stabilisator fram 1 set

      

   

3
  

A03
 

Bakre stabilisator 1 set

    

A04 / C07
 

Klädd säte 1 set

    

A05
 

Styrskenan 1 set
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A06 / A19 / D02
 

Upprätt dator 1 set

    

A07 / A08 / C15 / C16
 

Vänster / höger pedal 2 set

    

B22
 

Plommonknopp 62 mm 1 st

    

B23
 

Plommonknopp 75 mm 1 st

    

A13
 

Fotpedalaxel 1 st

    

 

4
  

A09
 

Träningshandtag med en enda skalle 1 set

    

A10
 

Roddhandtag 1 set

    

A11
 

Kajakpaddling träningshandtag 1 set

    

C10
 

PVC-kuddar 2 st
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C03
 

Paddla 1 set

    

C04
 

Ändlock ø4 ” 1 set

    

D03
 

växelströmsadapter 1 st

    

5

HARDWARE OCH VERKTYG
Nej. Bild Beskrivning Kvantitet

    

B29
 

Skruv M5x16 mm 4 st

    

B14
 

Skruv M4x8 mm 2 st

    

B27
 

Skruv M8 * 16 mm 4 st

    

B13
 

Bricka 5/16 ”* 23 * 2,0T 4 st

    

-
 

Hexverktyg 19 mm 1 st
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- Insexnyckel M10 1 st

    

-
 

Insexnyckel M5 1 st

    

-
 

Verktyg 1 st

    

6

DELLISTA
Nej. Beskrivning Antal.

   

A01 Huvudram 1
   

A02 Stabilisator fram 1
   

A03 Bakre stabilisator 1
   

A04 Klädd säte 1
   

A05 Spår 1
   

A06 Upprätt post 1
   

A07 Fotpedalremens inställningsenhet -R 1
   

A08 Fotpedalremens inställningsenhet -L 1
   

A09 Träningshandtag med en enda skalle 1
   

A10 Roddhandtag 1
   

A11 Kajakpaddling träningshandtag 1
   

A12 Svängarm av konsolen 1
   

A13 Fotpedalaxel 1
   

A14 Fotpedalfäste 2
   

A15 Aluminium end cap-front 1
   

A16 Aluminium end cap-back 1
   

A17 Handtagshållare 1
   

A18 Återvändande fjädermonteringsfäste -R 1
   

A19 Återvändande fjädermonteringsfäste -L 1
   

A20 Driv remskivanordningen 1
   

A21 Återvändande fjädermontering - R 1
   

Å
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A22 Återvändande fjädermontering - L 1
   

A23 Rödspänningsenhet -R 1
   

A24 Rödspännremmen -L 1
   

A25 Sensorhållare A 1
   

A26 Sensorhållare B 1
   

A27 Remstyrningsenhet 1
   

A28 Remguide R 1
   

B01 Skruv M6 2
   

B02 Bult ¼ ” 2
   

B03 Nylonmutter ¼ ” 2
   

B04 Bricka ¼ ” 4
   

B05 Klippkrok 2
   

B06 Nylonmutter M10 4
   

B07 Bult M6 8
   

 

7
 

B08 Bult M10 4
   

B09 Bricka 3/8 ” 6
   

B10 Nylonmutter M12 2
   

B11 Bult M8 2
   

B12 Nylonmutter M8 1
   

B13 Bricka M8 14
   

B14 Skruva M4 4
   

B15 Skruv M8 6
   

B17 Bult M12 1
   

B18 Bult M12 2
   

B19 Bricka M13 3
   

B20 Klippkrok 6
   

B21 Nylonmutter 5/16 ” 6
   

B22 Plommonknopp 1
   

B23 Plommonknopp 1
   

B24 Skruva M4 8
   

B25 Skruv M6 4
   

B26 Skruv 3/8 ” 2
   

B27 Bult M6 14
   

B28 Bricka 5/16 ” 2
   

B29 Skruva M5 26
   

B30 Skruv M8 2
   

B31 Bult M8 1
   

B32 Skruva M4 4
   

B33 Skruv M6 2
   

B34 Skruvjusteringsfästet 2
   

B35 Nylonmutter M6 2
   

B36 Mutter 3/8 ” 2
   

B37 Bricka 3/8 ” 2
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B38 M8 kurvbricka 8
   

B39 Bult M6 8
   

B40 Remskiva 2
   

B41 Bricka 5/16 ” 2
   

B42 Bult M6 4
   

B43 Bult M8 4
   

B44 Plommonknopp 1
   

B45 C-ring 40 2
   

B46 Skruva M5 4
   

 

8
 

C01 Huvudskydd / L 1
   

C02 Huvudskydd / R 1
   

C03 Paddla 2
   

C04 Ändkapsel ø101.6 4
   

C05 Justerbar fotdyna 6
   

C06 Transporthjul 2
   

C07 Klädd sadel 1
   

C08 Sitsvals 4
   

C09 Plast remskiva 2
   

C10 PVC-kuddar 4
   

C11 Fotstopp 2
   

C12 Gummikuddar 2
   

C13 Bälte 1
   

C14 Oval ändlock 50x100 2
   

C15 Fot pedal 2
   

C16 Ändkåpa 1
   

C17 Skumgrepp 2
   

C18 Dome end cap 2
   

C19 Rund ändlock ø1 ” 4
   

C20 Skumgrepp 2
   

C21 Fot pedal 2
   

D01 Självdrivet svänghjul 1
   

D02 Dator 1
   

D03 växelströmsadapter 1
   

D04 Motor med kabel 1
   

D05 Sensor med kabel 1
   

D07 Nätkontaktkabel 1
   

D08 Snabbnyckel med gyrosensor 1 set
   

D09 Generatorkabel 1
   

D10 Kontrollkortets kabel 1
   

D11 Styrkort (CB.) 1
   

D12 Batteri 1
   

E01 Lager 2
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E02 Lager 4
   

E03 Lager 2
   

E04 Lager 4
   

F01 Band 2 uppsättningar
   

F02 Drivrem 2
   

 

9
 

F03 Styrskenor i aluminium 1
   

F04 Kajakpaddling av låsningsfäste för säte 1
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10

EXPLODERAD RITNING

11
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MONTERINGSSTEG
Framstabilisatorinstallation

• Installation av slutkåpor (C04).

• Placera ett styrskiva för att höja huvudramen (A01) för enklare installation.

• Montera det främre stabilisationsröret (A02) på den främre kurvplattan på huvudramen (A01)
med två skruvar 3/8 ”(B26) och två brickor (B09).

• Dra åt muttrar med sexkantsverktyget med en medföljande skruvmejsel.

Bakre stabilisator och styrskenor installation
• Två personer krävs för detta steg.

• Lossa en bult M12 (B18) och en bricka (B19) och en nylonmutter M12 (B10) från den bakre
styrskenan (A05).

• Montera den bakre stabilisatorn (A03) på den bakre U-formade plattan på styrskenan (A05) med
en bult M12 (B18) och en bricka (B19) och en nylonmutter M12 (B10), som är otillåtna från
föregående steg. Fäst styrskenan med låsknappen (B22). Lås den genom att vrida ratten
medurs.

• Lossa en bult M12 (B17) och en bricka (B19) och en nylonmutter M12 (B10) bakom huvudramen
(A01).

• Montera styrskenan (A05) på huvudramens bakre rör (A01) med en bult M12 (B17) och en
bricka (B19) och en nylonmutter M12 (B10) som är otillåten från föregående steg. Fäst
styrskenan med låsknappen (B23). Lås den genom att vrida den medurs.

• Använd medföljande M10 insexnyckel och 19 mm hexverktyg för att dra åt dem.

• VARNING: Kablar kan inte vikas.

12

Klädd sitsinstallation
• Montera den stoppade sätet (A04) i styrskenan (A05) med två PVC-kuddar (C10) och två

skruvar M4 (B14).

• Dra åt muttrar med sexkantsverktyget med en medföljande skruvmejsel.
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Upprättstående postinstallation
• Lyft den upprättstående stolpen (A06) och anslut matchande anslutningar och dra sedan extra

kablar med extra längd in i huvudramens öppning (A01). Se till att alla kablar inte trycks ned av
den upprättstående stolpen under montering. Lås ratten genom att vrida den medurs. Skjut
sedan in kablar med extra längd i huvudramens öppning (A01).

• Montera den upprättstående stolpen (A06) med två bultar M8 (B27), två brickor (B13).

• Dra åt skruvarna med den medföljande M5 insexnyckeln.

• VARNING: Kablar kan inte vikas.

13

Fotpedalinstallation
• Skjut fotpedalens svängaxel (A23) in i det svetsade slangen på huvudramen (A01). Montera

fotpedalen (A07 / A08) på axeln med två bultar M8 (B27) och två brickor (B13).

• Dra åt skruvarna med den medföljande insexnyckeln M5.

Inställning av fotpedalremmen
• Hitta låsstiftet (C18) på fotremens lägejusteringsenhet (A22) på pedalen. Dra i låsetappen och

skjut fotremmen till önskat läge. Säkra fotremens läge med den fjäderbelastade stiftet klippt i det
nödvändiga hålet. Det finns fyra stansade hål designade för olika positioner.

• Ställ foten position med snabbkopplingsspänne. Säkra spännet medan positionen har justerats.
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14

Olika träningsmodeller hanterar installationen
• Fäst kroken på styret på olika roddningsmodeller till klämkroken på rodspänningsbandet (

Bild 01-03).

• Montera C03-delen på den främre kurvplattan på träningshandtaget för
paddling med kajakpaddling (A11) med två skruvar M5 (B29).

• Dra åt muttrar med sexkantsverktyg med en medföljande skruvmejsel.

HOPFÄLLBAR
• Två personer krävs för vikning.

• Ta bort B23 från framsidan av A01 (Bild 01).

• Skjut sätenheten framåt. Vik sedan över styrskenan (A05). Säkra styrskenan med vikta läge
genom att låsa ratten medan du vrider den medurs. Fäst styrskenan med att dra åt låsknappen.

• Ta bort låsknappen (B22) för att säkra den bakre fotstabilisatorn (A03). Vrid den bakre
stabilisatorn till det vikta läget. Säkra den bakre stabilisatorn genom att dra åt låsknappen.

Fig. 01

15
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Fig. 02

Fig. 03

Fig. 04

Fig. 05

16

Fig. 06

KORREKT ROWING GUIDE
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FEL: ÖVRIGT: Kroppen sträcker sig för långt framåt. Shinsen kan vara förbi vertikalt. Huvudet och
axlarna tenderar att falla mot fötterna. Kroppen är i ett svagt läge för stroke.

LÖSNING: Skena är vertikala. Kroppen pressas upp till benen. Armarna är helt utsträckta och
avslappnade. Kroppen lutas något framåt. Denna position bör känna sig bekvämt.

  

Fel Lösning
  

FEL: ROWING MED BENT ARMS: Användaren startar stroke genom att dra med armarna snarare än
att trycka med benen.

LÖSNING: Användaren startar stroke genom att trycka benen och stagga ryggen med armarna helt
utsträckta och avslappnade.

  

Fel Lösning
  

FAULT: BENT WRISTS: Användaren böjer handleden när som helst genom stroke.

LÖSNING: Rad alltid med platta handleder genom hela stroke.

  

Fel Lösning
  

17

FEL: PULLNING AV KROPPEN TILL HANDTAGET: I slutet drar användaren, istället för att dra
handtaget mot kroppen, sig framåt till handtaget för stroke.

LÖSNING: I slutet lutar användaren sig lite bakåt, håller benen ner och drar handtaget mot kroppen med
överkroppen som en fast plattform.

  

Fel Lösning
  

FEL: FLYGANDE armbågar: Användarens armbågar sticker ut från kroppen vid finishen och handtaget
är på bröstnivå.
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LÖSNING: Dra handtaget mot kroppen. Handlederna är plana och armbågarna passerar nära kroppen.
Armbågar sträcker sig bakom kroppen när handtaget dras mot midjan.

  

Fel Lösning
  

FEL: LÅSNING AV KÄNNA: I slutet av slaget låser användaren knäna och gör benen raka.
LÖSNING: Håll alltid benen böjda något i helt utsträckt läge. Lås inte knäna.

  

Fel Lösning
  

18

OBS: Fäst kroken på styret på olika roddövningsmodeller till klämkroken på rodspänningsbandet.

1. ENKEL SKULLÖVNING

Denna nya roddmaskin kan simulera utövningen av en roddövning med en enda skal.

figur 1

2. ROWING ÖVNING

Den vanliga roddövningen finns också på denna roddmaskin.
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Fig. 2

3. SÖKNING AV RÖRA ÖVNING

Den mest markerade kajakövningen som bara finns på denna roddmaskin.

Fig. 3

19

KORREKT ROWING EXERCISE GUIDE
Tre faser med korrekt roddövning för muskelgruppsträning:

1. Kör (muskelgruppsträning i underkroppen): Böj knäet och sträck ut armarna. Håll handtaget på
roddmaskinen med ryggen rakt upp (Bild 01).

2. Slide (Core muskelgruppsträning): Skjut tillbaka kroppen med dina två ben och håll armarna
sträckta (Fig. 02).

3. Slutför (muskelgruppsträning i överkroppen): Luta ryggen med två ben sträckta. Dra i handtaget
med plana handleder (Fig. 03).

4. Quadriceps femoris muskelträning (Fig. 04).

5. Biceps brachii muskelträning (Fig. 05).

6. Rygg- och magmuskulärträning (Fig. 06).

   

Fig. 01 Fig. 02 Fig. 03
   

   

Fig. 04 Fig. 05 Fig. 06
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JUSTERING
• Justera den justerbara fotdynan.

• Justera de justerbara fotdynorna på den främre stabilisatorn och den bakre stabilisatorn efter
behov för att jämna roddmaskinen.

• Roddmaskinen ska vara planerad som förebyggande mot vingling eller skakning under
träningen.

20

AC ADAPTER INSTALLATION
• Anslut nätadaptern (D03) till nätkabeln (D11) på baksidan av huvudramen (A01).

• Se till att specifikationerna för strömförsörjningen på adaptern är korrekta innan du ansluter den.

• Anslut den andra änden av nätadaptern (D03) till eluttaget.

• G-version endast för laddning av batteri.

FELSÖKNING
PROBLEM LÖSNING

   

Datorn fungerar inte ordentligt. • Kontrollera om datorn är ansluten
  säkert.

 

• Kontrollera om adaptern är korrekt installerad.
  

Maskinen vinglar under användning. • Vrid den justerbara spaken på huvudet
  ram. Stabilisator fram och bak
  

efter behov för att jämna ut denna maskin.
  

Skrikande ljud under träningen. • Kontrollera om bultarna och muttrarna inte är lösa.
  Dra åt om det behövs.
   

Inkonsekvent eller misslyckad hjärtfrekvensläsning. • Håll alltid i styret
  sensorer med två händer, inte bara med
  ett.

 

• Försök att upprätthålla måttligt tryck medan
  håller fast vid handpulsgivarna.

 

• Se till att trådanslutningarna på
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  handpulsgivare är korrekt
  

ansluten.
   

UNDERHÅLL
• Rengöring: använd en mjuk trasa och ett milt rengöringsmedel för att rengöra den.

• Använd aldrig slipmedel eller lösningsmedel för plastdelar.

• Torka av din svett från roddmaskinen efter varje användning.

• Skydda datorskärmen mot fukt för att undvika elektrisk fara. 21

• Förhindra datorn och särskilt datorkonsolen från direkt solljus.

• Kontrollera alla monteringsbultar och pedaler på maskinen varje vecka. Dra åt dem om det
behövs.

• Förvara den på en ren och torr plats borta från barn.

DATUM ANVÄNDANDE MANUAL
1. Stroke

2. Stroke s / m

3. Tid

4. 500 m

5. Avstånd

6. Cykel

7. Nivå

8. Beräknat

9. Cal / h

10. Gå in

11. Återställ

12. Watt stapeldiagram

13. L / R

14. Räkna

15. Räkna s / m

16. Motion

17. Vila

18. Watt

19. Watt genomsnitt

20. Puls

21. Upp / Välj UP

22. Ned / Välj NER

Datorn visar tre stora träningslägen som vänteläge:

K - kajakpaddling

R - rodd

S - stretching

Tryck på valfri knapp (ENTER, UPP / SELECT och DOWN / SELECT) för att aktivera datorn. Tryck på
UP / SELECT UP eller DOWN / SELECT DOWN-knappen för att välja huvudövningsläge. Bekräfta det
med ENTER-knappen. Tryck på RESET-knappen för att återgå till huvudmenyn. Muskelgruppens ljus
tänds när övningen är på muskelgrupperna.
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NYCKELFUNKTION
UPPKNAPP / VÄLJ UPP : För att välja träningsmodell eller -program innan du tränar eller för att öka
motståndsnivån under träningen.

NERKNAPP / VÄLJ NER : För att välja träningsmodell eller program innan du tränar. För att minska
motståndsnivån under träningen.
Cykeln för att välja program är från K1 till K9. Sedan återgår den till K1. De cykler i R- och S-läget är
desamma. Tryck ENTER för att bekräfta. Tryck på UPP (välj upp) eller DOWN (välj ned) för att öka eller
minska nivån på träningsparametrar. Tryck på UPP (välj upp) eller NER (välj ned) -knappen och håll den
inne i 2 sekunder för att öka eller minska nivåer eller parametrar kontinuerligt. Tryck på ENTER för att
bekräfta det.
ENTER : Tryck på ENTER-knappen för att bekräfta träningsläget och parameterinställningen .

RESET : Tryck på RESET-knappen för att återgå till huvudmenyn eller föregående meny. Efter avslutad
installation av program eller motståndsnivåer, tryck på RESET-knappen för att återgå till vänteläge. Tryck
på RESET-knappen i tre sekunder för att återgå till vänteläget på valfri meny.

FUNKTIONSBESKRIVNING
WATT BAR CHART
WATT BAR-diagrammet visar bara watt under träningsläget K (kajakpaddling) och R (rodd). Ju högre
wattantal som uppstår i K- eller R-läget, desto fler WATT-fält visas.

L / R
“L” och “R” visar bara vänster eller höger handtag under utövandet av S (stretching) -läget.

STROKE
STROKE visar ackumulerade slag under träningen. Detta diagram är endast för läge K (kajakpaddling)
och R (rodd). Streckens räckvidd är från 0 till 999. De totala slag som samlats eller slag per minut. Visas
automatiskt var 6: e sekund under övningsläget.

STROKE s / m

STROKE s / m visar utövade slag per minut. Detta diagram är endast för läge K (kajakpaddling) och R
(rodd). Streckens räckvidd är från 0 till 999. De totala ackumulerade slagen eller slag per minut. visas
automatiskt var 6: e sekund under träningsläget.
RÄKNA
COUNT visar de ackumulerade utövade räkningarna. Detta diagram är endast för S (stretching) -läge.
Streckens intervall är från 0 till 999. Den totala ackumulerade räkningen eller räkningen per minut. visas
automatiskt var 6: e sekund under träningsläget.
COUNT s / m
COUNT s / m visar de utövade räkningarna per minut. Detta diagram är endast för S (stretching) -läge.
Streckens intervall är från 0 till 999. Den totala ackumulerade räkningen eller räkningen per minut. visas
automatiskt var 6: e sekund under träningsläget.
TID

Tidsintervallet är från 00:00 till 99:59. Tiden börjar räkna från 00:00 i standby-läge med det manuella
träningsläget som snabbstart. TIDEN eller 500 m visas under alla träningslägen var sjätte sekund.
500m
500m-diagrammet är att visa tiden för att nå 500 meter under träningen. TIDEN eller 500 m visas under
alla träningslägen var sjätte sekund.

23

DISTANS
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DISTANCE-diagrammet visar det ackumulerade avståndet under träningen. Området är från 0 ~ 9999 m
till 999,9 km.
CYKEL

CYCLE-diagrammet är endast för K7, R7 och S7 som Tabat-användarlägen. De förinställda 8 cyklerna
med intervallet 8-99 cykler.
NIVÅ

NIVÅEN är att visa motståndsnivåerna från nivå 1 till nivå 10.

WATT
WATT är att visa den utövade WATT i området från 0 till 999. WATT eller WATT avg kommer att visas
under alla träningslägen var sjätte sekund.

WATT genomsnitt
WATT-medelvärdet är att visa medelvärdet av utövade watt i området från 0 till 999. WATT- eller WATT-
avg kommer att visas under alla träningslägen var sjätte sekund.

CAL.
CAL. Är att visa de ackumulerade kalorierna som tränas i intervallet 0 till 999. CAL. eller CAL / timme avg
visas under alla träningslägen var sjätte sekund.

CAL / h
CAL / h ska visa kalorier som konsumeras varje timme efter träning i intervallet från 0 till 999. CAL. eller
CAL / timme avg visas under alla träningslägen var sjätte sekund.

PULS
PULSE är att visa hjärtslag som räknas i intervallet 40 till 220. "P" -ikonen visas om inga pulsslag
upptäcks. Hjärtikonen blinkar medan hjärtslag visas.

PROGRAMBESKRIVNING
VILOLÄGE
Datorn går automatiskt in i viloläget om det inte finns något program i funktion och ingen träning inom två
minuter.

STRÖM PÅ
Tryck på nej-knappen eller dra några träningsstänger så att datorn avslutar viloläget med ett ljudsignal.
Displayen tänds på tre sekunder. Datorn går in i vänteläget efter tre sekunder utan att trycka på någon
knapp eller dra träningsfält.
STANDBYLÄGE
Datorn visar tre huvudsakliga träningslägen (K-kajakpaddling, R-rodd, S-stretching) som vänteläge.
Tryck på valfri knapp för ENTER, UPP / SELECT och DOWN / SELECT för att aktivera datorn.
VARNING: Spänningsväxeln för styrning av svänghjulsspänningen aktiveras inte under vänteläget.

ÖVNING LÄGE
Tryck på valfri knapp för ENTER, UPP / SELECT och DOWN / SELECT för att aktivera datorn. Tryck på
UP / SELECT UP eller DOWN / SELECT DOWN-knappen för att välja huvudövningsläge. Pres ENTER
för att bekräfta huvudövningsläget. Tryck på UP / SELECT UP eller DOWN / SELECT NED för att välja
underträningsläge. Tryck ENTER för att bekräfta. Tryck på UP / SELECT UP eller DOWN / SELECT
DOWN för att öka eller sänka resistansnivån eller parametrarna. Tryck på ENTER för att bekräfta.

24

PAUSLÄGE

Datorn går in i PAUSE-läget om det inte finns något program i funktion inom 5 sekunder. Räkning av alla
träningsdata kommer att pausas. Datorn går in i STANDBY-läget om det inte finns någon
programfunktion på 120 sekunder.
SLUTLÄGE
Det kommer att finnas tre pip hörs och ange END läge efter att nå
uppsättningsparametrar. Meddelandefönstret blinkar med ”END”. Datorn går in i vänteläget efter 30
sekunder.
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MANUELLT LÄGE

Tryck på valfri knapp för ENTER, UPP / SELECT och DOWN / SELECT för att aktivera datorn. Tryck på
UP / SELECT UP eller DOWN / SELECT DOWN-knappen för att välja huvudövningsläget (K, R, S).
Tryck ENTER för att bekräfta. Tryck på UP / SELECT UP eller DOWN / SELECT DOWN-knappen för att
välja manuellt träningsläge som K1, R1 eller S1. Tryck på ENTER för att bekräfta det eller tryck på
RESET för att gå till föregående steg. Tryck på RESET för att återgå till huvudmenyn. Tryck på UP /
SELECT UP eller DOWN / SELECT DOWN-knappen för att öka eller sänka motståndsnivån. Tryck på
RESET-knappen i 3 sekunder för att avsluta träningsläget om träningen måste stoppas.
MÅLTID

Tryck på valfri knapp för ENTER, UPP / SELECT och DOWN / SELECT för att aktivera datorn. Tryck på
UP / SELECT UP eller DOWN / SELECT DOWN för att välja huvudövningsläge (K, R, S). Tryck ENTER
för att bekräfta det. Tryck på UP / SELECT UP eller DOWN / SELECT DOWN för att välja manuellt
övningsläge som K2, R2 eller S2. Tryck på ENTER-knappen för att välja tid. Tryck på UP / SELECT UP
eller DOWN / SELECT DOWN-knappen för att öka eller minska tiden. Pres ENTER för att bekräfta eller
tryck på RESET för att gå till föregående steg. Tryck på RESET-knappen med 3 sekunder för att avsluta
träningsläget om träningen behöver stoppas.

25

MÅLDISTANS
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Tryck på valfri knapp för ENTER, UPP / SELECT och DOWN / SELECT för att aktivera datorn. Tryck på
UP / SELECT UP eller DOWN / SELECT DOWN för att välja huvudövningsläge (K, R, S). Tryck ENTER
för att bekräfta det. Tryck på UP / SELECT UP eller DOWN / SELECT DOWN-knappen för att välja
manuellt träningsläge som K3, R3 eller S3. Tryck på ENTER-knappen för att välja avstånd. Tryck på UP /
SELECT UP eller DOWN / SELECT DOWN-knappen för att öka eller minska avståndet. Pres ENTER för
att bekräfta eller tryck på RESET för att gå till föregående steg. Tryck på RESET-knappen med 3
sekunder för att avsluta träningsläget om träningen behöver stoppas.

MÅLKALORIER

Tryck på valfri knapp för ENTER, UPP / SELECT och DOWN / SELECT för att aktivera datorn. Tryck på
UP / SELECT UP eller DOWN / SELECT DOWN för att välja huvudövningsläge (K, R, S). Tryck ENTER
för att bekräfta det. Tryck på UP / SELECT UP eller DOWN / SELECT DOWN-knappen för att välja
manuellt träningsläge som K4, R4 eller S4. Tryck på ENTER-knappen för att välja kalorier. Tryck på UP /
SELECT UP eller DOWN / SELECT DOWN-knappen för att öka eller minska kalorierna. Pres ENTER för
att bekräfta eller tryck på RESET för att gå till föregående steg. Tryck på RESET-knappen med 3
sekunder för att avsluta träningsläget om träningen behöver stoppas.

TABATA 1 Högspännings Tabata-program på K5, R5 och S5-program.

Varje övning i en given Tabata-träning varar bara fyra minuter, men det är troligtvis en av de längsta fyra
minuterna du någonsin har utstått. Strukturen för programmet är som följer. Träna hårt i 20 sekunder, vila
i 10 sekunder med fullständiga 8 omgångar.
TABATA 2 Less Tension Tabata Program på K6, R6 och S6 program.

Varje övning i en given Tabata-träning varar bara fyra minuter, men det är troligtvis en av de längsta fyra
minuterna du någonsin har utstått. Strukturen för programmet är som följer. Träna hårt i 10 sekunder, vila
i 20 sekunder med fullständiga 8 omgångar.

26
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Tryck på valfri knapp för ENTER, UPP / SELECT och DOWN / SELECT för att aktivera datorn. Tryck på
UP / SELECT UP eller DOWN / SELECT DOWN för att välja huvudövningsläge (K, R, S). Tryck ENTER
för att bekräfta det. Tryck på UP / SELECT UP eller DOWN / SELECT DOWN-knappen för att välja
manuellt träningsläge som K5, R5 eller S5 för högspänning Tabata-övning. Tryck på UP / SELECT UP
eller DOWN / SELECT DOWN-knappen för att välja manuellt övningsläge som K6, R6 eller S6 för mindre
spänning Tabata-övning. Tryck på ENTER-knappen för att välja motståndsnivå. Tryck på UP / SELECT
UP eller DOWN / SELECT DOWN för att öka eller sänka nivåerna. Tryck på ENTER för att bekräfta eller
tryck på RESET för att gå till föregående steg. Cykelträningstiden för de sista tre sekunderna av
träningen börjar räkna ner med ett pip per sekund. Cykelens vilotid för de sista tre sekunderna av
övningen börjar räkna ner med ett pip per sekund. Tryck på RESET-knappen med 3 sekunder för att
avsluta träningsläget om träningen måste stoppas.

TABATA ANVÄNDARE (Användarinställning Tabata Mode)

TABATA ANVÄNDARE är läget för användaren att ställa in önskad träningstid, vilotid och cykler. Tryck
på valfri knapp för ENTER, UPP / SELECT och DOWN / SELECT för att aktivera datorn. Tryck på UP /
SELECT UP eller DOWN / SELECT DOWN-knappen för att välja huvudövningsläget (K, R, S). Använd
ENTER för att bekräfta det. Tryck på UP / SELECT UP eller DOWN / SELECT DOWN-knappen för att
välja manuellt träningsläge som K7, R7 eller S7 för högspänning Tabata User Mode. Tryck på ENTER för
att välja cykellösen
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tid. Tryck på UP / SELECT UP eller DOWN / SELECT DOWN-knappen för att öka eller minska tiden.
Tryck ENTER för att bekräfta eller RESET för att gå till föregående steg. Tryck på ENTER-knappen för
att välja cykel vilotid. Tryck på UP / SELECT UP eller DOWN / SELECT DOWN-knappen för att öka eller
minska vilotiden. Tryck på ENTER för att bekräfta eller tryck på RESET för att gå till föregående steg.
Tryck på ENTER-knappen för att välja träningscykeln. Tryck på UP / SELECT UP eller DOWN / SELECT
DOWN-knappen för att öka eller minska cyklerna. Tryck på ENTER för att bekräfta eller tryck på RESET
för att gå till föregående steg. Cykelträningstiden för de sista tre sekunderna av träningen börjar räkna
ner med ett pip per sekund. Tryck på RESET-knappen med tre sekunder för att avsluta träningsläget om
träningen måste stoppas.

Fältutbildning

Fältträningsläget är programmet med olika nivåer med inställningstid . Tryck på valfri knapp för ENTER,
UPP / SELECT och DOWN / SELECT för att aktivera datorn. Tryck på UP / SELECT UP eller DOWN /
SELECT DOWN-knappen för att välja huvudövningsmodell (K, R, S). Använd ENTER för att bekräfta.
Tryck på UP / SELECT UP eller DOWN / SELECT DOWN-knappen för att välja manuellt övningsläge
som K8, R8 eller S8 för fältträningsläge. Tryck på ENTER-knappen för att välja träningstid. Tryck på UP /
SELECT UP eller DOWN / SELECT DOWN-knappen för att öka eller minska tiden. Tryck på ENTER för
att bekräfta eller tryck på RESET för att gå till föregående steg. Tryck på UP / SELECT UP eller DOWN /
SELECT DOWN-knappen för att öka eller sänka träningsnivån under träningen. Tryck på RESET-
knappen med 3 sekunder för att avsluta träningsläget om träningen måste stoppas.
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PERSONA TRÄNING

PEAK-träningsläget är programmet med olika nivåer med inställningsavstånd eller räkningar. Tryck på
valfri knapp för ENTER, UPP / SELECT och DOWN / SELECT för att aktivera datorn. Tryck på UP /
SELECT UP eller DOWN / SELECT DOWN-knappen för att välja huvudövningsläget (K, R, S). Använd
ENTER-knappen för att bekräfta det. Tryck på UP / SELECT UP eller DOWN / SELECT DOWN-knappen
för att välja manuellt träningsläge som K9, R9 eller S9 för toppträningsläge. Avståndet som anges på K9
och R9 är från 3000 meter till 9900 meter. Det förinställda avståndet är 5000 meter med 100 meter.
Räkneområdet som anges vid S9 är från 300 räkningar till 990 räkningar. Tryck på ENTER-knappen för
att välja träningsavstånd eller räkningar. Tryck på UP / SELECT UP eller DOWN / SELECT DOWN-
knappen för att öka eller minska avståndet eller räkna. Tryck på ENTER för att bekräfta eller tryck på
RESET för att gå till föregående steg.
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BLUETOOTH FUNCTION (VALFRITT)

Det finns en valfri Bluetooth-modul för anslutning av datorn med Fit Hi Way App. Hitta koden på datorns
baksida. Anslut Bluetooth med iOS eller Android-enhet. Skärmen stängs av när appen är ansluten till
datorn. Nivåerna kan justeras med appen. Skärmen slås på när appen kopplas bort från datorn.
Systemkrav:

Stöd Android 4.3 eller senare med Bluetooth 3.0 och 4.0

Stöd iOS 9 eller senare med Bluetooth 3.0 och 4.0

Appinstallation:

För Android-systemsökning "Fit Hi Way" på Googleplay.

För iOS-systemsökning "Fit Hi Way" i Appstore.

Snabbt nyckelfunktion

Fungera
 

NIVÅ UPP Tryck på LEVEL UP-knappen för att öka motståndsnivån.

NIVÅ NED Tryck på LEVEL DOWN-knappen för att sänka motståndsnivån.

Snabbknappen är endast för K (kajakpaddling) -läge. Gyrosensorn kan visa paddlets ängel när han
tränar i K-läget. Snabbknappen går in i viloläge om det inte finns något program i funktion inom 5
minuter. Tryck på valfri knapp för att väcka snabbknappen. Snabbknappen går in i viloläget efter 15
sekunder med rött ljus blinkande (lågt batteriläge). Använd USB-kabeln för en mobiltelefon för att ladda
snabbnyckeln. Om batteriet är laddat tänds den röda lampan. Den gröna lampan blinkar om batteriet är
laddat.
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FELMEDDELANDE
EEPROM ERROR: Fel E-1 EEPROM Memory IC-fel.

MOTORFEL: Kod E-2 Spänningsväxel motorfel.
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UPPVÄRMNING TRÄNING

Quadriceps Stretch

Med en hand mot en vägg för balans. Nå bakom dig och dra höger fot
upp. Ta med hälen så nära skinkan som möjligt. Håll i 15 sekunder och
upprepa med vänster fot.

Inre lårsträcka
Sitt med fotsulorna tillsammans med knäna pekande utåt. Dra fötterna så
nära ljumsken som möjligt. Tryck försiktigt knäna mot golvet. Håll i 10
sekunder.

Tå berör

Böj långsamt framåt från midjan och låt rygg och axlar slappna av när du
sträcker dig mot tårna. Nå ner så långt du kan och håll i 15 sekunder.

Hamstring Stretches
Sitt med ditt högra ben utsträckt. Vila din vänstra fotsåla mot ditt högra
inre lår. Sträck mot tån så långt som möjligt. Håll i 15 sekunder, slappna
av och upprepa med vänster ben.

VILLKOR FÖR GARANTI, GARANTIKRAV
Allmänna garantivillkor och definition av villkor
Alla garantiförhållanden som anges nedan bestämmer förfarande för garantitäckning och garantikrav.
Villkor för garanti och garanti Krav regleras av lag nr 89/2012 Coll. Civilrätt och lag nr 634/1992 Coll.,
Konsumentskydd, i dess ändrade lydelse, även i fall som inte anges i dessa garantiregler.
Säljaren är SEVEN SPORT sro med sitt säte i Borivojova Street 35/878, Prag 13000,
företagsregistreringsnummer: 26847264, registrerat i handelsregistret vid regionaldomstolen i Prag,
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avdelning C, infoga nr 116888.
Enligt giltiga lagbestämmelser beror det på om köparen är slutkunden eller inte.

”Köparen som är slutkunden” eller helt enkelt ”slutkunden” är den juridiska enheten som inte ingår och
genomför avtalet för att driva eller marknadsföra sin egen handel eller affärsverksamhet.

”Köparen som inte är slutkunden” är en affärsman som köper varor eller använder tjänster för att
använda varorna eller tjänsterna för sin egen affärsverksamhet. Köparen överensstämmer med det
allmänna köpeavtalet och affärsvillkoren.
Dessa villkor för garanti och garantikrav är en integrerad del av varje köpeavtal som görs mellan säljaren
och köparen. Alla garantivillkor är giltiga och bindande, såvida inte
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på annat sätt anges i köpeavtalet, i ändringen av detta kontrakt eller i ett annat skriftligt avtal.

Garantivillkor
Garantiperiod

Säljaren tillhandahåller köparen en 24-månadersgaranti för godskvalitet, såvida inget annat anges i intyg
om garanti, faktura, leveransräkning eller andra dokument relaterade till varorna. Den lagliga garantitiden
som tillhandahålls till konsumenten påverkas inte.
Genom garantin för godskvalitet garanterar säljaren att de levererade varorna under en viss tid ska vara
lämpliga för regelbunden eller kontrakterad användning och att varorna ska behålla sina regelbundna
eller kontrakterade funktioner.
Garantin täcker inte fel som uppstår till följd av (om tillämpligt):

• Användarens fel, det vill säga produktskador orsakade av okvalificerat reparationsarbete,
felaktig montering, otillräcklig insättning av sittstolpen i ramen, otillräcklig åtdragning av pedaler
och vev

• Felaktigt underhåll

• Mekaniska skador

• Regelbunden användning (t.ex. slitage av gummi- och plastdelar, rörliga mekanismer, leder etc.)

• Oundviklig händelse, naturkatastrof

• Justeringar gjorda av okvalificerad person

• Felaktigt underhåll, felaktig placering, skador orsakade av låg eller hög temperatur, vatten,
olämpligt tryck, stötar, avsiktliga förändringar i konstruktion eller konstruktion etc.

Garantikrav Förfarande

Köparen är skyldig att kontrollera de varor som levererats av säljaren omedelbart efter att ha tagit
ansvaret för varorna och dess skador, dvs. omedelbart efter leveransen. Köparen måste kontrollera
varorna så att han upptäcker alla defekter som kan upptäckas genom en sådan kontroll.
Vid garanti kräver köparen på begäran av säljaren att bevisa köp och giltighet av fordran av fakturan eller
leveransräkningen som innehåller produktens serienummer, eller så småningom av dokumenten utan
serienumret. Om köparen inte bevisar giltigheten av garantikravet med dessa dokument har säljaren rätt
att avslå garantikravet.
Om köparen meddelar ett fel som inte täcks av garantin (t.ex. om garantivillkoren inte var uppfyllda eller
vid rapportering av felet av misstag etc.) är säljaren berättigad att kräva ersättning för alla kostnader som
härrör från reparationen. Kostnaden ska beräknas enligt giltig prislista för tjänster och transportkostnader.
Om säljaren finner ut (genom att testa) att produkten inte är skadad accepteras inte garantikravet.
Säljaren förbehåller sig rätten att kräva ersättning för kostnader som uppstår till följd av det falska
garantikravet.

Om köparen gör anspråk på de varor som lagligt täcks av garantin från säljaren, ska säljaren fixa de
rapporterade bristerna genom reparation eller byte av den skadade delen eller produkten mot en ny.
Baserat på köparens överenskommelse har säljaren rätt att byta ut de defekta varorna för ett helt
kompatibelt gods med samma eller bättre tekniska egenskaper. Säljaren har rätt att välja formen för de
garantiprocedurer som beskrivs i detta avsnitt.

Säljaren ska lösa garantikravet inom 30 dagar efter leveransen av de defekta varorna, såvida inte en
längre period har avtalats. Den dag då det reparerade eller utbytta varorna överlämnas till köparen anses
vara dagen för regleringskravsavvecklingen. När säljaren inte kan reglera garantikravet inom den
överenskomna perioden på grund av den specifika karaktären av godsdefekten, ska han och köparen
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träffa en överenskommelse om en alternativ lösning. Om ett sådant avtal inte ingås är säljaren skyldig att
ge köparen en ekonomisk ersättning i form av återbetalning.
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SEVEN SPORT sro
  

Registrerade kontor: Borivojova 35/878, 130 00 Praha 3, Tjeckien
Huvudkontor: Delnicka 957, 749 01 Vitkov, Tjeckien
Garanti och servicecenter: Cermenska 486, 749 01 Vitkov, Tjeckien

CRN: 26847264
MOMSREGISTRERINGSNUMMER: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
E-post: eshop@insportline.cz

 

reklamace@insportline.cz
 

servis@insportline.cz
Webb: www.insportline.cz

   

SK
  

INSPORTLINE sro
  

Huvudkontor, garanti och servicecenter: Elektricna 6471, 911 01 Trencin, Slovakien

CRN: 36311723
  

Moms-ID: SK2020177082
  

Telefon: +421 (0) 326 526 701
E-post: objednavky@insportline.sk

 

reklamacie@insportline.sk
 

servis@insportline.sk
Webb: www.insportline.sk

Försäljningsdatum:
 

Stämpel och signatur av säljaren:

32



2020-03-19 16443_manual_Rowing_Machine_inSPORTline_Yakapa_EN_Rev_01

file:///C:/Users/malte/Downloads/16443_manual_Rowing_Machine_inSPORTline_Yakapa_EN_Rev_01.html 29/29


