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1. Sikkerhedsinstruktioner

VARSEL!

Denne romaskine er en klasse HC træningsenhed i henhold til DIN EN 957-1/7.

Maksimal vægt understøttet: 180 kg.

Brug kun denne romaskine til dens tilsigtede brug!

Enhver anden brug er forbudt og kan være farlig. Importøren kan ikke holdes ansvarlig for 

skader opstået efter brug, der ikke er i overensstemmelse med den anvendelse, den er beregnet 

til.

Denne enhed er fremstillet i henhold til den nyeste viden inden for sikkerhedsteknologi. 

Ethvert element, der kan være en kilde til fare og/eller forårsage skade, er blevet fjernet så 

vidt muligt.

For at undgå enhver ulykke og/eller skade, bedes du læse og følge disse få enkle 

regler:

1. Lad ikke børn lege med eller i nærheden af   apparatet.

2. Kontroller regelmæssigt, at skruer, bolte, håndtag og pedaler sidder fast.

3. Udskift defekte dele uden forsinkelse, og brug ikke enheden, før den er blevet 

fuldstændig repareret. Vær også opmærksom på materialeslitage

4. Undgå høje temperaturer, luftfugtighed og vandsprøjt.

5. Læs brugervejledningen omhyggeligt, før du bruger enheden første gang.

6. Sørg for at efterlade tilstrækkelig plads omkring enheden (mindst 1,5 m).

7. Placer enheden på et fladt, fast underlag.

8. Træn ikke umiddelbart før eller efter måltider.

9. Bliv altid tjekket ud af en læge, før du starter et fitnessprogram.
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10. Enhedens sikkerhedsniveau kan kun garanteres, hvis du regelmæssigt kontrollerer 

sliddelene. Disse er markeret med en * i reservedelslisten.

11. Træningsudstyret må på ingen måde bruges som legetøj.

12. Placer dig ikke på cyklens struktur, men kun på de anviste steder.

13. Bær ikke løstsiddende tøj, brug passende tøj såsom en træningsdragt.

14. Brug sko. Træn aldrig barfodet.

15. Sørg for, at der ikke er nogen i nærheden af   enheden, da disse personer kan komme til 

skade ved bevægelige dele.

16. Apparatet må ikke opbevares på fugtige steder (badeværelse) eller på balkoner.

17. For enhver form for medicin skal du først konsultere din læge, før du starter 

træningen.

2. Generelt

Denne enhed er designet til indendørs brug. Denne enhed opfylder kravene i DIN EN 

957-1/7 klasse HC. Brug, der ikke er i overensstemmelse med disse instruktioner (f.eks. 

overdreven træning, forkerte indstillinger osv.) kan medføre risici for dit helbred. Før ethvert 

træningsprogram anbefales det at foretage en generel undersøgelse med din behandlende 

læge for at udelukke enhver mulig risiko for dit helbred.

2.1 Emballage

Emballagen er lavet af genanvendelige materialer, der respekterer miljøet:

• Karton ydre emballage

• Præformede dele i cellulær polystyren (PS), HCFC-fri

• Polyethylen (PE) film og poser

• Klemmebånd af polypropylen (PP).
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1.2 Indsamling

Ved slutningen af   dets levetid må dette produkt ikke smides ud sammen med 

husholdningsaffald, men skal afleveres til en genbrugsstation for elektrisk og 

elektronisk affald. Materialerne i dette apparat er genanvendelige. Ved at 

genbruge dine gamle enheder er du med til at beskytte vores miljø.

Kontakt venligst din kommune for at høre, hvilken genbrugsstation der er tættest på dig.

3. Montering

For at gøre det nemmere for dig at samle enheden, er de vigtigste dele allerede 

formonteret.

Før du samler enheden, skal du læse betjeningsvejledningen omhyggeligt og fortsætte trin for 

trin som beskrevet.

Pakkens indhold

• Pak alle dele ud af polystyrenemballagen og læg dem ved siden af   hinanden på 

gulvet.

• Pak hovedstrukturen ud og læg den på jorden, og sørg for at beskytte dit gulv, fordi 

det uden støttefødder kan beskadige og/eller ridse det. Beskyt dit gulv med et fladt 

element, der ikke er for tykt for at sikre strukturens stabilitet.

• Sørg for, at du har nok plads omkring dig til at montere enheden (mindst 1,5 m).
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3.1 Monteringstrin
For detaljerede oplysninger henvises til den originale manual.

Trin 1
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1 Trin 2

Trin 3
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Trin 4
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Trin 5

9



Trin 6
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Trin 7
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4.Pleje og vedligeholdelse

Interview

• I princippet behøver denne enhed ikke at gennemgå vedligeholdelse.

• Kontroller regelmæssigt alle dele og sørg for, at skruerne er forsvarligt fastgjort.

• Udskift straks alle defekte dele. Enheden bør ikke bruges, før delen er udskiftet.

Omsorg

• Til vask, brug kun en fugtig klud uden aggressive produkter. Sørg for, at der ikke 

kommer væske ind i konsollen.

• Delene (styr, sadel), som kommer i kontakt med sved, skal blot rengøres med en 

fugtig klud.
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5. Beslag

5.1 Funktionstaster

GENOPRETNING: Måling af restitutionspulsen med annoncering af en Fitness-score 1-6. I 

slutningen af   din træning skal du trykke på knappen RECOVERY. Stop 

roningen og placer dine håndflader på pulssensorerne. Konsollen vil derefter 

måle din puls i 60 sekunder og tildele dig en fitnessscore. En score på 1 vil 

blive givet, hvis din puls falder med 20%, hvilket betyder meget godt. Note 6 

er den værste note.

Et andet tryk på den samme tast afslutter programmet.

NULSTIL kort tryk nulstiller den indtastede værdi eller,
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Tryk og hold i 3 sekunder for at nulstille alle indstillinger.

MODE: - tryk på denne knap for at aktivere/bekræfte dataene eller for at vælge 

programmerne.

- Under træning kan du få adgang til TIME/TIME500-displays eller alternativ 

visning af disse 2 data

- Når du trykker mere end 2 sekunder, slettes dataene.

SÆT Tryk på SET-funktionen for at rulle gennem dataene. Hold funktionen nede for 

at vælge de ønskede data.

PU: i STOP-tilstand, tryk på denne tast for at vælge PROGRAMM. Forøg 

funktionsværdier

NED: i STOP-tilstand, tryk på denne tast for at vælge PROGRAMM Reducer 

funktionsværdier.

5.2 Skærm

MODSTAND

NIVEAU: Modstand 1-16

TID: Bruges til at akkumulere arbejdstider under øvelser, i sekunder og minutter.

FEJL1: Dette er en fejlmeddelelse. Kontroller motoren og især om kablet er godt 

tilsluttet.

SCAN: Viser dataene i den rækkefølge, de blev optaget i, på hoveddisplayet i en 

varighed på 6 sekunder.

MPS: Viser ram-frekvens 0-999.
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TID/500m:Viser tiden for en afstand på 500m under den aktuelle frekvens

AFSTAND: Afstand akkumuleret under træning

PULS: Pulsvisning.

KALORIER: Kalorier forbrændt under træning

HJERTETEGN:Hjertefrekvens
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Pulskontrolprogrammet: 55 % HR, 75 % HR og 90 % HR

Den maksimale puls afhænger af alderen.

1) Tryk på OP/NED for at vælge PULSKONTROLPROGRAM.

2) Tryk på MODE for at bekræfte

Advarsel: data (TID, DISTANCE eller KALORIER) kan foruddefineres.

3) TID-feltet blinker. Indstil varigheden med OP/NED knapperne. Bekræft 
derefter med MODE.

4) Afstand blinker. Indstil den ønskede afstand med OP/NED-tasterne. Valider med MODE. Du 

vil se gennemsnitshastigheden øverst til venstre på skærmen.

For detaljerede oplysninger om de forskellige programmer henvises til den originale 

vejledning (på engelsk).

7. Manuel kørsel

Træning med ergometeret er en ideel bevægelse til at styrke vigtige muskelgrupper og det 

kardiovaskulære system.

Generelle bemærkninger om uddannelse

• Træn aldrig umiddelbart efter et måltid.

• Hvis det er muligt, orienter træningen mod pulsen.

• Varm dine muskler op, inden du begynder at træne med udspændings- eller 

afspændingsøvelser.
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• Når du er færdig med at træne, skal du reducere din hastighed. Afslut aldrig din 

træning brat.

• Lav strækøvelser, når du er færdig med at træne.
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8. Sprængbillede
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9. Reservedelsliste

Liste over tilgængelige dele på den originale vejledning.

10. Garantibetingelser

Følgende garantibetingelser gælder for alle vores enheder:

1) Vi reparerer gratis, i henhold til følgende betingelser (nummer 2 til 5), enhver skade 

eller defekt på enheden, som viser sig at være resultatet af en fabrikationsfejl, hvis 

dette rapporteres umiddelbart efter opdagelsen og inden for 24 måneder efter 

levering til slutbrugeren.

Garantien dækker ikke meget skrøbelige dele som glas eller plastik. Garantien 

gælder heller ikke for dele og dele af apparatet, der afviger lidt fra den tilstand, de 

skulle være i, og som ikke har nogen betydning for apparatets værdi og brugsevne, 

kemiske eller elektrokemiske skader, skader, der kan tilskrives vand eller generelt 

forårsaget af magt og/eller vold.

2) Garantien giver gratis og i henhold til vores beslutning anledning til reparation af de 

defekte dele eller til udskiftning af sidstnævnte med dele fri for enhver defekt. 

Materiale- og arbejdsomkostninger dækkes af os. Enhver reparation af defekte dele 

på stedet er udelukket. Købsbevis med angivelse af købs- og/eller leveringsdato skal 

fremvises. Udskiftede dele bliver vores ejendom.

3) Garantiretten bortfalder i tilfælde af reparation eller indgreb fra personer, som vi ikke 

har autoriseret, ved montering af vores apparater med ekstra dele eller uegnet 

tilbehør, ved beskadigelse eller ødelæggelse af vores apparater efter brug af vold 

eller vejrlig begivenheder, skader forårsaget efterfølgende

brug af enheden, især brug, der ikke er i overensstemmelse med denne vejledning
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brug, forkert håndtering eller mekanisk skade af enhver art. Eftersalgsservicen kan 

give dig tilladelse til efter telefonsamtale at reparere eller udskifte dele, som du 

modtager med posten. I dette tilfælde udløber garantiretten ikke.

4) De ydelser, der udføres under garantien, giver hverken anledning til en forlængelse af 

garantien eller en ny garantiperiode.

5) Andre fordele såsom erstatning for andre skader end skader på apparatet er 

udelukket, såfremt der ikke er godtgjort ansvar.

6) Vores garantibetingelser, herunder garantibetingelser og omfang, påvirker ikke 

forhandlerens kontraktlige garantiforpligtelser.

7) Sliddele angivet som sådan i vores reservedelsliste er ikke underlagt vores 

garantibetingelser.

8) Garantien er ikke gyldig i tilfælde af brug, der ikke er i overensstemmelse med den 

brug, som enheden er beregnet til, især i fitness-studier, 

genoptræningsinstitutioner og hoteller.

9) Importeret af: 
HAMMER SPORT AG
Von-Liebig-Strasse 21
89231 Neu-Ulm
Tyskland
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