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1. Sikkerhetsinstruksjoner

LEGGE MERKE TIL!

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

Maksimal vekt støttet: 180 kg.

Bruk denne roeren kun til den tiltenkte bruken!

All annen bruk er forbudt og kan være farlig. Importøren kan ikke holdes ansvarlig for 

skader som oppstår etter bruk som ikke er i samsvar med bruken den er beregnet for.

Denne enheten er produsert i henhold til den nyeste kunnskapen innen sikkerhetsteknologi. 

Ethvert element som kan være en kilde til fare og/eller forårsake skade er fjernet så langt 

som mulig.

For å unngå ulykker og/eller skader, vennligst les og følg disse få enkle reglene:

1. Ikke la barn leke med eller i nærheten av apparatet.

2. Kontroller regelmessig at skruer, bolter, håndtak og pedaler sitter godt fast.

3. Bytt ut defekte deler uten forsinkelse og ikke bruk enheten før den er fullstendig 

reparert. Vær også oppmerksom på all materialslitasje

4. Unngå høye temperaturer, fuktighet og vannsprut.

5. Les bruksanvisningen nøye før du bruker enheten for første gang.

6. Sørg for å ha nok plass rundt enheten (minst 1,5 m).

7. Plasser enheten på flatt, solid underlag.

8. Ikke tren rett før eller etter måltider.

9. Få alltid sjekket ut av en lege før du starter et treningsprogram.
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10. Sikkerhetsnivået til enheten kan kun garanteres hvis du regelmessig kontrollerer 

slitedelene. Disse er merket med * i reservedelslisten.

11. Treningsapparatene skal på ingen måte brukes som leker.

12. Ikke plasser deg på strukturen til sykkelen, men kun på de oppgitte stedene.

13. Ikke bruk løstsittende klær, bruk passende klær som en treningsdress.

14. Bruk sko. Tren aldri barbeint.

15. Pass på at det ikke er noen i nærheten av enheten, da disse personene kan bli skadet 

ved bevegelige deler.

16. Apparatet bør ikke oppbevares på fuktige steder (bad), eller på balkonger.

17. For enhver medisin, vennligst kontakt legen din før du starter trening.

2. Generelt

Denne enheten er designet for innendørs bruk. Denne enheten oppfyller kravene i DIN EN 

957-1/7 klasse HC. Bruk som ikke er i samsvar med disse instruksjonene (f.eks. overdreven 

trening, feil innstillinger osv.) kan føre til helsefare. Før et treningsprogram anbefales det å 

gjennomføre en generell undersøkelse med din behandlende lege for å utelukke enhver 

mulig risiko for helsen din.

2.1 Emballasje

Emballasjen er laget av resirkulerbare materialer som respekterer miljøet:

• Ytteremballasje av papp

• Preformede deler i cellulær polystyren (PS), HCFC-fri

• Polyetylen (PE) filmer og poser

• Klemmebånd av polypropylen (PP).
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1.2 Samling

Ved slutten av levetiden må dette produktet ikke kastes sammen med 

husholdningsavfallet, men må leveres til en gjenvinningsstasjon for elektrisk 

og elektronisk avfall. Materialene til dette apparatet er resirkulerbare. Ved å 

resirkulere dine gamle enheter bidrar du til å beskytte miljøet vårt.

Ta kontakt med din kommune for å finne ut hvilken gjenvinningsstasjon som er nærmest 

deg.

3. Montering

For å gjøre det enklere for deg å montere enheten, er de viktigste delene allerede 

ferdigmontert.

Før du monterer enheten, les bruksanvisningen nøye og fortsett trinn for trinn som 

beskrevet.

Pakkeinnhold

• Pakk ut alle delene fra polystyrenemballasjen og legg dem ved siden av hverandre på 

gulvet.

• Pakk ut hovedstrukturen og legg den på bakken, pass på å beskytte gulvet ditt fordi 

det uten støtteføtter kan skade og/eller ripe det. Beskytt gulvet med et flatt element 

som ikke er for tykt for å sikre stabiliteten til strukturen.

• Sørg for at du har nok plass rundt deg til å montere enheten (minst 1,5 m).
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3.1 Monteringstrinn
For detaljert informasjon, se den originale håndboken.

Trinn 1
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1Trinn 2

Trinn 3
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Trinn 4
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Trinn 5

9



Trinn 6
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Trinn 7
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4.Stell og vedlikehold

Intervju

• I prinsippet trenger ikke denne enheten å bestå vedlikehold.

• Kontroller regelmessig alle delene og sørg for at skruene er godt festet.

• Skift alle defekte deler umiddelbart. Enheten skal ikke brukes før delen er byttet ut.

Omsorg

• For vask bruk kun en fuktig klut uten aggressive produkter. Pass på at det ikke 

kommer væske inn i konsollen.

• Delene (styr, sal), som kommer i kontakt med svette, må bare rengjøres med en 

fuktig klut.
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5. Brakett

5.1 Funksjonstaster

GJENOPPRETTING: Måling av restitusjonspulsen med kunngjøring av en Fitness-score 1-6. På 

slutten av treningsøkten, trykk på RECOVERY-knappen. Stopp roingen og 

plasser håndflatene på pulssensorene. Konsollen vil deretter måle pulsen din 

i 60 sekunder og tildele deg en kondisjonspoeng. En poengsum på 1 vil bli 

gitt hvis pulsen din synker med 20 %, noe som betyr veldig bra. Note 6 er den 

verste tonen.

Et nytt trykk på den samme tasten avslutter programmet.

NULLSTILLE kort trykk tilbakestiller den angitte verdien til null eller,

1. 3



Trykk og hold i 3 sekunder for å tilbakestille alle innstillinger.

MOTE: - trykk på denne knappen for å aktivere/bekrefte dataene eller for å velge 

programmene.

- Under trening kan du få tilgang til TIME/TIME500-skjermene eller 

alternativ visning av disse 2 dataene

- Når du trykker mer enn 2 sek, vil dataene bli slettet.

SETT Trykk på SET-funksjonen for å bla gjennom dataene. Hold nede funksjonen for 

å velge ønsket data.

PU: i STOP-modus, trykk på denne tasten for å velge PROGRAMM Øk 

funksjonsverdier

NED: i STOP-modus, trykk på denne tasten for å velge PROGRAMM 

Reduser funksjonsverdier.

5.2 Skjerm

MOTSTAND

NIVÅ: Motstand 1-16

TID: Brukes til å akkumulere arbeidstider under øvelser, i sekunder og minutter.

FEIL1: Dette er en feilmelding. Sjekk motoren og spesielt om kabelen er godt 

tilkoblet.

SKANNING: Viser dataene i den rekkefølgen de ble registrert i, på hoveddisplayet i en 

varighet på 6 sekunder.

MPS: Viser rammefrekvens 0-999.
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TID/500m:Viser tiden for en avstand på 500m under gjeldende frekvens

AVSTAND: Avstand akkumulert under trening

PULS: Pulsvisning.

KALORIER: Kalorier forbrent under trening

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

Maksimal hjertefrekvens avhenger av alder.

1) Trykk OPP/NED for å velge PROGRAMMET FOR HJERTEFREKTONTROLL.

2) Trykk MODE for å bekrefte

Advarsel: data (TIME, DISTANCE eller CALORIES) kan forhåndsdefineres.

3) TID-feltet blinker. Still inn varigheten med OPP/NED-tastene. Bekreft deretter 
med MODE.

4) Avstand blinker. Still inn ønsket avstand med OPP/NED-tastene. Valider med MODE. 

Du vil se gjennomsnittshastigheten øverst til venstre på skjermen.

For detaljert informasjon om de forskjellige programmene, se de originale instruksjonene 

(på engelsk).

7. Manuell kjøring

Trening med ergometeret er en ideell bevegelse for å styrke viktige muskelgrupper og det 

kardiovaskulære systemet.

Generelle observasjoner om opplæring

• Tren aldri umiddelbart etter et måltid.

• Hvis mulig, orienter treningen mot pulsen.

• Varm opp musklene før du begynner å trene med tøynings- eller 

avspenningsøvelser.
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• Når du er ferdig med treningen, vennligst reduser hastigheten. Avslutt aldri 

treningen brått.

• Gjør tøyningsøvelser når du er ferdig med treningen.

17



8. Sprengt utsikt
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9. Deleliste

Liste over deler tilgjengelig på den originale instruksjonen.

10. Garantibetingelser

Følgende garantibetingelser gjelder for alle våre enheter:

1) Vi vil reparere gratis, med forbehold om følgende betingelser (nummer 2 til 5), enhver 

skade eller defekt på enheten som viser seg å være et resultat av en produksjonsfeil 

dersom dette rapporteres umiddelbart etter oppdagelse og innen 24 måneder etter 

levering til sluttbruker.

Garantien dekker ikke svært skjøre deler som glass eller plast. Garantien gjelder 

heller ikke for deler og deler av enheten som avviker noe fra den tilstanden de skal 

være i og har ingen betydning for verdien av enheten og bruksevnen, kjemiske eller 

elektrokjemiske skader, skader som kan tilskrives vann eller vanligvis forårsaket av 

makt og/eller vold.

2) Garantien gir opphav vederlagsfritt og i henhold til vår beslutning, til reparasjon av de 

defekte delene eller til erstatning av sistnevnte med deler som er fri for noen defekt. 

Material- og arbeidskostnader dekkes av oss. Enhver reparasjon av defekte deler på 

stedet er utelukket. Kjøpsbevis med angivelse av kjøps- og/eller leveringsdato må 

fremvises. Utskiftede deler blir vår eiendom.

3) Garantien bortfaller ved reparasjon eller inngrep fra personer som vi ikke har 

autorisert, ved montering av våre enheter med ekstra deler eller uegnet tilbehør, ved 

skade eller ødeleggelse av våre enheter etter bruk av vold eller vær. hendelser, 

skader forårsaket etterfølgende

bruk av enheten, spesielt bruk som ikke er i samsvar med denne håndboken
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bruk, feil håndtering eller mekanisk skade av noe slag. Ettersalgsservicen kan gi deg 

fullmakt, etter telefonsamtale, til å reparere eller bytte deler som du vil motta i 

posten. I dette tilfellet utløper ikke garantiretten.

4) Tjenestene som utføres under garantien gir ikke opphav til verken forlengelse av 

garantien eller ny garantiperiode.

5) Eventuelle andre fordeler som erstatning for andre skader enn skade på enheten er 

utelukket i den grad det ikke er etablert ansvar.

6) Våre garantibetingelser, inkludert garantibetingelser og omfang, påvirker ikke 

forhandlerens kontraktsmessige garantiforpliktelser.

7) Slitedeler som er angitt som sådan i vår reservedelsliste er ikke underlagt våre 

garantibetingelser.

8) Garantien er ikke gyldig ved bruk som ikke samsvarer med den bruken enheten 

er beregnet for, spesielt i treningsstudioer, rehabiliteringsinstitusjoner og 

hoteller.

9) Importert av: 
HAMMER SPORT AG
Von-Liebig-Strasse 21
89231 Neu-Ulm
Tyskland
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