RIO RODDMASKIN

DE OLIKA DELARNA

MONTERING
Steg 1.
Anslut det främre stödbenet (3) till huvudramen (21)
med hjälp av bult M8 * 47 (2), Böjd skruvbricka φ8 (47)
och låsmutter M8 (13).
Varning: sätt in bulten M8 * 47 (2) i hålet i det främre
stödbenet (3), så fyrkantiga bulthuvudet passar i det
fyrkantiga hålet. Tryck på bulthuvudet tills låsmutter
M8 (13) skruvas ned.

Anslut datorn (44) till den övre datorkabeln (45), sätt
sedan fast datorn på datorfästet på huvudramen (21).

Steg 2.
Sätt fast sätet (71) med sätesfästet (67)
med hjälp av skruv M6 * 15 (65) och
bricka (66) montera även
inställningsratten (58).
PS: Justera sätets position med hjälp av
justering ratten (58)

Steg 3.
Anslut den bakre stabiliseringsdelen
(61) och fäst i balken (53) med bulten
(60) och skruven (M6 * 10) (64).

Steg 4.
1 Fäst balken (53) till huvudramen
(21) och montera med hjälp bult M8
* 95 (20), skruvbricka (14) och
låsmutter M8 (75).
2 Anslut den övre datorkabeln (45)
till den nedre datorkabeln (52),
3 Sätt i låspinnen (18).

Steg 5.
Spänn fast styrkroken (32) i kroken (17) lägg
sedan på styrfästet (37).
OBSERVERA:
Det finns 3 nivåer av spänning.
Spänning nivån varierar på antalet bälten, 1
bälte för minst motstånd, 3 bälten för högsta
motståndskraft.

OBSERVERA:
Byt bälten (17),om de ser ut så här, slitageskada. Defekten foto och byt ut
enligt procedur nedan:

Steg 6.
Montera Pedal (15),
del (19) och (Axel för
pedal) (16) till
huvudramen (21) med
hjälp låsmutter M8 (13)
ochskruvbricka (14).

FÖRVARING
Dra ut sprinten (18) ur huvudramen (21) och vrid balken (53) moturs, sätt i
stiftet (18) igen.

FUNKTIONER DISPLAY
1. Batterier Installation
Installera 1 st AAA 1,5 V batterier i batterifacket
på baksidan av displayen.
(När batterierna tas bort, kommer alla funktioner
värden återställs till noll)
2 Auto On / Off
När användaren börjar med träningen, visar displayen ut värdet automatiskt.
När man slutar träna och stannar av kommer displayen efter 256 sek att
slockna. Men tränings värdet för räkningen / totala antalet / cal blir kvar. När
användaren startar träningen igen ökas värdet count / totala antalet / cal
kontinuerligt.
** Tryck på knappen i 2 sekunder, hela funktionsvärdet förutom T-COUNT
kommer att återställas till noll.
3 Auto Scan
När displayen är påslagen kommer LCD visa alla funktioner värden från countT-Count - Cal. Varje värde kommer att hållas i 6 sekunder.
4. Count
Visar steg 0-9999.
5. Total Count:
Visar de totala stegen 0-9999.
6 tid
Visar träningstid från 00:00 till 99:59. Användare kan även trycka på knappen
för att visa träningstid värdet.
7. Kalorier
Visar kaloriförbrukning under träning från 0,0 till 9999 Användare kan även
trycka på knappen för att visa kaloriförbrukning värdet.

