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BÄSTA KUND 
Det gläder oss att du har valt en TITAN LIFE-produkt. 

Detta är en kvalitetsprodukt, avsedd för användning i hemmet. Produkten 

har testats enligt Europastandarden EN 957.  

 

Innan produkten monteras och tas i bruk, ber vi dig att noggrant läsa 

igenom denna bruksanvisning. 

 

Vi rekommenderar att alla steg i monteringsanvisningen noggrant gås 

igenom innan montering påbörjas och att kontrollera att alla delar finns 

med och är intakta.  

 

Spara alltid allt emballage tills produkten har monterats och testats.  

 

Kom ihåg att spara denna handbok/bruksanvisning för eventuell senare 

användning. 

BORTSKAFFANDE  
Denna symbol betyder att produkten inte får kasseras 

som vanligt hushållsavfall. Det är istället ditt ansvar att 

lämna produkten på ett lämpligt insamlingsställe. 

Detta bidrar till att bevara naturresurser och att 

förhindra eventuella negativa konsekvenser för både 

människor och miljö. 



 2 

KUNDSERVICE 
 

För att kunna ge bästa möjliga service vid exempelvis brist eller fel, ber vi 

dig anteckna och spara produktens serienummer och kvitto. Du hittar 

serienumret på en etikett som sitter nederst på produktens ram. Eftersom 

inte alla uppgifter alltid framgår av kvittot, rekommenderar vi också att du 

fyller i uppgifterna nedan om produkten. Dessa uppgifter ska användas om 

du någon gång skulle behöva kontakta LivingSport om din produkt. Vi 

rekommenderar att uppgifterna nedan sparas tillsammans med kvittot. 

Kvittot ska kunna uppvisas vid ev. reklamation.       

 

Märke: 

ex. TITAN LIFE 

 

Produkttyp: 

ex. Treadmill 

 

Modellnamn: 

ex. ATHLETE T’11    

 

Serienummer: 

ex. re-12011/5212/45101-01 

 

Säljställe: 

ex. Expert sport Norge 
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SERVICE OCH REPARATION  
 

Vi vill ge den snabbaste och bästa möjliga servicen. Om du har problem 

med din utrustning eller önskar beställa reservdelar, ber vi dig fylla i vårt 

serviceschema som du hittar på vår hemsida.  

För beställning av reservdelar hittar du numret på den del du behöver, 

antingen i stycklistan eller i sprängskissen i denna handbok.  

För att kunna hjälpa dig på bästa möjliga sätt är det mycket viktigt att 

schemat fylls i så detaljerat som möjligt, gärna med bilder och/eller video. 

Serviceschemat på hemsidan ska alltid fyllas i vid reklamationer eller 

förfrågan om reservdelar, speciellt vid reklamationer är det viktigt att kvitto 

och serienummer bifogas. 

Ytterligare info finns på hemsidan under Service.     

DK: www.livingsport.dk  

SE: www.livingsport.se  

FI: www.livingsport.fi  

NO: www.livingsport.eu  

 

 

 

 

 

 

http://www.livingsport.dk/
http://www.livingsport.se/
http://www.livingsport.fi/
http://www.livingsport.eu/


 4 

GARANTIBESTÄMMELSER 
TITAN LIFE-produkter är konstruerade och testade för hemmabruk. Det 

betyder att reklamationsrätten helt faller bort om produkten används för 

kommersiellt bruk eller för offentlig eller annan icke-privat användning.  

Denna produkt har tillverkats enligt Europastandarden EN 957. 

Som importör av din TITAN LIFE-produkt ger LivingSport A/S två (2) års 

reklamationsrätt enligt konsumentköplagen, vilken omfattar fabrikations- 

och materialfel som kan konstateras vid varans normala användning. 

Reklamationsrätten täcker inte fel, skador eller slitage, som direkt eller 

indirekt uppstått som en följd av felaktig användning, bristande underhåll, 

våld eller otillåtet ingrepp.  

 

LivingSport A/S kan inte hållas ansvariga för skador som åsamkats annat 

bohag i samband med användning av produkten.  

 

Reklamation vid fel och brister som bör upptäckas vid vanlig undersökning 

av varan, ska meddelas LivingSport A/S inom rimlig tid.  

 

Produkten kan vid fel/brister returneras för reparation. Detta SKA 

överenskommas med LivingSport A/S innan varan returneras. Efter 

utvärdering av felets/bristens omfattning, försöker vi reparera den. Om 

detta inte kan göras inom rimlig tid och utan stort besvär för användaren, 

kommer produkten att ersättas eller krediteras. Reklamationsperioden 

börjar samma dag som leveransen sker. Spara därför alltid kvittot för både 

köp och leverans.  
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SÄKERHETSINFORMATION 
 

Innan du börjar med detta eller andra träningsprogram, bör du kontakta 

din läkare. Detta är speciellt viktigt för personer som inte tidigare har tränat 

regelbundet eller för personer som har eller har haft problem med hälsan. 

 

Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan du börjar träna. Varken 

tillverkaren eller säljaren påtar sig något ansvar för personskada eller skada 

på bohag som förorsakats av eller vid användning av denna produkt. Läs 

igenom alla förhållningsregler och instruktioner noggrant innan produkten 

tas i bruk. Vi rekommenderar att du sparar denna bruksanvisning för 

framtida referens. 

• Det är ägarens ansvar att försäkra sig om att alla användare av 

produkten har tillräcklig information om alla förhållningsregler. 

Använd endast produkten enligt beskrivningen i denna 

bruksanvisning. 

• Använd endast produkten inomhus på jämn yta med tillräckligt 

fritt utrymme runt produkten (min 200 cm).  

• Förvara inte produkten i garaget, carporten, uthuset eller i 

närheten av vatten. 

• Produkten ska förvaras i normal rumstemperatur – inte under 15C̊. 

• Håll produkten fri från fukt och damm. 

• Håll ALLTID barn under tolv år och husdjur borta från produkten. 

• Placera eventuellt en matta under stabilisatorerna för att skydda 

trägolv eller matta. 

• Byt ut eventuella nerslitna delar omedelbart. 

• Skadade delar eller komponenter kan medföra risk för din 



 6 

säkerhet eller minskning av produktens livstid. Byt därför ut 

skadade eller slitna delar och använd inte produkten innan de 

ersatts. 

• Reparationer får endast utföras efter överenskommelse med 

LivingSport A/S. 

• Försäkra dig om att INGA vätskor kommer in i maskinen eller i 

elektroniska delar, eftersom de kan skada produkten. 

• Bär lämpliga kläder när du tränar och bär inte lösa plagg som kan 

fastna i produktens rörliga delar. 

• Träna alltid med sportskor. 

• Om du känner smärta eller blir yr under träningen, sluta 

omedelbart träna!  

Överträning kan resultera i allvarlig skada eller död. Om du mår 

dåligt ska du omedelbart sluta träna. 

• Om din produkt är utrustad med en handpulsmätare ska du tänka 

på att pulsmätaren inte är ett medicinskt redskap och att man 

måste räkna med en viss brist i exaktheten hos en 

handpulsmätare, jämfört med en pulsmätare som mäter närmare 

hjärtat. Flera faktorer, bl.a. utövarens rörelser kan påverka 

handpulsmätarens precision. 

• Produkten är en klass “H” (hemma)-produkt och är därför endast 

avsedd för träning i hemmet. Därför bör den inte användas för 

företags- eller institutionella förhållanden. 

• Produkten är inte avsedd för medicinska eller rehabiliterande 

ändamål. 

• Denna produkt har tillverkats enligt Europastandarden EN 957 och 

är INTE avsedd för terapeutisk eller läkande träning.   

• För maximal användarvikt se BRUKSANVISNINGEN. 
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SKÖTSEL 
Det är viktigt att produkten underhålls/rengörs för att undvika fel. Felaktigt 

underhåll/rengöring kan leda till kortare livslängd och att garantin inte 

gäller. 

 

Inför varje användning ska produkten efterspännas och kontrolleras för 

eventuella uppkomna fel, glapp, oljud och saknade delar. Om du är osäker 

på om produkten har ett fel, sluta med all användning och kontakta 

LivingSport A/S:s serviceavdelning.  

 

Du ska vara särskilt uppmärksam på skruvar och bultar som håller fast 

rörliga delar, oavsett om de är synliga eller dolda. Om ett fel uppstår på 

grund av felaktig användning, bristande efterspänning eller underhåll, 

bortfaller alltid garantin. LivingSport A/S ansvarar inte heller för fel som ev. 

uppstår på 2a och 3e part. 

 

Ytterligare info finns på hemsidan under Service.  

 

 

 

 



 8 

BRUKSANVISNING 
Max användarvikt 150kgs 
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BRUKSANVISNING FÖR 

SKIDMASKIN 
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DELLISTA 
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SkiErg schematisk identifieringslista för delar 
PN Beskrivning  PN Beskrivning 

327 MUTTER 10-24 SS 1334 FLÄNSAD 12 MM DISTANSHYLSA 

1010 LAGERSKYDD 1912 SS SVÄNGHJUL UTTAG 

1013 R8 LAGERSKÅL 1819 PM5 SKIERG 

1029 PM5 BATTERILUCKA 2000 MONITORARM SE2 

1035 KOPPLING SKRUVSIDAN 2003 ÖVRE SVÄNGHÖLJE FÖR REMSKIVA SE2 

1036 KOPPLING MUTTERSIDAN 2006 
SKIERG ÄNDPLUGG FÖR GJUTET 
HANDTAG 

1067 NAVKAPSEL 2007 SKIERG GJUTET HANDTAG 

1091 SVÄNGHJULETS SPJÄLL  2008 GENERATORBAS SE2 

1097 SVÄNGHJULSKÅPA BAK SE2 2009 GENERATORHÖLJETS SKYDD 

1201 6-LOB T-27 1/4-20 X 3/4 SS 2012 RAMKÅPA SE2 

1213 MUTTER 1/4-20 ZP 2013 SVÄNGHJULSKÅPA FRAM SE2 

1224 SKRUV 1/4-20 X 3,25 SS 2134 NEDRE KONSOL SE2 

1231 6-LOB T-27 1/4-20 X 1/2 SS 2143 HÖGER SIDOPANEL SE2 

1232 1/4 X 1-1/4 SKYDDSBRICKA 2173 HÖGER ARM SE2 

1235 1/4-20 SS NYLOK-MUTTER 2174 VÄNSTER ARM SE2 

1238 6-LOB T-27 1/4-20 X 3/8 SS 2176 UNIVERSELLT MONTERINGSFÄSTE SE2 

1241 #10 X 12" STJÄRNSKRUV SS 2179 KORT 12 MM DISTANSHYLSA SE2 

1259 
SVART BRICKA FÖR 1/4" SKRUV - 3/4" 
OD 2180 LÅNG 12 MM DISTANSHYLSA SE2 

1268 3/8-16 X 3" SEXKANTSBULT 2206 6-LOB T-27 1/4-20 X 1-1/4 SS 

1271 3/8-16 SEXKANTSMUTTER 2248 VÅGBRICKA 

1274 
6-32 X 2 MASKINSTJÄRNSKRUV SS 

2250 HANDTAGSSKRUVAR 4 x 1" SS 

2378 HANDTAGSPLUGG 

1275 6-32 SEXKANTSMUTTER SS 

2401 SENSORSPOLE 1276 
10-24 X 3 MASKINSTJÄRNSKRUV SS 2537 DEKAL 

1278 VÅGBRICKA 2734 
FÄSTETS ÖVERDEL MED NITMUTTRAR 
SE2 

1279 #8X1" GÄNGANDE STJÄRNSKRUV SS 2784 SPOLMONTERING MED HAKAR SE2 

1297 6-LOB T-27 1/4-20 X 5/8 SS 2789 BALANSERAD SVÄNGHJULSENHET SE2 

1315 12 MM LAGER 2833 GUMMILINANS REMSKIVA SE2 

1325 SPJÄLLRING 2834 ÖVRE REMSKIVA SE2 

  7032 SKIERG LÅDRAM 

 

DELAR 
*inte skalenlig 
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Golvstående montering och installation av SkiErg 
 

  

I SkiErg-lådan 

Underdel 

Svart överdel 

Använd dessa fästen i steg 4 Fästen från steg 3 
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Monteringstips: 
Dra inte åt 
skruvarna förrän 
alla skruvar är på 
plats. 
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MONTERINGSANVISNING 

 

Denna procedur blir enklare om man är två. 

Lägg ut alla delar enligt beskrivning. 

1a. SkiErg-huvudenhet (inklusive svänghjul och prestandamonitor) med 

handtagsremmarna fästa vid det övre fästet 

1b. Övre fäste 

1c. 1 Universalfäste för vägg- eller golvstående montering 

1d. 2 Övre armar 

 

 

 

Med svänghjul och monitor vända uppåt enligt bild, fäst de övre armarna på 

framsidan av din SkiErg-huvudenhet med hjälp av fyra stycken fästen. 

Observera: De övre armarna är märkta på insidan med ”L” för vänster och ”R” 
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för höger. 

 
Montera det övre fästet högst upp på armarna med hjälp av fyra stycken 

fästen (två fästen per sida). De vita handtagsremmarna bör korsas en gång i 

enlighet med foto 3a. Avlägsna transportinlägget på de vita 

handtagsremmarna så de lossnar. 

 
Res din SkiErg försiktigt. Fäst de övre armarna på baksidan av huvudenheten 

på din SkiErg med hjälp av fyra stycken fästen. 
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Montera din SkiErg mot en vägg eller på golvstället (valfritt) med hjälp av de 

två återstående fästena. 

5a. Väggmontering 

5b. Med golvställ (valfritt) 

 

Väggmontering 

Instruktioner för en träbalksvägg med 16-tums mellanrum. Verktyg som 

krävs 

1. 1/2 tum (13 mm) 

2. Borr med 1/4-tums bit (6 mm) 

3. (2) 1/4-tum-20 fästen 

4. (4) 5/16-tums lockskruvar 

5. (4) 5/16-tums brickor 

6. (2) svarta distanshylsor 

Om de monteras korrekt kommer lockskruvar, fästen och brickor att tåla 227 
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kg (500 lbs) tryck. 

 

 

Placera din SkiErg på golvet med svänghjulet vänt uppåt. Montera 

universalkonsolen på det översta fästet på din SkiErg. För in två stycken 1/4-

tum-20-fästen genom det översta fästet på din SkiErg och sedan in i de två 

yttre hålen på universalfästet. 

 

(2) 1/4-tum-20 fästen 
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Håll upp din SkiErg mot väggen. De två yttre hålen på universalfästet bör vara 

i linje med väggbalkarna. Markera platsen för respektive hål. Markera även 

platsen för respektive hål där det nedre SkiErg-fästet är i linje med väggen 

(på vänster och höger sida). 
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Med början på universalfästet, borra ett 1/4 tum stort och 2 tum djupt hål i 

respektive markering. Fäst en bricka på en lockskruv och skruva in i 

respektive hål tills skruven sitter ordentligt fast. 

SE TILL ATT BORRA I SOLITT MATERIAL, SAMT SÄKERSTÄLL ATT DIN SKIERG 

SITTER ORDENTLIGT FAST I VÄGGEN. BRISTFÄLLIGT FÄSTE KAN MEDFÖRA 

SKADOR! 
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Placera en svart distanshylsa bakom respektive monteringshål på det nedre 

fästet på din SkiErg. Fäst en bricka på en lockskruv och skruva in i respektive 

fästhål tills skruven sitter ordentligt fast. 

Instruktioner för väggmontering i träbalksväggar med annat mellanrum än 

16 tum. 

Innan du monterar din SkiErg mot en väg där balkmellanrummet är ett annat 

än 16 tum måste du se till att tillhandahålla en solid fästpunkt genom att 

först montera en fästplatta i trä på väggen. Denna träplatta bör vara 1,5 tum 

tjock och lämplig för att fästa de lockskruvar (finns i komponentpåsen) som 

ska bära din SkiErg. Du måste tillhandahålla de lockskruvar och brickor som 

krävs för att montera fästplattan mot väggen. 

1. Bestäm balkarnas placering i väggen. Markera balkarnas mitt. Mät 

avståndet mellan dem. 

2. Gör 4 st markeringar på respektive trästycke 1 tum från denna topp. 

1 tum upp från botten. Och separerade av balkmellanrummet i din 

vägg. 

3. Borra hål på samtliga dessa platser. 
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4. Montera träbitarna på ett sådant sätt att det övre styckets mittlinje 

ligger 85 tum ovanför golvet och det undre stycket vilar mot golvet 

(OBS: Om du har golvpaneler i trä kan du fästa din SkiErg direkt i 

golvpanelen) 

5. Du kan nu följa steg 2–4 i föregående SkiErg-instruktioner med hjälp 

av bifogad monteringshårdvara. 
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1. ANVÄNDNING OCH TRÄNING 1) Teknik 
med dubbla stavtag. Börja med händerna 
särade från varandra ungefär i höjd med 
ögonen. Armarna ska vara böjda. 
Fötterna ska vara särade. 

 

2) För handtagen nedåt genom att 
spänna magmusklerna och böja på 
knäna. Håll armarna böjda och håll 
handtagen ganska nära ansiktet. 

3) Avsluta skidåkningen med lätt böjda 
knän och armarna utsträckta längs låren. 
 
 
 
 
 
4) För upp armarna igen och räta ut 
kroppen för att återgå till utgångsläget. 
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För tillbaka handtagen till den övre positionen innan du släpper dem. 

6)  Utför regelbunden inspektion och underhåll enligt rekommendationerna. 

7)  Håll barn utan tillsyn borta från skidmaskinen. 

 

KLASSISK SKIDÅKNINGSTEKNIK (MED VÄXELVISA ARMAR) 

1. Börja med en arm upplyft och lätt böjd. 

2. Dra nedåt med överarmen medan du gradvis höjer 

underarmen. 

3. Fortsätt att växla armtag med något böjd dragarm, 

eftersom det är en starkare position. 

 

TRÄNINGSPASSETS INTENSITET 

ANVÄNDARKONTROLLERAT MOTSTÅND 

Ju hårdare du drar, desto mer motstånd känner du. Detta beror på att 

skidmaskinen använder det luftmotstånd som genereras av det snurrande 

svänghjulet. Ju snabbare hjulet snurrar, desto starkare motstånd. Du kan göra 

skidåkningen så utmanande eller lätt du vill. Skidmaskinen kommer inte 

tvinga dig inte att träna med en viss intensitetsnivå. 

 

INSTÄLLNING AV SPJÄLL 

Skidmaskinen har ett spiralspjäll med inställningar från 1 till 

10. Spjällinställningen liknar den för cykelutrustning. 

Det påverkar skidåkningskänslan men inte motståndet 

direkt. 

Genom att justera spjällinställningen kan du simulera 

intervallet med skidåkningshastigheter och vi 

rekommenderar att du byter ut båda linorna samtidigt. 
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•  Det elastiska bandet består av elastiska fibrer 

inneslutna i en flätad övertäckning. Det är normalt att 

övertäckningen är något luddig, men när de vita fibrerna 

börjar synas bör bandet bytas ut omedelbart. 

 

 

 

Kontrollera fästena.  

Se till att alla fästen är fastsatta och att de inte har 

lossnat vid användning. Om din SkiErg är väggmonterad, 

kontrollera väggfästena noggrant  

 

Kontrollera remskivornas fästen  

Se till att remskivorna snurrar fritt i remskivornas hölje och att de svänger fritt 

i remskivornas fästen. 

 

Vid behov 

•  Rengör ytorna på SkiErg, inklusive: Golv- eller golvstativbas med icke-

slipande rengöringsmedel. Spraya INTE vätska på prestandaövervakaren 

•  Det kan samlas damm och ludd i svänghjulskåpan. Denna uppbyggnad kan 

begränsa luftflödet, vilket minskar fläktens motstånd. Den yttre delen av 

höljet kan tas bort genom att ta bort de fyra skruvarna som håller ihop 

locket. Se illustrationerna. 

 

4) Börja gradvis. Åk inte skidor i mer än fem minuter den första dagen så att din 

kropp kan anpassa sig till den nya träningen. 

VARNING! 

Överdriven träning kan orsaka allvarlig skada eller dödsfall. Avbryt träningen 

Nytt 
band 

Acceptabelt 
slitage, 
fortfarande 
användbar 

För mycket 
slitage. Byt 
ut bandet. 

Remskiva 

Remskivans 
hölje 
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omedelbart om du känner dig yr. 

 

DIN FÖRSTA TRÄNING MED SKIDMASKINEN 
1. Börja med en eller två minuters skidåkning för att lära dig tekniken. (Följ 

teknikstegen på sidan 3). Börja med tekniken med dubbla stavtag 

eftersom den använder fler muskelgrupper och ger dig en bättre 

övergripande träning. Håll takten mellan 25 och 30 slag per minut (eller 

långsammare om du vill). 

2. Skida stadigt och enkelt i 3 minuter i en takt mellan 30 och 35 slag per 

minut. Fortsätt att träna på bra teknik samtidigt som du ställer in en 

bekväm rytm, titta på slagen per minut, som visar hur hårt du drar för 

varje slag, hur många meter (eller watt eller kalorier) du åker, hur länge 

du åkt, din takt och din hjärtfrekvens om du är ansluten via en 

pulsmonitor. 

3. Vila i flera minuter och granska anvisningarna i prestandaövervakaren, 

gå eller stretcha. 

4. Skida lätt igen i 3-5 minuter. Beroende på hur du känner dig kan takten 

vara mellan 30 och 45 slag per minut. 

5. Vila igen i 1-2 minuter. 

6. Upprepa steg 4 två eller tre gånger. 

Öka gradvis din skidåkningstid och intensitet under de första två 

veckorna. Skida inte med full kraft förrän du känner dig bekväm med 

tekniken och har skidat i minst en vecka. Liksom alla andra fysiska 

aktiviteter ökar risken för skador om du ökar volymen och intensiteten 

för snabbt, om du inte värmer upp tillräckligt eller om du tillämpar en 

dålig teknik. 
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UNDERHÅLL  
VARNING! 

Maskinens säkerhetsnivå kan endast upprätthållas om den kontrolleras 

regelbundet för skador och slitage. Byt omedelbart ut defekta komponenter 

för att garantera maskinens säkerhet och prestanda, eller ta den ur drift tills 

den har reparerats. 

En minimal mängd regelbundet underhåll garanterar att skidmaskinen 

fungerar korrekt och förlänger dess livslängd. Prestandaövervakaren kommer 

att hålla reda på livstidsmätare (odometer). Detta hjälper till att bestämma när 

du ska utföra underhåll. 

 

Räta regelbundet ut linorna 

När du tar tag i handtagen för att använda din SkiErg kan du oavsiktligt vrida 

linorna, ungefär på samma sätt som sladden på ett telefonheadset. Med tiden 

kan detta leda till att linorna vrids runt varandra inuti SkiErg, vilket ger en 

klumpig känsla när du drar i handtagen. Detta kan orsaka för tidigt slitage på 

linan. 

För att undvika detta kontrollerar du linorna regelbundet och rätar ut dem vid 

behov. Du kommer att kunna se vridningen i linan, räta bara ut den genom att 

vrida handtaget i motsatt riktning mot vridningen. 

Räta regelbundet ut linorna. Det är lättare om du får hjälp av ytterligare en 

person 

1. Dra ut båda händerna så långt du kan 

2. Håll linorna vid det övre fästet så att handtagen kan dingla och snurra 

fritt 

3. Dra handen längs varje lina för att räta ut den  

4. Sätt tillbaka handtagen i den övre positionen 
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5. Upprepa processen från steg 1 minst två gånger. Rengör 

handtagen 

Använd en mild tvål eller rengöringsmedel för att rengöra handtagen vid 

behov efter några träningspass 

Kontrollera linorna efter 500,000 meter (cirka 50 timmars användning) 

Det finns två separata linor och två elastiska band som ska kontrolleras. 

Viktigt! Varje lina är av en specifik typ och bör ersättas med lämplig 

ersättningslina om det finns betydande slitage eller skador. 

 

Inspektion av linor 

1. Handtagslinorna kan enkelt 

inspekteras genom att dra i handtagen 

hela vägen och visuellt kontrollera om 

de är slitna. 

2. Inspektera linorna i den vertikala 

ramen. Börja med att ta bort det nedre 

högra sidokåpan genom att ta bort 8 

skruvar med hjälp av den 

torxskruvmejsel som medföljer din SkiErg. Se illustrationen. När 

locket har tagits bort är alla linor och remskivor synliga 

3. Ta hjälp av en person och dra långsamt i handtagen hela vägen ut 

och kontrollera handtagslinorna och det elastiska bandet. Du bör 

kunna se hela arbetsområdet på alla linor. 

 

En beskrivning av slitage/skador på linor 

Linorna består av ett fast flätverk (inte en övertäckning av inre fibrer). Med 
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tiden blir ytan ”luddig”. Byt ut linan när den är sliten. Se bilden. Högre 

nummer känns mer som att åka skidor långsamt eller uppför. Lägre 

nummer känns som att åka i snabbare snöförhållanden på platt terräng och 

i nedförsbacke. För allmän kondition och bra aerobisk träning, använd en 

spjällinställning mellan 1 och 4. 

OBS: 1-10 spjällinställningsskala är en praktisk referens för inställning av 

"växling". Att använda dragfaktorn på prestandaövervakaren (PM) är ett 

mer exakt sätt att ställa in växling. 

 

TAKT (SLAG PER MINUT = SPM) 

Takt (eller tempo) visas i slag per minut (SPM) i det övre högra hörnet av 

prestandaövervakaren. 

Om du åker skidor för allmän kondition och använder tekniken med dubbla 

stavtag ska du rikta in dig på en takt mellan 30 och 40 slag per minut. Takten 

kommer troligen att vara lägre vid långa stadiga träningspass och högre vid 

korta intensiva arbetsintervaller. Du kan variera takten så att den passar 

stavtagstempot för de olika förhållanden som uppstår i snö. 

Takten för klassisk skidåkningsteknik (med växelvisa armar) blir ungefär 

dubbelt så hög som takten med dubbla stavtag. 

 

KOMMA IGÅNG 

Innan din första träning med skidmaskinen 

1. Kontakta din läkare. Se till att det inte är farligt för dig att 

genomföra ett träningsprogram. 

2. Läs igenom informationen om skidåkningsteknik. Felaktig teknik 

kan leda till skador. 

3. Värm upp före varje träningspass med flera minuters enkel 

skidåkning, stretcha sedan i några minuter innan du fortsätter med 

ditt träningspass. Stretcha igen efter träningen. 
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ÖPPNA OCH RENGÖRA SVÄNGHJULET 

 

Skidmaskinen ger en fantastisk träning för hela kroppen. Varje drag 

använder musklerna i benen, armarna, axlarna och bålen i en nedåtriktad 

"crunch", och kroppsvikten används för att hjälpa till att accelerera 

handtagen. Varje dragning avslutas genom att förlänga armarna ner längs 
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höfterna med delvis böjda knän. 

Skidmaskinen gör att du kan träna med rörelsen med dubbla stavtag som 

krävs för både skridskoåkning och klassisk skidåkning. 

Det är även möjligt att träna med klassisk skidåkningsteknik (pendlande 

armar). 

VIKTIGA SÄKERHETSMEDDELANDEN  

VARNING! 

Maskinens säkerhetsnivå kan endast upprätthållas om den kontrolleras 

regelbundet för skador och slitage. Byt omedelbart ut felaktiga 

komponenter för att garantera maskinens säkerhet och prestanda eller ta 

den ur drift tills den har reparerats. 

1) Du kan skadas om du använder denna maskin om en del 

(drivremmar, linor, stavar) slitits ut eller försvagats. Om du är 

osäker på någon dels tillstånd rekommenderar fabriken att den 

omedelbart byts ut. Använd endast äkta fabriksdelar från 

tillverkaren. Användning av andra delar kan leda till personskador 

eller att maskinen fungerar dåligt. 

2) Skidmaskinen med golvstativ (valfritt) måste användas på en 

stabil och jämn yta. 

3) Den väggmonterade skidmaskinen måste sitta ordentligt fast på 

väggen med de övre och nedre fästena. Se till att 

monteringsbultarna sitter i ett massivt material som trä eller 

betong och att du använder rätt hårdvara för väggmaterialet. 

4) Vrid eller korsa inte linorna och undvik att dra linorna hela vägen 

ut till stoppunkten. 

5) Släpp inte handtagen när de är i utdraget läge 
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H400 BRUKSANVISNING 

DISPLAYFUNKTION    
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NR. ARTIKEL 
VISNINGS
OMRÅDE 

Inställningsinter
vall 

Minne RZ Beskrivning 

1 TID 
0:00~99:9
9 
 

±1 minut Ja Ja 

1. Utan inställning kommer tiden att 
ackumuleras i cykeln. 
2. Om användaren har förinställt värdet 
räknas det ned från det förinställda 
värdet till noll (med 4 pipljud). 
3. Om det inte finns någon signalingång 
på fyra minuter går konsolen in i standby-
läge. 

2 DISTANS 0~9999 
0~9990 
±10 K 
±10 M 

Ja Ja 

1. Utan inställning kommer tiden att 
ackumuleras i cykeln. 
2. Om användaren har förinställt värdet 
räknas det ned från det förinställda 
värdet till noll (med 4 pipljud). 
3. Om det inte finns någon signalingång 
på fyra minuter går konsolen in i standby-
läge. 

3 
KALO

RIER 
 

0~9999 
kal 

0~9990 
(± 10) 

Ja Ja 

1. Utan inställning kommer tiden att 
ackumuleras i cykeln. 
2. Om användaren har förinställt värdet 
räknas det ned från det förinställda 
värdet till noll (med 4 pipljud). 
3. Om det inte finns någon signalingång 
på fyra minuter går konsolen in i standby-
läge 

4 
SPM 
(stavtag
/min) 

0~999 NR. NR. 
J

a 

I START-läge: 
a. Om det finns en sensorsignalingång 

under 3 sekunder kommer den att 
visa värdet. 

b. Om det inte finns någon 
sensorsignalingång under 4 
sekunder återgår värdet till noll 
efter 6 sekunder 

c. Delar samma fönster med WATT 
och växlar display var femte 
sekund. 

5 
STAVTA
G 

0~9999 
0~9990 
(± 10) 

Ja Ja 

STAVTAG och TOTALT ANTAL 
STAVTAG delar samma fönster, 
varför de växlar visning var femte 
sekund. 
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6 

TOTALT 

ANTAL 

STAVTA

G 

0~9999 NR. Ja 
NR
. 

Det totala antalet STAVTAG. 

7 WATT 0~999 NR. NR. 
NR
. 

a. Om det finns en sensorsignalingång 
under 3 sekunder kommer den att visa 
värdet. 
b. Om det inte finns någon 
sensorsignalingång under 4 sekunder 
återgår värdet till noll efter 6 sekunder 
c. Delar samma fönster med SPM och 
växlar visning var femte sekund. 

8 PULS 

P-30~230 
BPM 
(slag/min
ut) 
 

0-30~230 
(±1) BPM 

Ja Ja 

a. Om det finns en pulssignalingång 
kommer det initiala värdet att visas 
efter 7,5 sekunder (räknas från det 
första PULS-värdet) 

b. Om det inte finns någon puls under 
6 sekunder återgår värdet till noll. 

c. För att beräkna metoden, se bilaga 
1. 

d. Om pulsen är över det förinställda 
värdet blinkar värdet i PULS-
fönstret varje sekund eller PULS 
ÖVER LARM = 2 LARM/sekund 
(larmet piper varje sekund). 

9 

Manuell
t 
progra

m、 

    
Om monitorn inte gick in i något läge och 
har upptäckt RPM-sensorn gör monitorn 
en SNABBSTART. 

10 
INTERV
ALL 20–
10 

    
1. INTERVALL-träningsläge. 
2. Träna 20 sek, vila 10 sek. 

11 
INTERV
ALL 10-
20 

    
1. INTERVALL-träningsläge. 
2. Träna 10 sek., vila 20 sek. 

12 

ANPASS
AT 
INTERV
ALL 
 

    
1. INTERVALL-träningsläge. 
2. Träningstiden och vilotiden ställs 

in av användaren. 
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13 
TIDSMÅ
L 
 

    Träningstiden ställs in av användaren. 

14 
MÅLDIS
TANS 

    
Träningsdistansen ställs in av 
användaren. 

15 
MÅLKAL
ORIER 
 

    KALORIERNA ställs in av användaren. 

16 
MÅLSTA
VTAG 
 

    STAVTAGEN ställs in av användaren. 

17 
MÅLPU
LS 

    Pulsen ställs in av användaren. 

18  
PÅ/AV 

    

Användaren kan slå på eller stänga av 
Bluetooth-APPEN. Om användaren har 
aktiverat APPEN kommer konsolen att 

visa ikonen. Om användaren har 
inaktiverat APPEN kommer konsolen att 
visas normalt, men APPEN kan inte 
användas. 

 

 

 

 

 

SLÅ PÅ OCH STÄNG AV STRÖMMEN: 
1). Slå på strömmen. 

När strömmen slagits på visas hela LCD-skärmen i 2 sekunder (bild 1) 

tillsammans med ett långt pipljud och går sedan in i standby-läge. 
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Bild 1 

 

2) Stäng av strömmen. 

    2,1. Om inte någon signal överförs till monitorn på fyra minuter går den in 

i viloläge. 

    2,2. Konsolen aktiveras vid signalingång eller tryck på valfri knapp. 

 

 

HANDHAVANDEPROCEDUR  

1). Slå på strömmen: 

När du slår på strömmen (eller trycker på LÄGE/ÅTERSTÄLLNING i 3 sekunder) 

kommer en ljudsignal att avges i 2 sekunder, hela LCD-skärmen visas i 2 

sekunder och går sedan in i standby-läge. 

 

2). Standby-läge: 

A. Efter att du har slagit på strömmen går konsolen in i standby-läge, 

MANUELL (visar ”*” ”8”), INTERVALL (visar ”*” ”8”), MÅL 

(visar ”*” ”8”), TID, DISTANS, KALORIER, PULS, SPM, WATT, TOTALT 

ANTAL STAVTAG, STAVTAG kommer att visas cirkulärt i 1 sekund var 
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genom läget SKANNING. Som bild 2 ~ bild 8. 

 

  
Bild 2 Bild 3 

 

  

Bild 4 Bild 5 

 

  
Bild 6 Bild 7 
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Bild 8 Bild 9 

 

B. I standby-läge kommer LCD-skärmen att gå in i viloläge om du inte 

trycker på någon knapp eller ingen RPM-signal eller PULS-

signalingång tas emot under 4 minuter. 

      

MANUELLT: 
Om det finns en RPM-signalingång i standby-läge kommer konsolen att 

SNABBSTARTA omedelbart med en ljudsignal varje sekund. 

 

A. Eller om i standby-läge trycker du på LÄGESKNAPPEN, MANUELL 

(visar ”*” ”8”). Tryck sedan på LÄGESKNAPPEN igen, ljudsignal avges 

i 1 sekund, för att starta den MANUELLA funktionen (bild 9) visar 

LCD-skärmen ”*” ”8” och MANUELL fortsätter blinka, TID, DISTANS, 

KALORIER, PULS, SPM, WATT, TOTALT ANTAL STAVTAG och STAVTAG 

börjar ackumuleras enligt driftvärdet. SPM och WATT växlar visning 

var femte sekund. Om du trycker på LÄGESKNAPPEN under träning 

kan den växla mellan SPM och WATT. 

B. Under träning, om du inte trycker in någon knapp eller ingen RPM-

signal eller PULS-signalingång tas emot under 4 minuter, kommer 
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en ljudsignal att avges i 0,5 sekunder och sedan går den in i 

standby-läge. 

C. I träningsläge, tryck på START/STOPP-KNAPPEN för att sluta träna 

och ”*” ”8” visas, STOPP fortsätter att blinka. TID, DISTANS, TOTALT 

ANTAL STAVTAG, STAVTAG, KALORIER fortsätter att blinka och visar 

det aktuella träningsvärdet. PULS visar det aktuella pulsvärdet. 

D. När du slutar träna och STOPP blinkar så trycker du på 

START/STOPPKNAPPEN och konsolen visar träningsbilder igen. Om 

du trycker på ÅTERSTÄLLNINGSKNAPPEN i STOPP-läge kommer 

konsolen att gå in i standby-läge. Om du inte trycker in någon knapp 

eller slutar träna i 4 minuter i STOPP-läge, kommer konsolen att gå 

in i standby-läge. 

INTERVALL: 
I standby-läge, tryck på LÄGESKNAPPEN och UPP-KNAPPEN för att 

välja INTERVALL. LCD-skärmen visar då ”*” ”8” och INTERVALL blinkar. 

(Bild 10~ bild 13) 

  

Bild 10 Bild 11             
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Bild 12 Bild 13             

 

INTERVALL 10/20 
A. När LCD-skärmen visar ”*” ”8” och INTERVALL blinkar, tryck på 

LÄGESKNAPPEN. LCD-skärmen visar då ”*” ”8” och 10/20 

blinkar. Tryck på START/STOPPKNAPPEN för att starta 10/20-

funktionen. 

B. När LCD-skärmen visar ”*” ”8” och REDO blinkar, räknas TIDEN 

ned från 3 till 0 i TID-fönstret, och maskinen avger ett ljud i 0,5 

sekunder varje sekund. 

C. Efter REDO 3 sekunder kommer maskinen att avge ett ljud i 

0,5 sekunder, LCD-skärmen visar ”*” ”8” och ”TRÄNA 01/08”. 

TIDEN börjar räknas ned från 10 sekunder. TID, DISTANS, 

KALORIER, PULS, SPM, WATT, TOTALT ANTAL STAVTAG och 

STAVTAG ackumuleras enligt driftvärdet.  

D. När LCD-skärmen visar ”*” ”8” och VILA 01/08 kommer 

maskinen att avge en ljudsignal i 0,5 sekunder varje sekund, 

och TID börjar räknas ned i 20 sekunder. TID, DISTANS, 

KALORIER, PULS, SPM, WATT, TOTALT ANTAL STAVTAG och 

STAVTAG ackumuleras enligt driftvärdet. SPM, WATT växlar 

visning var femte sekund. De sista 3 sekunderna kommer LCD-

skärmen att visa ”*” ”8”och ”REDO” blinkar. 
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E. C och D kommer att utföras upprepande och cirkulärt, varje 

cykel räknas plus 1 tills ”TRÄNA 08/08” visas. Efter träning går 

monitorn in i avslutningsläge och en ljudsignal avges i 0,5 

sekunder. Om du under träningsperioden trycker på 

LÄGESKNAPPEN kan SPM/WATT växlas. 

F. Efter träning visar LCD-skärmen ”*” ”8” och STOPP blinkar, 

KALORIER, PULS, SPM, WATT, TOTALT ANTAL STAVTAG och 

STAVTAG fortsätter att blinka och visar träningsvärdet, PULS 

visar den nuvarande pulsen. Tryck sedan på 

START/STOPPKNAPPEN, så kan du utföra INTERVALL 10/20 

igen. Efter träning, tryck på ÅTERSTÄLLNINGSKNAPPEN. 

Konsolen går då in i standby-läge och avger en ljudsignal i 0,5 

sekunder. Om du inte trycker in någon knapp efter träning 

eller under 4 minuter går konsolen in i standby-läge och avger 

en ljudsignal i 0,5 sekunder.  

G. Under träningsperioden, tryck på START/STOPPKNAPPEN för 

att stanna, LCD-skärmen visar ”*” ”8” och STOPP blinkar, TID, 

DISTANS, KALORIER, PULS, TOTALT ANTAL ÅRAG och STAVTAG 

visar det nuvarande träningsvärdet, PULS visar det nuvarande 

pulsvärdet. Tryck sedan på START/STOPPKNAPPEN, så kan 

konsolen visa träningsbilder igen. Om du trycker på 

ÅTERSTÄLLNINGSKNAPPEN går konsolen in i standby-läge. I 

STOPP-läge, om du inte trycker in någon knapp under 4 

minuter (samt 4 minuter efter avslutad träning), kommer 

konsolen att gå in i standby-läge. 

H. I funktionsstatus TRÄNA, om du inte trycker in någon knapp 

eller det inte finns någon RPM-signal eller PULS-ingång under 

4 minuter, kommer en ljudsignal att avges i 0,5 sekunder och 

sedan går konsolen in i standby-läge. Vid funktionsstatus VILA, 
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om du inte trycker in någon knapp eller det inte finns någon 

RPM-signal eller PULS-ingång, går konsolen in i VILOLÄGE. 

 

INTERVALL 20/10 
A. När LCD-skärmen visar ”*” ”8” och INTERVALL blinkar, tryck då 

på LÄGESKNAPPEN och samt på UPP/NED för att välja 20/10-

funktionen, LCD-skärmen visar ”*” ”8” och 20/10 blinkar, tryck 

på START/STOPP för att starta 20/10-funktionen. 

B. När LCD-skärmen visar ”*” ”8” och REDO blinkar, räknar TIDEN 

ned 3 sekunder i TID-fönstret och den kommer att avge en 

ljudsignal i 0,5 sekunder varje sekund. 

C. Efter REDO 3 sekunder kommer maskinen att avge en 

ljudsignal i 0,5 sekunder, LCD-skärmen visar ”*” ”8” 

och ”TRÄNA 01/08”, och TID börjar räkna ned från 20 till 0. 

TID, DISTANS, KALORIER, PULS, SPM, WATT, TOTALT ANTAL 

STAVTAG och STAVTAG ackumuleras enligt driftvärdet. 

SPM/WATT växlar visning var femte sekund. 

D. När LCD-skärmen visar ”*” ”8” ”VILA 01/08” kommer den att 

avge en ljudsignal i 0,5 sekunder. TIDEN börjar räkna ned 10 

sekunder. TID, DISTANS, KALORIER, PULS, SPM, WATT, TOTALT 

ANTAL STAVTAG och STAVTAG ackumuleras enligt driftvärdet. 

SPM/WATT växlar visning var femte sekund. De sista 3 

sekunderna kommer LCD-skärmen att visa ”*” ”8” och ”KLAR” 

blinkar. 

E. C och D kommer att utföras upprepande och cirkulärt, varje 

cykelräkning plus 1 tills ”TRÄNA 08/08” visas. Efter träning går 

monitorn in i avslutningsläge, och en ljudsignal avges i 0,5 

sekunder.              

F. Efter träning visar LCD-skärmen ”*” ”8” och STOPP blinkar, TID 
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och DISTANS fortsätter att blinka och visar träningsvärdet. 

KALORIER, PULS, TOTALT ANTAL STAVTAG och STAVTAG visar 

det nuvarande träningsvärdet, PULS visar det nuvarande 

pulsvärdet. Tryck sedan på START/STOPP-knappen så maskinen 

kan utföra INTERVALL 20/10 igen. Efter träningen trycker du 

på ÅTERSTÄLLNINGSKNAPPEN - konsolen går då in i 

standbyläge och en ljudsignal avges i 0,5 sekunder. Om du inte 

trycker in någon knapp efter träning eller under 4 minuter går 

konsolen in i standby-läge och avger en ljudsignal i 0,5 

sekunder.  

G. Under träningsperioden, tryck på START/STOPPKNAPPEN för 

att stanna. LCD-skärmen visar ”*” ”8” och STOPP blinkar, TID, 

DISTANS, KALORIER, PULS, TOTALT ANTAL STAVTAG och 

STAVTAG visar det nuvarande träningsvärdet, och PULS visar 

det nuvarande pulsvärdet. Tryck sedan på 

START/STOPPKNAPPEN. Konsolen kan nu visa träningsbilder 

igen. Om du trycker på ÅTERSTÄLLNINGSKNAPPEN går 

konsolen in i standby-läge. I STOPP-läge, om du inte trycker in 

någon knapp under 4 minuter (samt 4 minuter efter avslutad 

träning), kommer konsolen att gå in i standby-läge. 

H. I funktionsstatus TRÄNA, om du inte trycker in någon knapp 

eller det inte finns någon RPM-signal eller PULS-ingång under 

4 minuter, kommer en ljudsignal att avges i 0,5 sekunder och 

sedan går konsolen in i standby-läge. Vid funktionsstatus VILA, 

om du inte trycker in någon knapp eller det inte finns någon 

RPM-signal eller PULS-ingång, går konsolen in i VILOLÄGE. 

 

ANPASSAT INTERVALL 
A. När LCD-skärmen visar ”*” ”8” och INTERVALL blinkar, tryck på 
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LÄGESKNAPPEN och tryck sedan på UPP/NED för att välja 

funktionen ANPASSA. LCD-skärmen visar ”*” ”8” och ANPASSA 

blinkar – tryck på LÄGESKNAPPEN för att gå till ANPASSA och 

ställa in värdet. 

B. När LCD-skärmen visar ”*” ”8” ”STÄLL IN RUNDA,” visar TID-

fönstret 01 och blinkar. Tryck på UPP till STÄLL IN RUNDA 

(inställningsintervallet för RUNDA är 01~99), som kan ställas in 

cirkulärt. När du har tryckt på LÄGESKNAPPEN kommer 

maskinen att avge en ljudsignal i 0,5 sekunder och sedan gå till 

nästa inställning. 

C. När LCD-skärmen visar ”*” ”8” ”STÄLL IN TRÄNA” visar TID-

fönstret 0:05 och blinkar, tryck på INSTÄLLNINGSKNAPPEN till 

ställ in TRÄNINGSTID (inställningsintervallet är 0:05~10:00), 

som kan ställas in cirkulärt. När du har tryckt på 

LÄGESKNAPPEN kommer maskinen att avge en ljudsignal i 0,5 

sekunder och sedan gå till nästa inställning. 

D. När LCD-skärmen visar ”*” ”8” ”STÄLL IN VILA”, TID-fönstret 

visar 0:05 och blinkar, tryck på INSTÄLLNINGSKNAPPEN till ställ 

in VILOTID (inställningsintervallet är 0:05~10:00), som kan 

ställas in cirkulärt. När du har tryckt på START/STOPPKNAPPEN 

kommer maskinen att avge en ljudsignal i 0,5 sekunder och 

sedan öppna träningsskärmen. 

E. När LCD-skärmen visar ”*” ”8”och ”REDO” blinkar kommer 

TIDEN att räkna ned 3 sekunder i TID-fönstret, den avger ett 

ljud i 0,5 sekunder varje sekund. 

F. Efter REDO 3 sekunder kommer den att avge ett ljud i 0,5 

sekunder, LCD-skärmen visar *” ”8” och ”TRÄNA 01/XX”, 

TIDEN börjar räkna ned enligt inställningstiden. TID, DISTANS, 

KALORIER, PULS, SPM, WATT, TOTALT ANTAL STAVTAG och 
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STAVTAG ackumuleras enligt driftvärdet. SPM/WATT växlar 

visning var femte sekund. 

G. När LCD-skärmen visar ”*” ”8” ”VILA 01/XX” kommer den att 

avge ett ljud i 0,25 sekunder varje sekund. TIDEN börjar räkna 

ned enligt inställningstiden. TID, DISTANS, KALORIER, PULS, 

SPM, WATT, TOTALT ANTAL STAVTAG och STAVTAG 

ackumuleras enligt driftvärdet. SPM/WATT växlar visning var 

femte sekund. De sista 3 sekunderna kommer LCD-skärmen 

att visa ”*” ”8” och ”KLAR” blinkar. 

H. C och D kommer att utföras upprepande och cirkulärt, varje 

cykelräkning plus 1 tills ”TRÄNA XX/XX” visas. När maskinen 

sedan går in i avslutningsläget kommer den att avge en 

ljudsignal i 0,5 sekunder. 

I. Efter träning visar LCD“*” “8” och STOPP blinkar, TID, 

DISTANCE, KALORIER, PULS, TOTALT ANTAL STAVTAG och 

STAVTAG visar träningsvärdet, och PULS visar det aktuella 

pulsvärdet. Tryck sedan på START/STOPP-knappen för att 

utföra ANPASSAT INTERVALL igen. Efter träning trycker du på 

ÅTERSTÄLLNINGSKNAPPEN, konsolen går in i standby-läge och 

ljudsignalen avges i 0,5 sekunder. Om du inte trycker in någon 

knapp efter träning eller under 4 minuter går konsolen in i 

standby-läge och avger en ljudsignal i 0,5 sekunder.  

J. Under träningsperioden, tryck på START/STOPPKNAPPEN för 

att stanna. LCD-skärmen visar ”*” ”8” och STOPP blinkar, TID, 

DISTANS, KALORIER, PULS, TOTALT ANTAL STAVTAG och 

STAVTAG visar det nuvarande träningsvärdet, och PULS visar 

det nuvarande pulsvärdet. Tryck sedan på 

START/STOPPKNAPPEN. Konsolen kan nu visa träningsbilder 

igen. Tryck på ÅTERSTÄLLNINGSKNAPPEN. Konsolen går in i 
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standby-läge. I STOPP-läge, om du inte trycker in någon knapp 

under 4 minuter (samt 4 minuter efter avslutad träning), 

kommer konsolen att gå in i standby-läge. 

K. I funktionsstatus TRÄNA, om du inte trycker in någon knapp 

eller ingen RPM-signal eller PULS-signalingång tas emot under 

4 minuter, kommer en ljudsignal att avges i 0,5 sekunder 

innan konsolen går in i standby-läge. 

 

MÅL: 

I standby-läge, tryck på LÄGESKNAPPEN och UPP för att välja 

MÅL-funktion, LCD-skärmen visar ”*” ”8” och MÅL blinkar (bild 

14~bild 21). 

  

Bild 14 Bild 15 

 

  

Bild 16 Bild 17 
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Bild 18 Bild 19 

 

MÅLTID（Picture 15） 
A. När LCD-skärmen visar ”*” ”8” och MÅL blinkar, tryck på 

LÄGESKNAPPEN och INSTÄLLNINGSKNAPPEN för att välja 

MÅLTID. Sedan visar LCD-skärmen ”*” ”8” och MÅL fortsätter 

att blinka, TID blinkar i TID-fönstret, tryck på LÄGESKNAPPEN 

för att starta funktionen TID-inställning. 

B. När LCD-skärmen visar ”*” ”8” och STÄLL IN fortsätter att 

blinka, 0:00 blinkar i TID-fönstret, tryck då på UPP för att 

ställa in TIDSMÅL. Inställningsintervallet är 00:00~99:00, 

vilket kan ställas in cirkulärt. Tryck på START/STOPPKNAPPEN 

för att bekräfta. Maskinen avger då en ljudsignal i 0,5 

sekunder och konsolen går in i träningsläge. 

C. När LCD-skärmen visar ”*” ”8”, MÅL och TID växlar displayen 

varannan sekund. TID kommer att räkna ned enligt 

inställningsvärdet. TID, DISTANS, KALORIER, PULS, SPM, 

WATT, TOTALT ANTAL STAVTAG och STAVTAG ackumuleras 

enligt driftvärdet. SPM/WATT växlar visning var femte 

sekund. 

D. I träningsläge, tryck på START/STOPPKNAPPEN för att stoppa 
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träningen. LCD-skärmen visar då ”*” ”8” och STOPP blinkar. 

TID, DISTANS, KALORIER, PULS, TOTALT ANTAL STAVTAG och 

STAVTAG visar det nuvarande träningsvärdet, PULS visar det 

nuvarande pulsvärdet. Tryck sedan på 

START/STOPPKNAPPEN. Konsolen kan nu visa träningsbilder 

igen. Tryck på ÅTERSTÄLLNINGSKNAPPEN, konsolen går in i 

standby-läge. I STOPP-läge, om du inte trycker in någon 

knapp eller efter att du har slutat träna i 4 minuter, går 

konsolen in i standby-läge. 

E. Efter träning visar LCD-skärmen ”*” ”8” och STOPP blinkar. 

TID, DISTANS, KALORIER, PULS, TOTALT ANTAL STAVTAG och 

STAVTAG visar träningsvärdet. Tryck på 

START/STOPPKNAPPEN i detta läge för att kunna utföra 

funktionen MÅLTID igen. Efter avslutad träning, tryck på 

ÅTERSTÄLLNINGSKNAPPEN. Konsolen går in i standby-läge 

och avger ett ljud i 0,5 sekunder. Efter avslutad träning, om 

du inte trycker in någon knapp samt 4 minuter efter det att 

du har slutat träna, går konsolen in i standby-läge och avger 

ett ljud i 0,5 sekunder. 

F. I träningsläge, om du inte trycker in någon knapp eller ingen 

RPM-signal eller PULS-signalingång tas emot under 4 minuter, 

kommer en ljudsignal att avges i 0,5 sekunder och sedan går 

konsolen in i standby-läge. 

 

MÅLDISTANS: （bild 16） 
A. När LCD-skärmen visar ”*” ”8” och MÅL blinkar. Tryck på 

LÄGESKNAPPEN och UPP-KNAPPEN för att välja MÅLDISTANS. 

Sedan visar LCD-skärmen ”*” ”8” och MÅL fortsätter att 

blinka. DISTANS blinkar i DISTANS-fönstret, tryck på 
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LÄGESKNAPPEN för att starta funktionen DISTANS. 

B. När LCD-skärmen visar ”*” ”8” och STÄLL IN fortsätter att 

blinka, 0 blinkar i DISTANS-fönstret. Tryck på UPP för att ställa 

in måldistansen, inställningsintervallet är 0~9990, som kan 

ställas in cirkulärt. Tryck på START/STOPPKNAPPEN för att 

bekräfta. Maskinen kommer att avge en ljudsignal i 0,5 

sekunder och går sedan in i träningsläge. 

C. När LCD-skärmen visar ”*” ”8”, MÅL och DISTANS växlar 

displayen varannan sekund. DISTANS kommer att räkna ned 

enligt inställningsvärdet. TID, DISTANS, KALORIER, PULS, SPM, 

WATT, TOTALT ANTAL STAVTAG och STAVTAG ackumuleras 

enligt driftvärdet. SPM/WATT växlar visning var 5:e sek. 

D. I träningsläge, tryck på START/STOPPKNAPPEN för att stoppa 

träningen. LCD-skärmen visar då ”*” ”8” och STOPP blinkar. 

TID, DISTANS, KALORIER, PULS, TOTALT ANTAL STAVTAG och 

STAVTAG visar det nuvarande träningsvärdet, PULS visar det 

nuvarande pulsvärdet. Tryck sedan på START/STOPPKNAPPEN. 

Konsolen kan nu visa träningsbilder igen. Tryck på 

ÅTERSTÄLLNINGSKNAPPEN, för att försätta konsolen i standby-

läge. I STOPP-läge, om du inte trycker in någon knapp eller 

efter att du har slutat träna i 4 minuter, går konsolen in i 

standby-läge. 

E. Efter träning visar LCD-skärmen ”*” ”8” och STOPP blinkar. TID, 

DISTANS, KALORIER, PULS, TOTALT ANTAL STAVTAG och 

STAVTAG visar träningsvärdet. Tryck på START/STOPPKNAPPEN 

i detta läge för att utföra funktionen MÅLDISTANS igen. Efter 

avslutad träning, tryck på ÅTERSTÄLLNINGSKNAPPEN. 

Konsolen går in i standby-läge och avger ett ljud i 0,5 

sekunder. Efter avslutad träning, om du inte trycker in någon 
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knapp samt 4 minuter efter det att du har slutat träna, går 

konsolen in i standby-läge och avger ett ljud i 0,5 sekunder. 

F. I träningsläge, om du inte trycker in någon knapp eller ingen 

RPM-signal eller PULS-signalingång tas emot under 4 minuter, 

kommer en ljudsignal att avges i 0,5 sekunder och sedan går 

konsolen in i standby-läge. 

 

MÅLKALORIER: （bild 17） 
A. När LCD-skärmen visar ”*” ”8” och MÅL blinkar. Tryck på 

LÄGESKNAPPEN och UPP-KNAPPEN för att välja MÅLKALORIER. 

Sedan visar LCD-skärmen ”*” ”8” och MÅL fortsätter att blinka. 

KALORIER blinkar i KALORI-fönstret; tryck på LÄGESKNAPPEN 

för att starta inställningsfunktionen för KALORIER. 

B. När LCD-skärmen visar ”*” ”8” och STÄLL IN fortsätter att 

blinka, 0 blinkar i KALORIER-fönstret. Tryck på UPP/NED för att 

ställa in MÅLKALORIER, inställningsintervallet är 0~9990, som 

kan ställas in cirkulärt. Tryck på START/STOPPKNAPPEN för att 

bekräfta. Maskinen kommer att avge en ljudsignal i 0,5 

sekunder och går sedan in i träningsläge.  

C. När LCD-skärmen visar ”*” ”8”, MÅL och KALORIER växlar 

displayen varannan sekund, KALORIER kommer att räkna ned 

enligt inställningsvärdet. TID, DISTANS, KALORIER, PULS, SPM, 

WATT, TOTALT ANTAL STAVTAG och STAVTAG ackumuleras 

enligt driftvärdet. SPM/WATT växlar visning var 5:e sek. 

D. I träningsläge, tryck på START/STOPPKNAPPEN för att stoppa 

träningen. LCD-skärmen visar då ”*” ”8” och STOPP blinkar. 

TID, DISTANS, KALORIER, PULS, TOTALT ANTAL STAVTAG och 

STAVTAG visar det nuvarande träningsvärdet, PULS visar det 

nuvarande pulsvärdet. Tryck sedan på START/STOPPKNAPPEN. 
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Konsolen kan nu visa träningsbilder igen. Tryck på 

ÅTERSTÄLLNINGSKNAPPEN för att försätta konsolen i standby-

läge. I STOPP-läge, om du inte trycker in någon knapp eller 

efter att du har slutat träna i 4 minuter, går konsolen in i 

standby-läge. 

E. Efter träning visar LCD-skärmen ”*” ”8” och STOPP blinkar. TID, 

DISTANS, KALORIER, PULS, TOTALT ANTAL STAVTAG och 

STAVTAG visar träningsvärdet. Tryck på START/STOPPKNAPPEN 

i detta läge för att utföra funktionen MÅLKALORIER igen. Efter 

avslutad träning, tryck på ÅTERSTÄLLNINGSKNAPPEN; konsolen 

går in i standby-läge och avger ett ljud i 0,5 sekunder. Efter 

avslutad träning, om du inte trycker in någon knapp eller 4 

minuter efter att du har slutat träna, går konsolen in i standby-

läge och avger ett ljud i 0,5 sekunder. 

F. I träningsläge, om du inte trycker in någon knapp eller ingen 

RPM-signal eller PULS-signalingång tas emot under 4 minuter, 

kommer en ljudsignal att avges i 0,5 sekunder och sedan går 

konsolen in i standby-läge. 
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MÅLSTAVTAG: （bild 18） 
A. När LCD-skärmen visar ”*” ”8” och MÅL blinkar. Tryck på 

LÄGESKNAPPEN och UPP-KNAPPEN för att välja MÅLSTAVTAG. 

Sedan visar LCD-skärmen ”*” ”8” och MÅL fortsätter att blinka. 

STAVTAG blinkar i STAVTAGS-fönstret, tryck på LÄGESKNAPPEN 

för att starta inställningsfunktionen för STAVTAG. 

B. När LCD-skärmen visar ”*” ”8” och STÄLL IN fortsätter att 

blinka, 0 blinkar i STAVTAG-fönstret. Tryck på UPP för att ställa 

in MÅLSTAVTAG, inställningsintervallet är 0~9990, som kan 

ställas in cirkulärt. Tryck på START/STOPPKNAPPEN för att 

bekräfta. Maskinen kommer att avge en ljudsignal i 0,5 

sekunder och går sedan in i träningsläge.  

C. När LCD-skärmen visar ”*” ”8”, MÅL och KALORIER växlar 

displayen varannan sekund. STAVTAG kommer att räkna ned 

enligt inställningsvärdet. TID, DISTANS, KALORIER, PULS, SPM, 

WATT, TOTALT ANTAL STAVTAG och STAVTAG ackumuleras enligt 

driftvärdet. 

D. I träningsläge, tryck på START/STOPPKNAPPEN för att stoppa 

träningen. LCD-skärmen visar då ”*” ”8” och STOPP blinkar. 

TID, DISTANS fortsätter att blinka och visar det nuvarande 

träningsvärdet. KALORIER, PULS, TOTALT ANTAL STAVTAG och 

STAVTAG visar det nuvarande träningsvärdet. PULS visar det 

nuvarande pulsvärdet. Tryck sedan på START/STOPPKNAPPEN. 

Konsolen kan nu visa träningsbilder igen. Tryck på 

ÅTERSTÄLLNINGSKNAPPEN för att försätta konsolen i standby-

läge. I STOPP-läge, om du inte trycker in någon knapp eller 

efter att du har slutat träna i 4 minuter, går konsolen in i 

standby-läge. 

E. Efter träning visar LCD-skärmen ”*” ”8” och STOPP blinkar. TID, 



 52 

DISTANS fortsätter att blinka och visar det nuvarande 

träningsvärdet. KALORIER, PULS, TOTALT ANTAL STAVTAG och 

STAVTAG visar träningsvärdet. Tryck på START/STOPPKNAPPEN i 

detta läge för att utföra funktionen MÅLKALORIER igen. Efter 

avslutad träning, tryck på ÅTERSTÄLLNINGSKNAPPEN; konsolen 

går in i standby-läge och avger ett ljud i 0,5 sekunder. Efter 

avslutad träning, om du inte trycker in någon knapp eller 4 

minuter efter att du har slutat träna, går konsolen in i standby-

läge och avger ett ljud i 0,5 sekunder. 

F. I träningsläge, om du inte trycker in någon knapp eller ingen 

RPM-signal eller PULS-signalingång tas emot under 4 minuter, 

kommer en ljudsignal att avges i 0,5 sekunder och sedan går 

konsolen in i standby-läge. 

   

MÅLPULS：（bild 19） 
A. När LCD-skärmen visar ”*” ”8” och MÅL blinkar. Tryck på 

LÄGESKNAPPEN och UPP-KNAPPEN för att välja MÅLPULS. PULS 

blinkar i PULS-fönstret. Tryck på LÄGESKNAPPEN för att starta 

inställningsfunktionen för PULS. 

B. När LCD-skärmen visar ”*” ”8” och STÄLL IN fortsätter att blinka. 

Det förinställda värdet 100 blinkar i PULS-fönstret. Tryck på 

UPP/NED för att ställa in MÅLPULS, inställningsintervallet är 

30~230, som kan ställas in cirkulärt. Tryck på 

START/STOPPKNAPPEN för att bekräfta. Maskinen avger en 

ljudsignal i 0,5 sekunder och går sedan in i träningsläge.  

C. När LCD-skärmen visar ”*” ”8”, MÅL och PULS växlar displayen 

varannan sekund. TID, DISTANS, KALORIER, PULS, SPM, WATT, 

TOTALT ANTAL STAVTAG och STAVTAG ackumuleras enligt 

driftvärdet. SPM/WATT växlar visning var femte sekund. 
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D. I träningsläge, när det faktiska pulsvärdet är över det förinställda 

pulsvärdet, avges en ljudsignal varje sekund.  

E. I träningsläge, tryck på START/STOPPKNAPPEN för att stoppa 

träningen. LCD-skärmen visar sedan ”*” ”8” och STOPP blinkar. 

TID, DISTANS, KALORIER, PULS, TOTALT ANTAL STAVTAG och 

STAVTAG visar det nuvarande träningsvärdet. PULS visar det 

nuvarande pulsvärdet. Tryck sedan på START/STOPPKNAPPEN, 

som kan visa träningsbilder igen. Om du trycker på 

ÅTERSTÄLLNINGSKNAPPEN går konsolen in i standby-läge. Om du 

är i STOPP-läge och inte trycker in någon knapp eller 4 minuter 

efter att du har slutat träna, går konsolen in i standby-läge. 

I träningsläge, om du inte trycker på någon knapp eller ingen RPM-

signal eller PULS-signalingång tas emot under 4 minuter, kommer en 

ljudsignal att avges i 0,5 sekunder innan den går in i standby-läge. 

 

ANIMERINGSEFFEKT: 
I alla träningslägen, om det finns en signalingång, kommer animeringen att 

röra sig ofta (ju snabbare träningsfrekvensen är, desto snabbare är 

animeringsändringen). När signalen stoppas kommer animeringen att 

stoppas samtidigt. 

 

Bild 20 

KNAPPFUNKTION: 
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(1). UPP-KNAPP 

A. Tryck 1 gång, lägg till 1. Tryck på denna knapp i mer än 1 sekund för 

snabb ökning av det inställda värdet. 

B. TID inställningsintervall: 0:00~99:00 (INTERVALL: 0:01 

ökningssteg/ställ in, TID: 1:00 ökningssteg/ställ in) 

C. KAL inställningsintervall: 0~9990 (10 ökningssteg/ställ in) 

D. DIST inställningsintervall: 0~9990 (10 ökningssteg/ställ in) 

E. STAVTAG inställningsintervall: 0~9990 (10 ökningssteg/ställ in) 

F. PULS inställningsintervall: 30~230 (det förinställda värdet är 100, 1 

ökningssteg/ställ in) 

G. I standby-läge, om du trycker samtidigt på UPP- och LÄGESKNAPPEN 

i 2 sekunder, kan METER/MIL växlas. 

 

(2). LÄGESKNAPP 

A. I funktionsläge. Tryck på denna knapp för att bekräfta funktionen. 

B. I inställningsläge, tryck på denna knapp för att bekräfta 

inställningen. 

C. I träningsläge, tryck på denna knapp för att gå in i START/STOPP-

läge. 

D. Varje gång som du trycker på denna knapp kommer konsolen att 

avge ett pipljud som påminnelse. 

E. I standby-läge, om du trycker samtidigt på LÄGES- och 

INSTÄLLNINGSKNAPPEN i 2 sekunder, kan METER/MIL växlas. 

 

(3). ÅTERSTÄLLNINGSKNAPP 

A. I funktionsläge, tryck på denna knapp för att återgå till föregående 
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funktion. 

B. I inställningsläge, tryck på denna knapp för att rensa det 

nuvarande värdet. 

C. I STOPP-läge, tryck på denna knapp för att återgå till standby-läge. 

D. Varje gång som du trycker på denna knapp kommer konsolen att 

avge ett pipljud som påminnelse. 

E. Efter att du slagit på strömmen, tryck på denna knapp i 3 sekunder 

för att gå in i standby-läge. MANUELL (visar ”*” ”8”), INTERVALL 

(visar ”*” ”8”), MÅL (visar ”*” ”8”), TID, DISTANS, KALORIER, PULS, 

SPM, WATT, TOTALT ANTAL STAVTAG och STAVTAG visas cirkulärt 1 

sekund var med SKANNINGS-läget. 

(4). INTERVALL 20-10 KNAPP: tryck på denna knapp för att gå direkt till 

intervallträningsläge. 

(5). INTERVALL 10-20 KNAPP: tryck på denna knapp för att gå direkt till 

intervallträningsläge. 

(6). ÅTERHÄMTNINGSKNAPP: när det finns en pulssignal , tryck på 

denna knapp i 60 sekunder för att direkt komma till 

återhämtningsläget. När du har avslutat visar LCD-skärmen F1–F6. 

(7). AV/PÅ-KNAPP: 

     
Bild 21 
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Tryck på denna KNAPP för att aktivera eller inaktivera Bluetooth-APPEN. 

Om användaren har aktiverat APPEN kommer konsolen endast att visa 

ikonen  . Om användaren har inaktiverat APPEN kommer 

konsolen att visas normalt, men APPEN kan inte användas.  

 

Obs! Om användaren inte kan avsluta träningsläget på grund av 

felmanövrering kan användaren först trycka på den här knappen för att 

stänga av Bluetooth, varefter appen stängs av automatiskt. 

 

(8). TOTAL ÅTERSTÄLLNINGSKNAPP: tryck på den här knappen för att 

direkt gå in i omstartsläge. Alla data återställs till noll. (Samma som att 

ladda batterier igen.) 
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ANSLUTNING AV BLUETOOTH: 

1.1 Användaren kan hänvisa till bruksanvisningen för Bluetooth-APPEN 

för att ansluta. 

1.2 Nedladdningsadress: skanna QR-kodetiketten för att ladda ned direkt. 

 

1.3 Användaren hittar bruksanvisningen i APPEN. 

   

Anmärkning: 

* När texten på LCD-skärmen syns dåligt måste batterierna bytas. 

Om ingen signalingång detekteras, var god kontrollera om kabeln är 

ordentligt ansluten. 



 

 


