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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.
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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
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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 15˚C.
 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 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.
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 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.



10

BRUKSANVISNING
Max användarvikt 130kgs
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SPRÄNGSKISS
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DELLISTA
NR. Beskrivning Spec. Ant. NR. Beskrivning Spec. Ant. NR. Beskrivning Spec. Ant.
1 Huvudram 1 35 Täcklock ABS 1 69 Bricka d8xΦ24x1,5 1
2 Främre stöd 1 36 Sadel 1 70 Handtagsgrepp 2
3 Glidskena 1 37 Pedalrem PP 2 71 Bricka OD16xID8x1,5 38
4 Bakre stöd 1 38 Tandhjul 1 72 Skruv ST4,2x16 3
5 Sensorfäste 1 39 Skruv M6x40x15xS5 5 73 Silikondyna 90×90×3 2
6 Stödplatta 1 40 Lager 6000 6 74 Insexnyckel S5 1
7 Tankplatta 1 41 Envägslager 1 75 Skruvnyckel S13-S15 1
8 Fästplatta 1 42 Skruv ST3,5x16xΦ8 1 76 Sifonpump 1

9 Styre 1 43
Yttre
datorkretskort Φ112x0,5 1 77 Tratt 1

10 Sätesvagn 1 44 Impeller 1 78 Nedre tankplatta 1
11 Sensorfäste 1 45 Lager 69004 3 79 Bussning Φ32xφ8x15/PP 2
12 Övre tankkåpa PC 1 46 Dator 1 80 Skruv M8×25 1
13 Undre tanklock PC 1 47 Sensorkabel 2 81 C Clip d10 6
14 Tandremskiva 1 48 Sensorhållare 1 82 Rostfri bricka M3 24

15 Tandremskiva 115×110×34,5 1 49 Magnet Ø10x5 1 83
Gängskärande
skruv

M6×15 8

16 Skruv M8x70x20 S5 2 50
Foderrör för
tandremshjul

Ø10xØ6,2x40 3 84 Övre tätningsring 1

17 Handtagsfäste HÖFTER 1 51 Nylonmutter M6 x H6 x S10 8 85 Distans Φ25xΦ20,2x10 1

18 Roller PU 4 52 Vågbricka
d10xΦ15x0,3
黑

3 86 Skruv M6x55x15xS10 3

19 Skruv M8x31x15xS5 4 53 Råbomull Φ96,9xΦ60x20 1 87 Skyddskåpa 747×333×120 1

20 Tandremskiva POM 3 54
Axel för
spännfjäder

1 88 Fotdyna Φ52x40xM10 1

21 Spännfjäder t0,5 x 22 x 5080 1 55 Skruv M6×15 12 89 Aluminiumplatta 2

22 Datorkretskort Φ90xΦ25,2x0,5 1 56 Nylonmutter M8 9 90 Skruv
ST4,2 x 16 x
Φ8

12

23 Pedalfäste PP 1 57
Axel av rostfritt
stål Φ20x163xM8 1 91 Skruv M8x25xS6 1

24 Pedalplatta PP 1 58 Försänkt skruv M8x15 4 92 Distans Φ16xφ8x15/PP 2

25 Skruv φ7,8x30xM6x15
(S5)

2 59 Bricka d8 x Φ16 x 1,5 1 93 Skruv M4x8 8

26 Transporthjul ф71xф19x24 2 60 Skruv M8x15 32
27 Justerbar ände 2 61 Skruv M3x20 12
28 Gummibricka Φ20x8,2xH5 2 62 Nylonmutter M3 12
29 Oval plugg PP 2 63 Skruv M8x65 2

30
Tätningsring i
gummi

1 64 Skruv M5x12 4

31
Tätningsring,
gummi

1 65 Anslagsstopp φ20xφ6,2x11 4

32 Lager 61905 1 66 Datorkretskort OD40xID20x0,5 1
33 Påfyllningsplugg 1 67 Platt krysskruv M5×15 9

34 O-formad ring 1 68
Justerbara fötter
för nivellering Φ43x41M8 2
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VERKTYGSPAKET
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Monteringsanvisningar
OBSERVERA: Mindre ändringar för montering av roddmaskinen

4

3

36

71

6060

71

97

65
83

65
83

#71 OD16*ID8*1.5  4pcs

# 60   M8*15  4pcs

#74   S5  1pc

#65 φ20*φ6.2*11  2pcs

#75  S13-15

#97  102*45*20  1pc

#94  M5*15   2pcs

1pc

STEG 1:

Vänd på glidskenan (nr. 3) och sätet (nr. 36).

Skjut in sätet (nr. 36) på glidskenan (nr. 3). Fäst det bakre stödet (nr. 4) på
glidskenan (nr. 3) med 4 brickor (nr. 71) och 4 skruvar (nr. 60). Fäst 2 skruvar
(nr. 83) och 2 dynor (nr. 65) på glidskenan (nr. 3) . Dra åt med insexnyckeln (nr.
74) och hylsnyckeln (nr. 75). Sätt in ändlocket (nr. 97) i glidskenan (nr. 3).
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#60  M8*15    4pcs

#74  S5 1pc

#71 OD20*ID8*1.5  4pcs

5

1

93

47

60

71

71

STEG 2:

Anslut förbindelsekabeln på induktorn (nr. 47) med 2 sensorkablarna (nr. 93).

Fäst sensorfästet (nr. 5) på huvudramen (nr. 1) med hjälp av 4 brickor (nr. 71)
och 4 skruvar (nr. 60). Dra åt med insexnyckeln (nr. 74).

Om du sitter på sätet måste pilmärket på sensorfästet (nr. 5) peka mot dig.
Detta innebär att sensorfästet (nr. 5) är installerat i rätt riktning.
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Monteringsanvisningar

260

1

#60  M8*15    6pcs

#74  S5 1pc

#71 OD16*ID8*1.5  6pcs

6071

71

STEG 3:

Håll huvudramen (nr. 1) upprätt. Fäst det främre stödet (nr. 2) på huvudramen
(nr. 1) med hjälp av brickor (nr. 71) och 6 skruvar (nr. 60). Gänga alla 6 skruvar
(nr. 60) delvis i hålen och dra därefter fast med insexnyckeln (nr. 74).
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Monteringsanvisningar

# 60  M8*15 6pcs

# 71 OD16*ID8*1.5 6pcs

3

36

1

71 60

60 71

#74  S5 1pc
60

71

STEG 4:

OBSERVERA: Flytta sätet (nr. 36) till glidskenans (nr. 3) främre del före
montering så att den inte glider under monteringen.

Fäst glidskenan (nr. 3) på huvudramen (nr. 1) med hjälp av 4 brickor (nr. 71), 4
skruvar (nr. 60). Gänga först alla skruvar delvis i hålen och dra därefter fast
med insexnyckeln (nr. 74).
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#75  S13-15

# 64  M5*12  4pcs

46

64

6
46

93

93

5

STEG 5:

Anslut 2 sensorkablar (nr. 93) med förbindelsekabeln på datorn (nr. 46).

Fäst datorn (nr. 46) på sensorfästet (nr. 5) med hjälp av 4 skruvar (nr. 64). Dra
åt med skruvnyckeln (nr. 75).

Se till att den inte är för åtdragen för att justera mätarens (nr. 46) vinkel.
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STEG 6:

Vrid justeringsratten (nr. 96) motsols så att den lossnar. Sätt sedan
mobiltelefonhållaren (nr. 90) i hålet på sensorfästet (nr. 5) justera
mobiltelefonfästet (nr. 90) till önskat läge. Vrid sedan justeringsratten (nr.
96) medsols för att dra åt den.

Monteringen är nu klar!

5
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HUR ATT FYLLA OCH TÖMMA
TANKEN
Avlägsna påfyllningspluggen (nr. 33) från den övre tankkåpan (nr. 12).

Se figur A. om hur du fyller tanken med vatten. För in tratten (nr. 77) i tanken,
använd sedan en kopp eller sifonpumpen (nr. 76) och en hink för att fylla
tanken. Använd vattennivåmätaren på tankens sida för att mäta önskad
vattennivå i tanken.

Se Fig. B om att tömma tanken. Placera en hink intill roddmaskinen och
använd sifonpumpen (nr. 76) för att pumpa vattnet från tanken till hinken.

För in påfyllningspluggen (nr. 33) i den övre tankkåpan (nr. 12). Torka bort
spillt vatten från ramen.

OBSERVERA:

 Fyll tanken med endast kranvatten. Tillsätt 1 vattenreningstablett (1
förpackning medföljer). Använd aldrig klorerat vatten eller klorbaserat
blekmedel. Detta kommer att skada tanken och kommer att upphäva
garantin.

 Tillsätt en vattenreningstablett var 6:e månad eller vid behov. Byt vattnet i
tanken om det är grumligt.

 Drick inte vattnet i tanken. Häll bort vattnet när det pumpats ut ur tanken.

VATTENNIVÅ

 Se fig. A. Vattennivåmätaren är placerad på tankens sida. Den maximala
fyllningsnivån är 6. Fyll aldrig över denna gräns. Garantin kommer att
förverkas om tanken fylls över denna gräns.
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Motståndet är avhängigt vattennivån i tanken. Vattennivå 1 ger minsta
motstånd. Nivå 6 är högsta motstånd.

Fig.A

W ater level label

WATER LEVEL
RESISTANCE

MAXFILL

MIN.FILL

L
E
V
E
L

RESIS

12

Fig.B

33

77

76
WATER LEVEL

RESISTANCE MAXF ILL

MIN.F ILL

LEVEL

RESIS

33

76

12
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JUSTERINGSVÄGLEDNING
ATT JUSTERA BALANSEN

Justera de justerbara ändlocken (nr. 27 V/H) på roddmaskinens bakre stöd (nr. 4) om den är
obalanserad under användning.

FÖRSIKTIGHET!
Rörliga delar såsom sätet kan orsaka krosskada och skärsår. Håll händerna borta från glidskenan (nr.
3) under användning!

4

FLYTTA RODDMASKINEN

För att flytta roddmaskinen, lyft det bakre stödet (nr. 4) tills transporthjulen på främre stödet
kontaktar underlaget. När hjulen vidrör underlaget kan du lätt flytta roddmaskinen till önskad plats.
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36

3 4

36

3

4

Pedalernas justering
1. Pedalremmarna (nr. 37) är justerbara och kan anpassas till

användarens fotstorlek.
2. Pedallängden (nr. 23) är justerbar och kan anpassas till användarens

fotstorlek.

Du kan spara utrymme när
du inte använder maskinen
genom att förvara den
stående vertikalt. Lyft den i
det bakre stödet (nr. 4) för
att resa roddmaskinen till
vertikalt läge.
Om du inte kommer
använda maskinen inom en
månad, töm tanken innan
du ställer undan
roddmaskinen.

FÖRSIKTIGHET!
Flytta försiktigt när du reser upp roddmaskinen så att
inte huvudet slår emot det bakre stödet (nr. 4).

FÖRVARING

FÖRSIKTIGHET!
Flytta först sätet (nr.36) till glidskenans (nr.3)
främre del så att den inte glider ner när
maskinen reses upp!
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MONTERING AV TELEFONHÅLLAREN

B
C

STEG 1: Lossa plastskruvkåpan (#B) på telefonhållaren (#C) genom att vrida
den motsols.

ABC

STEG 2: Stick in den övre delen av metallhållaren (#A) genom plastskruvkåpan
(#B) till telefonhållaren (#C), och vrid sedan plastskruvkåpan (#B) medsols tills
den sitter fast. Monteringen är avslutad
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TRÄNINGSMÄTARE

Vår datoriserade skärmkonsol på vattenroddmaskinen låter användaren skräddarsy en personlig
träning genom att övervaka framstegen. Under ett träningspass kommer skärmkonsolen växelvis
och upprepade gånger att visa Tid, Tid 500 M, SPM, Avstånd, Årtag, Totalt antal årtag, Brända
kalorier och Puls (allt ovanstående).

【FUNKTIONSKNAPPAR】

UPP▲/NER▼: Tryck på dessa två knappar för att bläddra
igenom tillgängliga val.
För att justera funktionsvärdet uppåt och
nedåt.

ENTER: För att bekräfta ditt val.
Under träningen trycker du på knappen för
att skanna varje skärmfunktion.

START/STOPP: För att starta och stoppa ditt valda
träningsprogram.

ÅTERSTÄLLNING: För att återställa mätaren till huvudmenyn.
Tryck på och håll ner för att återställa
värdena.

ÅTERHÄMTNING: För att aktivera
ÅTERHÄMTNINGSPROGRAMMET som
automatiskt utvärderar din kondition direkt
efter träningen.
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【FUNKTIONER】
TID: Ställ in måltiden genom att trycka på UPP-

och NER-knapparna (1 min ~ 99 min), med
en minut i taget.

TID/500 M: Din genomsnittliga tid för 500 m visas
automatiskt.

SPM: Årtag per minut.
DISTANS: Förinställt målvärde genom att trycka på

UPP- och NER-knapparna (100 ~ 99 900
meter), i steg om 100 meter.

ÅRTAG: Ställ in måltiden genom att trycka på UPP-
och NER-knapparna (10 ~ 9 990 årtag), i steg
om 10 årtag.

TOTALA ANTALET ÅRTAG: Ackumulerat antal årtag 0 upp till 9 999.
KALORIER: Ange MÅLKALORIER genom att trycka på

UPP- och NER-knapparna (10 kalorier ~
9 990 kalorier), i steg om 10 kalorier.

HRC/PULS: Visar pulstakt. I manuellt läge, ange
målvärdet genom att trycka på UPP- och
NER-knapparna (30 ~ 240), i steg om 1 BP.
HRC visas längst upp på mätaren. Mätaren
visar din puls under träningen. När den når
målvärdet, blinkar PULS och mätaren
kommer ändras till ett annat läge eller så tar
du av bröstremmen. Pulsmätningsfunktionen
fungerar endast med hjärtfrekvensmonitorer
på 5,3 KHz – (ingår EJ)

KALENDER: Mätaren visar år, månad och dag när
mätaren är i viloläge.

TEMPERATUR: Mätaren visar aktuell rumstemperatur när
mätaren är i viloläge.

KLOCKA: Mätaren visar aktuell tid när mätaren är i
viloläge.
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【HANDHAVANDE】
1. Installera 2PCSAA-batterier (ingår) och mätaren avger ett pipljud i 2

sekunder (fig. 1).
Sedan går mätaren in i LÄGET FÖR KLOCKA OCH KALENDER (fig. 2).

2. KLOCKAN blinkar. Tryck på UPP för att ställa in timme. Tryck på ENTER
för att bekräfta.
Tryck på UPP för att ställa in minuter. Tryck på ENTER för att bekräfta.
Fortsätt att ställa in ÅR i fönstret (ÅRTAG), MÅNAD (i fönstret KALORIER),
DAG (i fönstret PULS) genom att trycka på UPP eller NER. Varje gång
trycker du på RETUR för att bekräfta.
När du har bekräftat avger LARMET en pipsignal. Om du vill hoppa över
inställningen av larm, tryck på RETUR.
För att ställa in ett larm, tryck på UPP-knappen. En pil visas bredvid
LARMET.
Tryck på RETUR. Fönstret KLOCKA blinkar. Tryck på UPP eller NER för att
ställa in larmtiden. Tryck på RETUR för att bekräfta. Mätaren går till
skärmen SPORT (fig.3).

Fig 1 Fig 2

Fig 3 Fig 4

3. När du går till skärmen SPORT kommer MANUELL och TÄVLING att
blinka. Tryck på UPP eller NER för att välja MANUELL eller TÄVLING.
Tryck på RETUR för att bekräfta ditt val.
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(1) MANUELL (fig. 4): Det finns 2 alternativ i MANUELLT läge.
Mätaren är inställd på att räkna ner. När du väljer MANUELL kommer
värdet på TID att börja blinka. Tryck på UPP för att ställa in värdet TID på
att räkna ner. Tryck på RETUR för att bekräfta. Om du inte vill ställa in
tidsvärdet till NEDRÄKNING trycker du på RETUR för att gå till nästa
funktion. Du kan ställa in värdena för AVSTÅND, ÅRTAG, KALORIER eller
PULS. (Du kan endast ställa in värdet för en funktion till nedräkning. Om
du till exempel har ställt in målvärdet för TID kan inte AVSTÅND ställas
in.)
Tryck på START-knappen för att starta. STOPP-ikonen försvinner.
När den valda funktionen räknas ner till noll eller du trycker på STOPP-
knappen stoppas mätaren och visar medelvärdet.

Mätaren räknar värdet på din träning. Tryck på START för att starta.

(2) TÄVLING (fig. 5):
Välj läget TÄVLING och L9 blinkar. TID/500 M visar 4:00. Sedan trycker du
på UPP eller NER för att välja 1~L15. Tryck PÅ RETUR för att bekräfta. Du
kan sedan ställa in tävlingens avstånd (500 M ~ 10 000 M) medan värdet
för AVSTÅND blinkar.
Tryck på RETUR och bliden på tävlingen visas på skärmen.

TID/500 M för programmen är följande:

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15

08:00 07:30 07:00 06:30 06:00 05:30 05:00 04:30 04:00 03:30 03:00 02:30 02:00 01:30 01:00

Fig 5 Fig 6

A. Tryck på START-knappen för att starta och STOPP kommer att försvinna.
ANVÄNDARE och DATOR kommer att visas i matrisen (fig. 6). Mätaren stoppas
när antingen användaren eller mätaren har nått det inställda
tävlingsavståndet. Matrisen visas sedan ”DATORN VANN” eller ”ANVÄNDAREN
VANN” (fig 7).
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Fig 7
B. När tävlingen är klar kan du trycka på START för att starta en tävling. Tryck
på ÅTERSTÄLL för att lämna skärmen TÄVLING.

(3) ÅTERHÄMTNING:
Denna mätare fungerar med en hjärtfrekvensmonitor på 5,3 KHz med
bröstrem (ingår ej) Efter att ha tränat under en längre tid, fortsätt att bära
bröstremmen och tryck på knappen ”ÅTERHÄMTNING”. Alla funktionsskärmar
kommer att stanna förutom "TID” som börjar räkna ner från 00:60 till 00:00.
Din pulsåterhämtningsstatus kommer att visas på skärmen med F1, F2….till
F6.
F1 är enastående. F6 är dåligt. Användaren kan fortsätta träna för att förbättra
pulsåterhämtningsstatus. (Tryck åter på knappen ÅTERHÄMTNING för att
återgå till huvuddisplayen.)

LARM
Larmet fungerar endast när mätaren är i viloläge. Det kommer inte att avges
något larm under träningen.
Tryck på och håll ner ÅTERSTÄLL för att gå till klockskärmen för att ställa in
LARM.

VILOLÄGE
Mätaren går över i viloläge efter cirka 4 minuters inaktivitet.

BATTERI
Denna mätare använder 2AA-batterier, som ingår. Byte av batterier återställer
alla värden.
Vid problem med displayen, försök byta batteriet först. Byt båda batterier vid
byte. Blanda inte batterityper. Blanda inte gamla och nya batterier. Kassera
gamla batterier enligt regionala riktlinjer.



EU Declaration of Conformity
Object of the declaration:
Product ROWER
Model ET-7445R (R62)
Item number 270-200050
Manufacturer XIAMEN EVERTOP FITNESS PRODUCT CO. LTD
Address BUILDING NO.44, FENGSHAN 1 LANE,TONGAN

DISTRICT,XIAMEN,FUJIAN,CHINA

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the
manufacturer.

This object of the declaration described above is in conformity with the relevant
Union harmonization legislation:
Conformity is shown by compliance with the applicable requirements of the
following documents:
Standard Number Standard Name

2011/65/EU ROHS

EN957-1 EN ISO 20957-1: 2013

EN957-7 EN 957-7: 1998

2014/30/EU EMC

Signed for and on behalf of :XIAMEN EVERTOP FITNESS PRODUCT CO.LTD

Place of issue: XIAMEN
Date of issue: MAY.21,2020
Name : Renee
Position: Sales manager
Signature:

The technical documentation for equipment is available from the above address
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