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Tusen takk for at du kjøpte ZuloRow 2.  

 

1. Sikkerhetsinstruksjoner 

Produktet er designet med tanke på mange sikkerhetsproblemer, men følg instruksjonene nedenfor, i tilfelle 

det er tilfelle. Vi bærer ikke konsekvensene av unormal drift. 

For å sikre din sikkerhet og unngå ulykker, vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. 

1. Bruk egnede sportssko før du trener, og ikke trene barbeint. Avvik og skade forårsaket av ikke bruk av 

sko har ingenting å gjøre med produktkvalitetsproblemer, og vi vil ikke ta noe ansvar. 

2. Når du begynner å trene med dette produktet, må du vurdere din fysiske tilstand og trene ordentlig og 

regelmessig for å sikre at du har nok fysisk styrke til å trene. Feil eller overdreven trening vil ikke være til 

fordel for helsen din. 

3. Dette produktet er forbudt for barn under 10 år; de som føler seg ukomfortable eller mentalt mangelfulle 

og som mangler sunn fornuft, er forbudt å bruke den; foreldre rådes til å ta godt vare på eldre og barn under 

bruk av maskinen, og det er forbudt å nærme seg dette produktet eller berøre det; Drift, uautorisert 

modifisering av maskindeler, uautorisert fjerning av maskinen og ignorering av forbudet mot ulykker og 

andre utilsiktede skader har ingenting å gjøre med kvaliteten på våre produkter, vårt firma tar ikke noe 

ansvar. 

4. Dette produktet er egnet for hjemmebruk, ikke egnet for profesjonell opplæring og testing, og kan ikke 

brukes til medisinske formål. 

5. Pulsen til produktet gir ikke data for klinisk medisin. 

6. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten eller profesjonelt servicepersonell for å 

unngå fare. 

7. Kontroller alle delene før bruk for å sikre at skruene og mutrene er låst. 

8. Bruk behagelige tette klær når du bruker det, for å unngå at klærne blir fanget av maskinen. Ikke la barn 

eller kjæledyr leke for å unngå ulykker. 

9. Plasser produktet på en ren, jevn overflate for å sikre at det ikke er skarpe gjenstander i nærheten. Ikke 

bruk den i nærheten av vann og varmekilder. 
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10. Hold deg borte fra alle bevegelige deler med hendene. Ikke plasser hender og føtter i hullene under 

maskinen. 

11. Dette produktet er kun for én person når det kjører. 

12. Bruk tilbehør levert av den opprinnelige produsenten. Det er strengt forbudt å endre det privat. 

13. Maksimal brukervekt er 150 kg. 

 

2. Spesielle sikkerhetsinstruksjoner 

Strømforsyning 

Stikkontakten må være jordet pålitelig. Stikkontakten må ha en dedikert krets for å unngå deling med annet 

elektrisk utstyr. 

Sett strømledningen direkte i kontakten, og ikke la den være løs. 

Bruk kvalifiserte stikkontakter for å unngå faren. Hvis støpselet og kontakten ikke er kompatible, må du 

ikke berøre støpselet og be elektrikeren om å håndtere det. 

Spenningen som brukes er 100-220V 50 / 60Hz strømforsyning. 

Ikke la strømledningen komme i kontakt med rullen. Ikke plasser strømforsyningen på maskinen. Ikke bruk 

en skadet plugg. 

Ikke trekk eller koble til støpselet med våte hender. 

Koble støpselet fra kontakten før rengjøring og vedlikehold. 

ADVARSEL: Unnlatelse av å ta ut støpselet kan føre til personskader og skade på utstyret. Kontroller om 

romaskinens funksjon er normal før bruk. Den kan brukes normalt, 

det er forbudt å bruke, og kontakte kundeservice i tide. 

Når du trener, må du sørge for at det er en 2000 * 1000 mm ledig barrierefri sikkerhetssone bak 

romaskinen. 

Hvis du føler deg svimmel, brystsmerter, kvalme eller kortpustethet under trening, må du slutte å trene 

umiddelbart og oppsøke en treningsinstruktør eller lege. 

Ikke bruk dette produktet utendørs, høy luftfuktighet og sollys. Slå av når personen går, og trekk ut 

støpselet. 
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3. Garanti 

 

Vi sørger for at produktet er laget av materialer av høy kvalitet. 

Ved normal bruk er det et problem, og vi er ansvarlige for garantien. 

Garantiperioden for hele maskinen er 1 år (fra kjøpsdatoen). Hvis produktet du kjøpte har 

kvalitetsproblemer, kan du kontakte vår kundeservice innen 12 måneder. Vennligst ikke håndter det uten 

tillatelse. Vi garanterer følgende tilbehør: braketter, ledninger, elektroniske kontrollsystemer, bevegelige 

hjul osv. 

 

 

Følgende betingelser dekkes ikke av garantien: 

 

1. Skader forårsaket av eksterne årsaker. 

2. Bruk tilbehør som ikke er originalt. 

3. Jeg håndterer det ikke riktig. 

4. Ikke følg instruksjonene. 

 

 

Forbruksdeler som seter, håndtakskum, hjul i bevegelse, etc., den normale bruksperioden er ikke mindre 

enn 1 år. 

 

Denne garantien er kun gyldig for privat bruk av familien og gjelder ikke profesjonell trening som 

treningsstudio. 

 

 

Hvis du trenger å kjøpe tilbehør som ikke er garanti, kan du kontakte kundeservice. Oppgi følgende 

informasjon når du bestiller: 

 

1. Instruksjoner. 

2. Romaskinmodell. 

3. Tilbehør serienummer. 

4. Bevis på kjøpsdato. 

 

 

Ikke send produktet til vårt selskap uten kundens kundeservice, og returner produktet uten tillatelse. Vårt 

firma bærer ingen utgifter. 
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4. Montering 

 

1. Les instruksjonene for monteringsprosedyren nøye før montering. 

2. Fjern all emballasjen og legg dem på et rent gulv slik at den totale kontrollen gjør det lettere å installere. 

3. Basert på pakkelisten, sjekk nøye at alle delene er komplette. 

4. Vær forsiktig når du bruker verktøy eller håndtering. Ikke tving installasjonen etter personlig preferanse 

når du monterer den. 

5. Bekreft at gjenværende verktøy og emballasjemateriale utgjør en fare. Plast og skum er skadelig for 

barn. 

6. Monter produktet i henhold til instruksjonene, les monteringstrinnene og instruksjonene nøye. 

7. Dette produktet må installeres nøye av en voksen og bør installeres av en profesjonell om nødvendig. 

ADVARSEL: Installer produktet nøye og ikke skader produktet.
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5. Konfigurasjonsliste 
 

ZuloRow 2 Adapter Brukermanual 
 

 

 

 

 

 

 
6. Hardware bag 

 
 

 
 

6mm L-type Allen wrench 1 

 

 

 

 
M8*2

0 

Hexagon socket head cap 

screws 8 pcs 

 

 
 

flat washers 8 pcs 

 

 
 
 

limit block 4pcs 

 

 
 

Multi-function open end 

wrench 1pc 

 

 

5mm L-type Allen 

wrench 1pc 

 

 

 

 
M8*35 

Hexagon socket head cap 

screws 4pcs 

 

 

 
7. Konstruksjon 
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7.  Monteringsanvisning 

a. Løft maskinen ut av pakken og legg den på bakken. (som vist i figur A) 

b. Hold trekkstiften med hånden og trekk den ut, og roter deretter trekkstiften for å senke 

søylen. Sett den i angitt posisjon og gjenopprett trekkstiften. (som vist i figur B-C) 

c.  Installer glideskinnegruppen, og installer den bakre skjøten og proppen i 

glideskinnegruppen; bruk sekskantnøkkelen av typen 5 mm, 6 mm, den sekskantede 

halvsirkulære hodeskruen M8 * 20--4, og den buede skiven 4, sekskantede hodeskruene M8 

* 35-2 lås skinnesettet (som vist i figur D , men ikke lås skruene) 

d. Legg putesettet i skinnesettet. (som vist i figur E) 

Monter den bakre forbindelsen og proppen i glideskinnegruppen; bruk sekskantnøkkelen av typen 5 

mm, 6 mm, den sekskantede halvsirkulære hodeskruen M8 * 20--4, den buede skiven 4, den 

sekskantede skruen M8 * 35-2 vil låse den bakre forbindelsen; til slutt låser du alle skruene. (som vist i 

figur F) 
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9. Brukerveiledning 
Koble til strømledningen som trinn 1, så vil du høre en "klikk" -lyd, måleren vil også lyse opp; hvis 

seteputen ikke glir jevnt under bruk, vennligst tilsett litt olje i sporet. 

 
 

 

 

 
 

1. Stilling 1 
 

 

 

 

 

 

 

2.  Stilling 2 

 

 

 

 

 

 

3. Stilling 3 
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9. Bruksanvisning for display 

1. Display og knapper 

 

 

2. Vis instruksjoner 

A. vindu 1 er karusellvisningen: tid, antall ganger, avstand. Når tidsmerket er på: Vindu 1 viser tidspunktet for 

bevegelsen; når antall ganger er lyst: Vindu 1 viser gjeldende antall slag; Når avstandsindikatoren er på: Vindu 1 

viser avstanden til den nåværende roingen. 

B. vindu 2 er karusellvisningen: ganger / minutter, sekunder / 500 meter. Når sub / minutt-flagget er på: Vindu 2 

viser antall slag per minutt; når sekunder / 500 meter-merket er på: Vindu 2 viser tiden det tar å ro 500 meter. 

C. vindu 3 er alltid lyst for å vise motstand. 

Merk: Visningsinnholdet i normalmodus byttes hvert 5. sekund, og visningsinnholdet i ventemodus byttes ikke. 

3. Knappebeskrivelse 

A. knapp 1: start / stopp, slett data når de er stoppet 

B. knapp 2: pause / gjenoppta, data er uklare når de er satt på pause 0 

C. knapp 3: motstandsreduksjon 

D. knapp 4: motstand pluss 

E. knapp 3 + knapp 4 langt trykk: bytt mellom normal modus og ventemodus 
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11. Daglig vedlikehold 

Romaskin vedlikehold: 

Riktig vedlikehold er den eneste måten å holde romaskinen din i topp stand. Feil vedlikehold kan skade 

eller forkorte romaskinens levetid. 

Viktig påminnelse: 

- Ikke bruk en fille eller løsemiddel til å rengjøre romaskinen. Kontrolldelen av romaskinen skal ikke 

utsettes for direkte sollys eller fuktighet for å unngå skade. 

- Kontroller og lås alltid alle deler av romaskinen, bytt ut de defekte delene umiddelbart og / eller la 

utstyret være inaktiv for reparasjon. 

Rydde opp 

Rengjør ofte for å sikre romaskinens levetid. 

Advarsel: Når du rengjør romaskinen, må strømmen kuttes av og strømledningen kobles fra stikkontakten. 

Etter hver bruk: Tørk av instrumentet og andre deler med svette og rusk med et rent håndkle eller en fuktig 

klut. 

Merk: Ikke bruk etsende materialer, ikke bruk flytende materialer for ikke å skade elektroniske 

komponenter. Ikke utsett de elektroniske komponentene for solen. 

Ukentlig: Rengjør bakken hver uke for å rengjøre smuss og annet rusk på bakken. lagre 

Hold romaskinen i et rent, tørt miljø, og pass på at strømbryteren er av og at støpselet ikke er på 

strømuttaket. 

Beveg deg og brett 

For å lette bevegelsen av romaskinen er hjulene installert. Vennligst bekreft at strømmen er av før du 

beveger deg. 

Tolv, feilanalyse og prosessering 
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12 Feilmelding og håndtering 
 

Produktet er designet for å være pålitelig og enkel å bruke. Hvis du har problemer, kan du lese følgende 

spørsmål nøye. 

 

Problem: Måleren vises ikke 

 

Løsning: Sjekk om strømledningen er koblet til, at støpselet er løs og at strømbryteren er slått på. 

 

Problem: Plutselig strømbrudd under bruk 

 

Løsning: Kontroller om strømledningen er ordentlig koblet til. 

 

Hvis problemet ikke er innenfor ovennevnte, og du ikke er sikker på hvordan du skal løse det, kan du 

kontakte oss på
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13. Viktig informasjon 

 
Før du bruker dette produktet, vennligst kontakt legen din og ha en fullstendig helsesjekk. Du bør skaffe 

legetillatelse før hyppig og intens trening. Hvis du opplever ubehag med dette produktet, må du slutte å 

bruke det og konsultere legen din. Dette produktet skal brukes på riktig måte. Les håndboken nøye før 

du trener. 

Hvis dette produktet blir etterlatt uten tilsyn eller i bruk, må du holde barn og kjæledyr nær hverandre. 

Bruk passende klær, inkludert sportssko, mens du trener. Ikke løs klærne dine under trening for å unngå 

å bli fanget av maskinen. 

Forsikre deg om at alle bolter og muttere er strammet til når du bruker enheten. For å opprettholde god 

bruk må alt sportsutstyr vedlikeholdes regelmessig. 

Før du begynner å bruke: 

Hvordan komme i gang med et treningsprogram avhenger av din fysiske tilstand. Hvis du ikke har trent 

på mange år, eller hvis du er overvektig, må du sakte og gradvis øke treningstiden, for eksempel noen 

minutter per uke. 

I begynnelsen kan du kanskje bare trene i noen minutter i målpulsområdet. I alle fall vil den aerobe 

egnetheten din bli bedre om seks til åtte uker. Hvis det tar lang tid å forbedre deg, ikke bli motløs. Det er 

veldig viktig å trene i henhold til ditt personlige tempo. En dag vil du kunne fortsette å trene i tretti 

minutter. Din aerobe kondisjon 

• Rådfør deg med legen din før du starter et trenings- eller treningsprogram, be legen din om å se 

gjennom trenings- og diettplanen og gi råd om treningsplanen din. 

• Sett målene dine med legen din for å sikre at planen er realistisk, og at du lett kan starte 

treningsprogrammet. 

• Du kan legge til litt aerobic i treningsplanen din, for eksempel å gå, jogge, svømme, danse eller sykle. 

Sjekk alltid pulsen. Hvis du ikke har en elektronisk hjerterytmemonitor, spør legen din hvordan du måler 

pulsen fra håndleddet eller nakken. I tillegg må du angi målpuls basert på alder og fysisk tilstand. 

Drikk rikelig med vann under trening. Du må fylle på fuktighet som er tapt fra overdreven trening for å 

forhindre dehydrering. Unngå å drikke rikelig med isvann eller drikkevarer. Drikkevann eller 

drikkevarer bør ha romtemperatur. 

 

Tips: Aerobic 

Viser til kontinuerlig trening der oksygen kan tilføres kroppen din gjennom kardiopulmonale effekter. 

Aerob trening kan forbedre ditt hjerte og lunger: dette er mest 

  

viktig muskel i kroppen din. Aerobic fitness kan forbedres ved å trene kroppens store muskelgrupper - 

inkludert hender, føtter eller hofter. Under prosessen banker hjertet ditt raskere og pusten forverres. 

Aerobic bør være en viktig del av treningsprogrammet ditt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 
11. Muskelgrupper 

Muskelgrupper i bruk 
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