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Sikkerhetsinstruksjoner

ADVARSEL! Vennligst følg instruksjonene i denne brukermanualen. Vi tar ikke ansvar for skader

som oppstår ved unormal bruk av enheten.

Ivareta din sikkerhet

For å ivareta sikkerheten under bruk må brukermanualen leses nøye.

• Bruk klær og sko tilpasset fysisk aktivitet. Skader som oppstår på grunn av bruk uten sko tas det ikke

ansvar for.

• Vurder egen fysisk form og tren med riktig teknikk for å unngå skader. Ukorrekt eller for mye trening vil

kunne ha negative konsekvenser.

• Produktet skal ikke brukes av barn under 10 år. Det er anbefalt at barn og eldre har tilsyn ved bruk av

enheten. Modifisering og fjerning av deler er ikke anbefalt, og vi vil ikke ta ansvar for skader som oppstår

som en konsekvens av dette.

• Dette produktet er egnet for bruk hjemme. Enheten er ikke bygd for profesjonell trening eller testing.

• Dersom strømkabelen er skadet må den bli erstattet av produsent eller en annen profesjonell bedrift

for å unngå farer.

• Vennligst forsikre deg om at alle deler er intakte og at alle skruer er strammet før bruk av enheten.

• Vennligst bruk passende klær ved bruk av enheten for å unngå at klær kommer i klem med maskinen.

Ikke la barn eller dyr leke rundt enheten.

• Plasser enheten på en ren og flat overflate. Unngå skarpe gjenstander i nærheten av produktet. Ikke

bruk enheten i nærheten av vann og varmeovner.

• Hold hender borte fra alle bevegende deler. Ikke plasser hender og føtter i hulrommet under

maskinen.

• Dette produktet skal kun brukes av en person om gangen.

• Vennligst bruk kun tilbehør fra produsenten.

• Anbefalt maksvekt for denne enheten er 150 kg.
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Spesielle sikkerhetsinstruksjoner

Strømtilførsel

Enheten skal ikke plugges i en skjøteledning og må direkte i en stikkontakt. Strømkabelen settes

direkte i stikkontakten og hold kabelen stram.

Vennligst bruk en godkjent stikkontakt for å unngå farer. Dersom stikkontakten og strømkabelen

ikke er kompatible må en elektriker kontaktes.

Volten som brukes for denne enheten er 100-220V 50/60Hz strømtilførsel.

Ikke la strømkabelen ligge på maskinen da dette kan gjøre at kabelen kommer i klem. Vennligst

ikke bruk en defekt strømkabel.

Ikke håndter strømkabelen med våte hender.

Dra ut strømkabelen fra stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.

ADVARSEL: Dersom strømkabelen ikke tas ut av stikkontakten kan det medføre skade og defekt

på produktet. Vennligst sjekke om romaskinen fungerer normalt før bruk.

Sørg for at det er et område på to meter uten andre objekter bak maskinen.

Avslutt treningen og kontakt en lege umiddelbart dersom du føler deg svimmel, har

brystsmerter, er kvalm eller føler deg.

Vennligst ikke bruk dette produktet utendørs, i høy luftfuktighet og i direkte sollys.

Når enheten ikke er i bruk skal den skrus av og strømkabelen skal tas ut av stikkontakten.
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Garanti

Vi forsikrer deg om at enheten er bygd med materialer i høy kvalitet.

Vi tar ansvar for problemer med romaskinen ved normal bruk i henhold til garantien.

Garantiperioden på maskinen er ett år fra enheten er levert. Dersom et kjøpt produkt har

problemer må kundeservicen vår kontaktes umiddelbart. Vennligst ikke forsøk å reparere

produktet på egenhånd.

Følgende forhold er ikke dekket av garantien:

• Skader påført av en ytre årsak

• Skader som følge av bruk av uoriginalt tilbehør.

• Skader som oppstår ved unormal bruk.

• Skader som oppstår når brukermanual ikke følges.

Denne garantien gjelder kun for privat bruk og gjelder ikke ved profesjonell bruk eller ved bruk i

treningssenter.

Montering

• Vennligst les monteringsinstruksjonene nøye før montering.

• Fjern all emballasje og plasser delene på en ren overflate for en bedre oversikt under

monteringen.

• Sjekk om alle delene er i pakken i henhold til listen over deler.

• Vær forsiktig ved bruk av verktøy og håndtering av enheten. Vennligst ikke bruk makt ved

installasjon.

• Monter produktet i henhold til monteringsinstruksjonen og les alle stegene nøye.

• Produktet må monteres av en voksen og bør bli installert av en servicetekniker dersom

det er nødvendig.
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Innhold i pakken

Romaskin E1 Strømkabel Brukermanual

Verktøy og skruer
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Monteringsinstruksjon

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

2. Hold «hjulet» med hånda og trekk den ut. Roter deretter hjulet. Sett den i den ønskede

posisjonen og press hjulet tilbake til den opprinnelige posisjonen.(som vist i figur B-C)

3. Installer skinnene og det bakre leddet. Sett stopperen i skinnene. Bruk unbrako

nøklene. 4 sekskantede skruer (M8*20) og 2 sekskantede skruer /M8-35) (som

vist i figur D).

4. Sett på setet på skinnene. (som vist i figur E)

5. Installer den bakre forbindelsen og sett stopperen i skinnene. Bruk unbrako nøklene,

4xM8*20 og 2xM8*35 (som vist i figur F).
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Brukerinstruksjon

Bruk av romaskinen:

Plugg først inn strømkabelen. Du vil deretter høre en «klikke» lyd og displayet vil lyse opp. Olje

kan benyttes i sporene dersom setet ikke beveger seg fram og tilbake smidig.
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Standard roing:

1.Start
Bøy kneledd og ankelledd mens du beveger deg helt inn mot displayet. Hold armene helt strake.

2. Rotaket
Skyv fra ved å strekke ut kneledd og ankelledd. Fortsett med strake armer.

3. Utstrekning
Hold ryggen i en nøytral posisjon og trekk håndtaket inn med albuene rett bakover.
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Bruk av display

1.Display og knapper

• Instruksjoner

Displayet øverst viser blant annet tid, antall rotak og distanse. A. window 1 is the carousel

display: time, number of times, distance.

Display nede til venstre viser rotak i minuttet og sekunder per 500 meter.

Display nede til høyre viser alltid motstand.

Viktig: Displayet bytter innhold hvert femte sekund i «normal» modus, mens i «hold» modus

er innholdet konstant.

Knapper

• Knapp 1: start/stop

• Knapp 2: Pause/start

• Knapp 3: Lavere motstand

• Knapp 4: Høyere motstand

• Holde inne knapp 3 og knapp 4: Bytte mellom «normal» modus og «hold» modus
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Vedlikehold

Vedlikehold av romaskinen:

Romaskinen vil kun fungere optimalt ved regelmessig og riktig vedlikehold. Feilaktig vedlikehold

kan skade eller redusere levetiden til enheten.

Viktig:

• Ikke bruk vaskemiddel for å rengjøre romaskinen. Displayet skal ikke utsettes for fukt eller

direkte sollys.

Renhold:

Rengjør maskinen regelmessig for å forlenge levetiden til romaskinen.

Advarsel: Romaskinen må være avslått og ikke koblet til strøm når det utføres renhold.

Etter bruk: Tørk av enheten med et rent håndkle eller en fuktig klut.

Ukentlig renhold: Rengjør overflaten romaskinen står på hver uke.

Oppbevar romaskinen i et tørt og rent område. Dra ut strømkabelen hver gang etter bruk.
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