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1. Säkerhetsanvisningar

LÄGGA MÄRKE TILL!

Denna roddmaskin är en klass HC träningsapparat enligt DIN EN 957-1/7.

Maximal vikt som stöds: 180 kg.

Använd endast denna roddmaskin för dess avsedda användning!

All annan användning är förbjuden och kan vara farlig. Importören kan inte hållas ansvarig för skador 

som uppkommit efter användning som inte överensstämmer med den användning den är avsedd för.

Denna enhet har tillverkats enligt den senaste kunskapen inom säkerhetsteknik. Alla 

element som kan utgöra en källa till fara och/eller orsaka skada har tagits bort så långt det 

är möjligt.

För att undvika olyckor och/eller skada, vänligen läs och följ dessa få enkla regler:

1. Låt inte barn leka med eller nära apparaten.

2. Kontrollera regelbundet att skruvar, bultar, handtag och pedaler är ordentligt fastsatta.

3. Byt ut defekta delar utan dröjsmål och använd inte enheten förrän den har reparerats 

helt. Tänk också på eventuellt materialslitage

4. Undvik höga temperaturer, luftfuktighet och vattenstänk.

5. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder enheten för första gången.

6. Se till att lämna tillräckligt med utrymme runt enheten (minst 1,5 m).

7. Placera enheten på ett plant, fast underlag.

8. Träna inte direkt före eller efter måltider.

9. Få alltid kontrolleras av en läkare innan du påbörjar något träningsprogram.
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10. Enhetens säkerhet kan endast garanteras om du regelbundet kontrollerar 

slitdelarna. Dessa är markerade med en * i reservdelslistan.

11. Träningsapparaterna får inte på något sätt användas som leksaker.

12. Placera dig inte på cykelns struktur, utan endast på de platser som avses.

13. Bär inte löst sittande kläder, använd lämpliga kläder som en träningsoverall.

14. Bär skor. Träna aldrig barfota.

15. Se till att det inte finns någon i närheten av enheten eftersom dessa personer kan 

skadas genom rörliga delar.

16. Apparaten bör inte förvaras på fuktiga platser (badrum) eller på balkonger.

17. För eventuell medicin, vänligen rådfråga din läkare innan du börjar träna.

2. Allmänt

Denna enhet är designad för inomhusbruk. Denna enhet uppfyller kraven i DIN EN 957-1/7 

klass HC. Användning som inte följer dessa instruktioner (t.ex. överdriven träning, felaktiga 

inställningar etc.) kan leda till risker för din hälsa. Innan ett träningsprogram 

rekommenderas att göra en allmän undersökning med din behandlande läkare för att 

utesluta eventuella risker för din hälsa.

2.1 Förpackning

Förpackningen är gjord av återvinningsbart material som respekterar miljön:

• Ytterförpackning av kartong

• Förformade delar i cellulär polystyren (PS), HCFC-fri

• Polyeten (PE) filmer och påsar

• Polypropen (PP) klämband
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1.2 Samling

Vid slutet av sin livslängd får denna produkt inte slängas tillsammans med 

hushållsavfallet utan måste lämnas till en återvinningscentral för elektriskt och 

elektroniskt avfall. Materialen i denna apparat är återvinningsbara. Genom att 

återvinna dina gamla enheter hjälper du till att skydda vår miljö.

Kontakta din kommun för att ta reda på vilken återvinningscentral som ligger närmast dig.

3. Montering

För att göra det enklare för dig att montera enheten har de viktigaste delarna redan 

förmonterats.

Innan du monterar enheten, läs bruksanvisningen noggrant och fortsätt steg för steg enligt 

beskrivningen.

Paket innehåll

• Packa upp alla delar från polystyrenförpackningen och lägg dem bredvid varandra på 

golvet.

• Packa upp huvudstrukturen och lägg den på marken, var noga med att skydda ditt golv 

eftersom det, utan stödjande fötter, kan skada och/eller repa det. Skydda ditt golv med ett 

plant element som inte är för tjockt för att säkerställa strukturens stabilitet.

• Se till att du har tillräckligt med utrymme runt dig för att montera enheten (minst 1,5 

m).
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3.1 Monteringssteg
För detaljerad information, se originalmanualen.

Steg 1
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1 Steg 2

Steg 3
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Steg 4
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Steg 5
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Steg 6
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Steg 7
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4.Vård och underhåll

Intervju

• I princip behöver denna enhet inte klara underhåll.

• Kontrollera regelbundet alla delar och se till att skruvarna sitter ordentligt fast.

• Byt omedelbart ut alla defekta delar. Enheten ska inte användas förrän delen har 

bytts ut.

Vård

• För tvätt, använd endast en fuktig trasa utan aggressiva produkter. Se till att ingen 

vätska kommer in i konsolen.

• Delarna (styre, sadel), som kommer i kontakt med svett, behöver bara rengöras med 

en fuktig trasa.
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5. Fäste

5.1 Funktionstangenter

ÅTERHÄMTNING: Mätning av återhämtningspulsen med tillkännagivande av ett Fitness-poäng 1-6. 

I slutet av ditt träningspass trycker du på knappen RECOVERY. Stoppa rodden 

och placera handflatorna på pulssensorerna. Konsolen kommer sedan att mäta 

din puls i 60 sekunder och tilldela dig ett konditionspoäng. En poäng på 1 

kommer att ges om din puls sjunker med 20%, vilket betyder mycket bra. Not 6 

är den sämsta noten.

Ett andra tryck på samma tangent avslutar programmet.

ÅTERSTÄLLA kort tryck återställer det angivna värdet till noll eller,
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Tryck och håll ned i 3 sekunder för att återställa alla inställningar.

MODE : - tryck på denna knapp för att aktivera/bekräfta data eller för att välja 

program.

- Under träning kan du komma åt TIME/TIME500-displayerna eller alternativ 

visning av dessa 2 data

- När du trycker på mer än 2 sekunder kommer data att raderas.

UPPSÄTTNING Tryck på SET-funktionen för att bläddra igenom data. Håll ned funktionen för 

att välja önskad data.

PU: i STOP-läge, tryck på denna knapp för att välja PROGRAMM Öka 

funktionsvärden

NER: i STOP-läge, tryck på denna knapp för att välja PROGRAMM Minska 

funktionsvärden.

5.2 Skärm

MOTSTÅND

NIVÅ: Motstånd 1-16

TID: Används för att samla arbetstider under övningar, i sekunder och minuter.

FEL1: Detta är ett felmeddelande. Kontrollera motorn och särskilt om kabeln är väl 

ansluten.

SKANNA: Visar data i den ordning som de spelades in, på huvuddisplayen under en 

varaktighet av 6 sekunder.

MPS: Visar ramningsfrekvens 0-999.
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TID/500m:Visar tiden för ett avstånd på 500m under den aktuella frekvensen

DISTANS: Avstånd ackumulerat under träning

PULS: Pulsdisplay.

KALORIER: Förbrända kalorier under träning

HJÄRTETECKN:Hjärtfrekvens
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Pulskontrollprogrammet: 55 % HR, 75 % HR och 90 % HR

Maxpulsen beror på ålder.

1) Tryck på UPP/NED för att välja PULSKONTROLLPROGRAM.

2) Tryck på MODE för att bekräfta

Varning: data (TIME, DISTANCE eller CALORIES) kan fördefinieras.

3) TID-fältet blinkar. Ställ in varaktigheten med UPP/NER-knapparna. Validera sedan 

med MODE.
4) Avstånd blinkar. Ställ in önskat avstånd med UPP/NER-knapparna. Validera med MODE. Du 

kommer att se medelhastigheten längst upp till vänster på skärmen.

För detaljerad information om de olika programmen, se originalinstruktionerna (på 

engelska).

7. Manuell drivning

Träning med ergometern är en idealisk rörelse för att stärka viktiga muskelgrupper och det 

kardiovaskulära systemet.

Allmänna kommentarer om utbildning

• Träna aldrig direkt efter en måltid.

• Om möjligt, orientera träningen mot pulsen.

• Värm upp dina muskler innan du börjar träna med stretch- eller 

avslappningsövningar.
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• Minska hastigheten när du är klar med träningen. Avsluta aldrig träningen abrupt.

• Gör stretchövningar när du är klar med träningen.
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8. Sprängskiss
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9. Delarlista

Lista över tillgängliga delar i originalinstruktionerna.

10. Garantivillkor

Följande garantivillkor gäller för alla våra enheter:

1) Vi reparerar kostnadsfritt, i enlighet med följande villkor (nummer 2 till 5), alla skador 

eller defekter på enheten som visar sig vara resultatet av ett tillverkningsfel om detta 

rapporteras omedelbart efter upptäckt och inom 24 månader efter leverans till 

slutanvändaren.

Garantin täcker inte mycket ömtåliga delar som glas eller plast. Garantin gäller inte 

heller för delar och delar av enheten som skiljer sig något från det skick de ska vara i 

och som inte har någon betydelse för enhetens värde och förmåga att använda den, 

kemiska eller elektrokemiska skador, skador hänförliga till vatten eller vanligtvis 

orsakad av våld och/eller våld.

2) Garantin ger upphov till kostnadsfritt och enligt vårt beslut, till reparation av de 

defekta delarna eller till att de senare ersätts med delar som är fria från defekter. 

Kostnaderna för material och arbete står oss för. All reparation av defekta delar på 

plats är utesluten. Inköpsbevis med uppgift om inköps- och/eller leveransdatum 

måste uppvisas. Utbytta delar blir vår egendom.

3) Garantirätten upphör i händelse av reparation eller ingripande av personer som vi 

inte har auktoriserat, för montering av våra apparater med extra delar eller 

olämpliga tillbehör, vid skada eller förstörelse av våra apparater efter användning av 

våld eller väderlek. händelser, skador orsakade efter

användning av enheten, särskilt användning som inte överensstämmer med denna bruksanvisning

20



användning, felaktig hantering eller mekanisk skada av något slag. Kundservicen kan 

ge dig fullmakt att efter telefonsamtal reparera eller byta delar som du får per post. I 

detta fall upphör inte garantirätten.

4) De tjänster som utförs under garantin ger inte upphov till vare sig en förlängning av 

garantin eller en ny garantiperiod.

5) Alla andra förmåner såsom ersättning för annan skada än skada på enheten är 

uteslutna i den mån inget ansvar är fastställt.

6) Våra garantivillkor, inklusive garantivillkor och omfattning, påverkar inte 

återförsäljarens kontraktuella garantiåtaganden.

7) Slitdelar som anges som sådana i vår reservdelslista omfattas inte av våra 

garantivillkor.

8) Garantin gäller inte vid användning som inte överensstämmer med den 

användning som enheten är avsedd för, i synnerhet i gym, 

rehabiliteringsanläggningar och hotell.

9) Importerad av: 
HAMMER SPORT AG
Von-Liebig-Strasse 21
89231 Neu-Ulm
Tyskland
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