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1. Oversikt over hoveddelene 

 

 

A. Computerstolpe  B. Hovedenhet  C. Fremre støtteben 

D. Bakre støtteben E. Håndtak F. Ryggstøtte 

G. Sete 

H. Deksel til konsollstolpen, venstre og 

høyre I. Venstre og høyre pedal 

J. Computerkonsoll (LED) 
K. Flaskeholder L. Oppbevaringskopp 

M. Konsolldeksler, venstre og høyre 
N. Nedre konsolldeksel 
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2. Monteringsett 

DEL Beskrivelse Ant  DEL Beskrivelse Ant 

K01 Truss inner hex skrue M8xP1.25x25 

4  

K13 Truss inner hex skrue M8xP1.25x20 

4 

K02 Fjærskive M8 4  K14 Fjærskive M8 4 
K03 Skive Φ8xΦ16x1.5t 4  K15 Flatskive ∮8x∮16x1.0t 4 
K04 CKS inner hex steel skrue M8xP1.25x20 4  K16 Truss cross skrue M4xP0.7x12 2 
K05 Washer ∮8x∮12x1.0t 4  K17 Truss cross skrue M5xP0.8x10 4 

K06 Truss inner hex skrue M8xP1.25x40 

4  

K18 Truss cross skrue M5xP0.8x12 

2 

K07 Skive Φ8xΦ16x1.5t 8  K19 Truss cross self-tapping skrue Φ4x10 2 
K08 Låsemutter M8xP1.25 4  K20 Truss cross self-tapping skrueΦ4x20 3 
K09 CKS inner hex stålskrue M8xP1.25x20 4  K21 Truss cross self-tapping skrueΦ4x16 4 
K10 Fjærskive M8 4  K22 L-formet kombiverktøy 5mm 1 
K11 Flatskive ∮8x∮16x1.0t 8  K23 Flatjern 13mm+15mm 1 
K12 Låsemutter M8xP1.25 4  K24 L-formet kombiverktøy 6mm 1 
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3. Monteringstrinn 

◼ TRINN 1  

Fest fremre og bakre støtteben (C,D) til hovedenheten (B) med skrue（K01）og fjærskive（K02, samt 

skive（K03. 

Som vist i illustrasjonen, kople sammen kablene fra hovedenheten med de som kommer ut av 

konsollstammen. Fest så konsollstammen (A) til hovedenheten (B) med skrue（K04）, skive（K05）. 

Monter så setet （F）på hovedenheten （B）med skrue（K06）skiver（K07）samt låsemutter

（K08）. 

 

 

 

 

 

Nedre kabel håndtak betjening 

Nedre kontrollkabel 



4 2016/7/21 V1.0+V1.0 

◼ TRINN 2  

Kople sammen kablene som vist i illustrasjonen under. Deretter festes håndtakene（E）til 

hovedenheten （B）med skruer （K09）, skiver （K11, K10）, låsemutter（K12）, og stram litt 

men ikke hardt. Når alle skruene er strammet litt kan de strammes godt. Til slutt, kople sammen 

resten av kablene til hovedenheten. 

Nå kan setet（G） festes på hovedeneheten med skrue（K13）, skiver（K14, K15）som vist nedenfor, 

fest computerstolpe-dekslene (H) til hovedenheten med skrue (K16). 

Til slutt: Skru på pedalene（I）. Pass på at pedalen market “L” skrus på venstre side og pedalen 

market “R” skrus på høyre side.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellomste håndtaks kabler 
 
Venstre nedre håndtak kabel  
Høyre nedre håndtak kabel 
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◼ TRINN 3  

Koble sammen kablene i computerkonsollet (J) til kablene i computerstolpen, og fest konsollet med 

skrue (K17). Deretter festes konsolldekslene (M) med skrue (K18). 

Som vist i illustrasjonen festes oppbevaringskoppen (L) med skrue (K19). Så festes nedre 

konsolldeksel（N）med skrue (K20). 

Til slutt festes flaskeholderen (K) med skrue (K16). 
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4. Brukermanual - computer 

I.  Display introduksjon 

Computeren har LED display som viser funksjonsverdiene tråkk per minutt (RPM), hastighet 

(SPEED), tid (TIME), kalorier (CALORIES), distanse (DISTANCE), watt (WATTS), nivå 

(LEVEL), samt et matrisedisplay som viser programforløpene med søylegrafer. 

 

II. Display og oppstart 

1. Standby modus: 

Etter at konsollet har lyst opp, vil displayet vise metriske verdier og 4 alternativer for 

brukerprofiler; U1 til U4. 

 

2. Dvale Modus (Sleep)： 

Når konsollet er i standby modus og RPM er lavere enn 30 eller betjeningsknappene ikke brukes på 

15 sekunder, vil programmet gå over i ventemodus i 16 sekunder og deretter i dvalemodus. Hvis 

RPM kommer over 30 eller noen av knappene trykkes i løpet av disse 16 sekundene, går konsollet 

tilbake til standby modus. 

 

Når du er på siden for innlegging av verdier (brukerdata, vekt og programverdier) og RPM er lavere 

enn 30 i 10 sekunder, vi programmet avsluttes og gå tilbake til standby modus. Hvis RPM 

fremdeles er lavere enn 30 etter 5 sekunder eller ingen betjeningsknapper trykkes, vil programmet 

gå over i ventemodus i 16 sekunder for deretter i dvalemodus. Hvis RPM kommer over 30 eller 

noen av knappene trykkes i løpet av disse 16 sekundene, går konsollet tilbake til standby modus. 

 

3. Generelt under kjøring av alle program: hvis RPM ikke har nådd 30 vil matriseskjermen vises 

tekststrengen “RPM↑” i 5 sekunder, og hvis RPM da fremdeles ikke har nådd 30, vil 

tekststrengen “PAUSE” vises i 5 sekunder. 

 

III. Basisbetjening 

1.START ： 

Trykk (START) knappen og programmet starter funksjonen QUICK START direkte. 

2.RECOVERY ： 

Under trening, hold håndpulssensorene til PULSE vinduet viser pulsverdi value, trykk så 

RECOVERY knappen. Når knappen er trykket vil displayet fryses og TIME vinduet vil starte 

nedtelling over 60 sekunder. Når tiden er talt ned til 0, vil displayet vise resultatet av testen (hvor 

raskt pulsen faller på 1 minutt) med symbolene F1~F6 hvor. F1 er best.  
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3.PAUSE ： 

Under treningen kan du trykke PAUSE knappen for å sette programmet i pause-modus og stoppe all 

registrering. Under innlegging av verdier under PROGRAM (før treningen har startet) kan du 

trykke PAUSE knappen for å gå et trinn tilbake til programvalget for å velge på nytt.  

4.STOP  ： 

Trykk STOP knappen for å avbryte og stoppe. Trykk så ENTER for å bytte til  “SPEED - TIME – 

DISTANCE / RPM - CALIROES - WATTS” skjermbilde. 

5.ENTER ： 

Under innlegging av program og programverdier, trykk ENTER for å bekrefte valgene og gå til 

neste side.  

6.Piler , , , , , ： 

Disse retningsknappene brukes til å øke eller redusere verdiene av ulike data (WEIGHT, HEIGHT, 

AGE, SEX, PULSE, TIME…), valg av funksjonelle måleverdier (WATT, HRP, USER, PROGRAM, 

MANUAL), samt øke eller redusere motstand. 

 

IV. Program funksjon 

Program modus: P1P12 PROGRAM 

1. Trykk pilknappene for å velge program; P1P12 . 

2. Trykk så ENTER for å gå til siden for innlegging målverdier. 

3. Når ENTER er trykket vil TIME indikatoren lyse opp. Startverdier for “TIME” er “0:00”. 

Trykk direkteknappene for å definere målverdien du vil sette for “TIME”, deretter ENTER. 

4. Nå vil DISTANCE indikatoren lyse og distansen skal defineres. Utgangsverdien for distanse er  

“0.0”. Trykk pilknappene for å øke til det distansemålet du ønsker å sette og trykk så ENTER 

for å bekrefte. 

5. CALORIES vil lyse opp og hvis du ønsker et kalotimål kan dette settes nå. Igjen er det 

pilknappene som brukes for å øke verdien fra “0” til det nivået du ønsker. 

6. Du kan bla mellom TIME – DISTANCE – CALORIES og når målverdiene er definert kan du 

trykke “START” ved det parameteret av de tre du vil trene etter og starte. 

 

Under trening, trykk “ENTER” for å bla, fryse og vise “SPEED - TIME – DISTANCE / RPM - 

CALORIES - WATTS” skjermen. 

 

Under trening, trykk “PAUSE”, og programmet går i pausemodus. TIME / DISTANCE / 

CALORIES skjermene vil vise verdier på omgang.. 

 

Hvis du vil starte opp programmet igjen fra pause-modus, trykk “START” og programmet vil starte 
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opp igjen og fortsette å registrere TIME/DISTANCE/CALORIES og akkumulere treningsdata fra 

nivået de hadde før computeren ble satt i pause.  

Trykk “STOP” for å stoppe programmet og “STOP” en gang til for å nullstille verdiene og gå 

tilbake til hovedmenyen hvor du kan velge MANUAL/ PROGRAM/ USER/ HRC/ WATTS. 

 

Matrisevinduet vil gi meldinger underveis i treningen: 

Hvis RPM (tråkk/minutt) under treningen ikke har nådd 30 , vil skjermen to ganger vise 

tekststrengen “RPM↑” i 5 sekunder. Hvis RPM fremdeles ikke når 30 etter at denne beskjeden er 

gitt vil programmet gå i pausemodus og tekststrengen “PAUSE” vises i 5 sekunder to ganger. 

 

MANUAL modus 

1. Trykk pilknappene for å komme til MANUAL og trykk ENTER for å bekrefte valget. 

2. Når ENTER er trykket vil TIME indikatoren lyse opp. Startverdier for “TIME” er “0:00”. 

Trykk pilknappene for å definere målverdien du vil sette for “TIME”, deretter ENTER. 

3. Nå vil DISTANCE indikatoren lyse og distansen skal defineres. Utgangsverdien for distanse er  

“0.0”. Trykk pilknappene for å øke til det distansemålet du ønsker å sette og trykk så ENTER 

for å bekrefte. 

4. CALORIES vil lyse opp og hvis du ønsker et kalorimål kan dette settes nå. Igjen er det 

pilknappene som brukes for å øke verdien fra “0” til det nivået du ønsker. 

5. Du kan bla mellom TIME – DISTANCE – CALORIES og når målverdiene er definert kan du 

trykke “START” ved det parameteret av de tre du vil trene etter og starte. 

 

Under trening, trykk “ENTER” for å bla, fryse og vise “SPEED - TIME – DISTANCE / RPM - 

CALORIES - WATTS” skjermen. 

 

Under trening, trykk “PAUSE”, og programmet går i pausemodus. TIME / DISTANCE / 

CALORIES skjermene vil vise verdier på omgang. 

Hvis du vil starte opp programmet igjen fra pause-modus, trykk “START” og programmet vil starte 

opp igjen og fortsette å registrere TIME/DISTANCE/CALORIES og akkumulere treningsdata fra 

nivået de hadde før computeren ble satt i pause. 

  

Trykk “STOP” for å stoppe programmet og “STOP” en gang til for å nullstille verdiene og gå 

tilbake til hovedmenyen hvor du kan velge MANUAL/ PROGRAM/ USER/ HRC/ WATTS. 

 

Matrisevinduet vil gi meldinger underveis i treningen: 

Hvis RPM (tråkk/minutt) under treningen ikke har nådd 30 , vil skjermen to ganger vise 

tekststrengen “RPM↑” i 5 sekunder. Hvis RPM fremdeles ikke når 30 etter at denne beskjeden er 

gitt vil programmet gå i pausemodus og tekststrengen “PAUSE” vises i 5 sekunder to ganger. 

 

. 
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BRUKER (USER) modus 

1. Trykk piltastene for å komme frem til USER 

2. Trykk så ENTER for å gå til siden for innlegging målverdier. 

3. Når ENTER er trykket vil TIME indikatoren lyse opp. Startverdier for “TIME” er “0:00”. 

Trykk direkteknappene for å definere målverdien du vil sette for “TIME”, deretter ENTER. 

4. Nå vil DISTANCE indikatoren lyse og distansen skal defineres. Utgangsverdien for distanse er  

“0.0”. Trykk pilknappene for å øke til det distansemålet du ønsker å sette og trykk så ENTER 

for å bekrefte. 

5. CALORIES vil lyse opp og hvis du ønsker et kalorimål kan dette settes nå. Igjen er det 

pilknappene som brukes for å øke verdien fra “0” til det nivået du ønsker. 

6. Du kan bla mellom TIME – DISTANCE – CALORIES og når målverdiene er definert kan du 

trykke “START” ved det parameteret av de tre du vil trene etter og starte. 

 

⚫ Hvis brukeren ønsker å gjøre endringer i det grafiske bildet:: 

1. Gå inn i “USER” programmet, og TIME indikatorlys vil tennes i “TIME” vinduet. Startverdien 

vil være “0:00”. 

2. For å endre grafene, trykk “ENTER” i 3 sekunder og første søyle i Dot Matrisen blinker. 

Samtidig vil koden S-1 komme frem for å synliggjøre justeringene.  

3. Bruk piltastene til å bestemme motstandsnivået ( “LEVEL”). Når dette er gjort, trykk 

“ENTER” for å bekrefte og gå til definering av motstandsnivå for neste søyle. 

 

Under trening. trykk “ENTER” for å bla, fryse og vise “SPEED - TIME – DISTANCE / RPM - 

CALORIES - WATTS” skjermbildet. 

 

Under trening, trykk “PAUSE”, og programmet går i pause og TIME / DISTANCE / CALORIES 

vil vise akkumulerte verdien etter tur. 

 

Hvis du vil starte opp programmet igjen fra pause-modus, trykk “START” og programmet vil starte 

opp igjen og fortsette å registrere TIME/DISTANCE/CALORIES og akkumulere treningsdata fra 

nivået de hadde før computeren ble satt i pause. 

 

Trykk “STOP” for å stoppe programmet og “STOP” en gang til for å nullstille verdiene og gå 

tilbake til hovedmenyen hvor du kan velge MANUAL/ PROGRAM/ USER/ HRC/ WATTS. 

 

Matrisevinduet vil gi meldinger underveis i treningen: 

Hvis RPM (tråkk/minutt) under treningen ikke har nådd 30 , vil skjermen to ganger vise 

tekststrengen “RPM↑” i 5 sekunder. Hvis RPM fremdeles ikke når 30 etter at denne beskjeden er 

gitt vil programmet gå i pausemodus og tekststrengen “PAUSE” vises i 5 sekunder to ganger. 
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Pulsprogram (HRP) modus 

1 Trykk pilknappene for å velge “HRP”. 

2 Trykk Enter for å bekrefte og gå videre til legge inn målverdier.  

3 Nå vil “HEIGHT” indikatorlyset slås på og displayet viser “HEIGHT”. Utgangspunktverdien 

vil være 170”. Trykk piltastene for å justere opp/ned til egen høyde. 

4 Når høyden er lagt inn, trykk ENTER for å bekrefte og komme til definering av alder. Displayet 

vil nå lyse opp og vise ”AGE”. Forhåndsverdien som er lagt inn er “30”. Bruk pilknappene for 

å sette riktig alder. Deretter trykker du ENTER for å bekrefte.. 

5 Nå skal du definer kjønn.“SEX” indikatorlyset tennes og displayet viser GENDER. Her er 

forhåndssatt verdi “M” for mann. Kvinne er definer med “F”. Bruk pilknappene for å velge 

mellom de to og trykk ENTER for å bekrefte. 

6 Nå er kjønn definert og pulsmål skal settes. “TARGET, 90%, 75%, 55%” indikatorlyset slås på 

og i displayet vil “PULSE” vinduet vise utgangsnivået. Igjen, bruk pilknappene til å velge 

målverdi. Utgangsverdiene for 90%, 75% og 55% (av maksimalpuls) avhenger av verdiene som 

er satt for høyde, alder og kjønn.  

7 Når verdiene for “PULSE” er satt, trykk “ENTER” for å bekrefte og TIME vil lyse opp. Nå 

skal tidsmål defineres og du bruker da pilknappene til å endre dette målet fra utgangsverdien 

for “TIME” som er “0:00”. Trykk deretter ENTER for å bekrefte.  

8 Neste trinn er å sette distansemål. “DISTANCE” lyser opp i displayet og utgangsverdien “0.0” 

justeres opp til ønsket nivå med pilknappene. Trykk ENTER for å bekrefte. 

9 CALORIES vil nå lyse opp, og kalorimål kan defineres ved å trykke pilknappene og øke fra 

utgangsverdien “0” og ENTER.  

10 Du kan bla mellom TIME – DISTANCE – CALORIES og når målverdiene er definert kan du 

trykke “START” ved det parameteret av de tre du vil trene etter og starte. 

 

Under treningen kan du trykke “ENTER” for å bytte, fryse og vise “SPEED - TIME – DISTANCE / 

RPM - CALORIES - WATTS” skjermbildet. Under trening kan du også trykke “PAUSE”, og 

programmet går i pause og TIME / DISTANCE / CALORIES vil vise akkumulerte verdien etter tur. 

 

Hvis du vil starte opp programmet igjen fra pause-modus, trykk “START” og programmet vil starte 

opp igjen og fortsette å registrere TIME/DISTANCE/CALORIES og akkumulere treningsdata fra 

nivået de hadde før computeren ble satt i pause. 

 

Trykk “STOP” for å stoppe programmet og “STOP” en gang til for å nullstille verdiene og gå 

tilbake til hovedmenyen hvor du kan velge MANUAL/ PROGRAM/ USER/ HRC/ WATTS. 

 

A. Betjening av “WARM UP” funksjonen: 

1 Motstanden er satt til nivå 1, og pulskontrollprogrammet (“Heart Rate Control”) vil automatisk 

starte etter 1 minutt.  

2 Brukeren kan fremdeles bruke pilknappene til å justere motstanden. 
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B. Betjening av “Heart Rate Control” funksjonen 

1 I dette programmet vil faktisk puls sammenlignes med den forhåndssatte målverdien (55% / 

75% / 90% / TARGET)” hvert 10 sekund. 

2 Hvis computeren ikke mottar pulssignaler fra bruker vil programmet gå i pause-modus og 

motstanden forblir uendret. PULSE vinduet vil vise “P”. 

3 Bruker kan også nå trykke pilknappene for å regulere motstanden. 

4 Hvis den registrerte pulsen ligger under den forhåndssatte målverdien med 4 slag eller mer, vil 

programmet automatisk øke motstanden med 1 nivå av gangen inntil faktisk puls når målverdi. 

Maksimal motstand er nivå 16. 

5 Hvis den registrerte pulsen ligger under den forhåndssatte målverdien med 4 slag eller mer, vil 

programmet automatisk redusere motstanden med 1 nivå av gangen inntil faktisk puls når 

målverdi. Minimum motstand er nivå 1. 

6 Når registrert puls har holdt seg på den forhåndssatte målverdien i sammenhengende 3 minutter 

eller den forhåndssatte tiden har utløpt, vil programmet automatisk stoppe pulskontroll 

funksjonen og gå over i “COOL DOWN”. 

 

C. “COOL DOWN” i 1 minutt etter pulskontroll (“Heart Rate Control”)  

1 Når “1-minutts COOL DOWN” funksjon starter, vil programmet varsle med en lang 

“beep”-signal og skjermen vil vise “COOL”. TIME vinduet vil starte 1 minutts nedtelling. 

2 I COOL DOWN funksjonen er motstandsnivået satt til nivå 1. All registrering av treningsdata 

fortsetter fra pulskontrollfunksjonen og akkumuleres som tidligere under treningen. 

3 I denne COOL DOWN funksjonen vil kun “STOP/ RESET” knappen kunne brukes.  

 

WATTS modus 

1 Trykk pilknappene for å velge WATTS. 

2 Trykk Enter for å bekrefte og komme til innlegging av målverdier. 

3 Nå vil “WATTS” lyse opp i displayet. Utgangsverdien for “WATTS” er satt til “120”. Trykk 

pilknappene for å justere til ønsket nivå og trykk ENTER for å bekrefte. 

4 Etter at WATTS-målet er definer skal tidsmål setter. “TIME” lyser opp i displayet med 

utgangsverdien “0:00”. Trykk pilknappene for å justere dette samt ENTER for å bekrefte. 

5 Distansemål er det neste som skal settes. Nå vil “DISTANCE”lyse opp i displayet. 

Utgangsverdien “0.0” kan justeres med pilknappene. Husk å trykke ENTER for å bekrefte. 

6 Nå star kalorimål for tur og displayet vil vise “CALORIES”. Utgangsverdien er “0” og som for 

de andre målverdiene kan du bruke pilknappene til å justere opp til ønsket nivå. 

7 Du kan bla mellom TIME – DISTANCE – CALORIES og når målverdiene er definert kan du 

trykke “START” ved det parameteret av de tre du vil trene etter og starte. 

 

Under treningen kan du trykke “ENTER” for å bytte, fryse og vise “SPEED - TIME – DISTANCE / 

RPM - CALORIES - WATTS” skjermbildet. Under trening kan du også trykke “PAUSE”, og 
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programmet går i pause og TIME / DISTANCE / CALORIES vil vise akkumulerte verdien etter tur. 

 

Hvis du vil starte opp programmet igjen fra pause-modus, trykk “START” og programmet vil starte 

opp igjen og fortsette å registrere TIME/DISTANCE/CALORIES og akkumulere treningsdata fra 

nivået de hadde før computeren ble satt i pause. 

 

Trykk “STOP” for å stoppe programmet og “STOP” en gang til for å nullstille verdiene og gå 

tilbake til hovedmenyen hvor du kan velge MANUAL/ PROGRAM/ USER/ HRC/ WATTS. 

 

Matrisevinduet vil gi meldinger underveis i treningen: 

Hvis RPM (tråkk/minutt) under treningen ikke har nådd 30 , vil skjermen to ganger vise 

tekststrengen “RPM↑” i 5 sekunder. Hvis RPM fremdeles ikke når 30 etter at denne beskjeden er 

gitt vil programmet gå i pausemodus og tekststrengen “PAUSE” vises i 5 sekunder to ganger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. PROGRAM-grafer 
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