
 
 

   
 

LCD DISPLAY 

Liquid Crystal Display 

 
TOTAL STROKES DISPLAY 

Akkumulert RO-TAK TOTALT 0~9999  

NB: Vil gå tilbake til 0 når batteriene er 
byttet. 

 
STROKES DISPLAY 

Totalt antall ro-tak 

 
TIME DISPLAY 

Tidsvindu i minutter og sekunder 

0:00~99:59 
 

TIME/500M DISPLAY 

Din gjennomsnittlige 500meter 

tid vil her vises og kontinuerlig 

beregnes og oppdateres. 

 
CALORIES DISPLAY 

Viser forbrukte kalorier målt i  

kilokalorier (K/CAL). 

Kalori beregning = 0.0126 K/CAL per ro-tak 

 
 

ROWER DISPLAY 

Under treningsøkten vil denne 
ro-grafikken vises. 

 
STOP DISPLAY 

Når STOP vises på skjermen er 
computer i STOP modus. 

 
MODE KEY 

Velg en av åtte forskjellige MODE 
DISPLAYS. 

NB: Se på MODE DISPLAY 

SPM DISPLAY 

Antall ro-tak per minutt 

 
DISTANCE Display 

K = kilometer 

M = miles 

 
PULSE DISPLAY 

Bruker du pulsbelte vil din pulsverdi  

vises i dette vinduet. 
 
 

MODE DISPLAY 

Skifter når man trykker MODE KEY. 

Det er ni MODE DISPLAY valg: 
 

1) SCAN 

2) STROKES 

3) TOTAL STROKES 

4) SPM 

5) TIME 

6) TIME/500M 

7) DISTANCE 

8) CALORIES 

9) PULSE 
 
 

SCAN MODE: viser automatisk hver 
verdi i 5 sekunder. 

 
RESET KEY 

Trykk og hold RESET knapp i to 

sekunder for å tilbakestille computer. 

NB: Du vil miste alle data som er 

registrert. 
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UT-6909 COMPUTER INSTRUCTIONS       

BATTERIER 

BATTERI INSTALLASJON: Ta av batteridekselet på baksiden av maskinen, og installere 
to stykker av type "AA", LR6 1.5V. Forsikre deg om at batteriene er riktig plassert og 
batterifjærene er i god kontakt med batteriene. Sett på batteridekselet og kontroller at det 
er tett lukket. 
BATTERI LEVETID: Batteri levetiden er omtrent seks måneder ved hjemmebruk, 
avhengig av brukshyppighet og kvaliteten på batteriene. For å sikre lang batteri levetid, 
anbefaler vi at du bruker alkaliske batterier eller litiumbatterier.  

BATTERI LAV: Bytt begge batteriene hvis knappene ikke reagerer riktig eller hvis 
LCD-skjerm er uleselig eller bare delvis vises. 

AUTO POWER OPP & POWER NED 
AUTO POWER OPP: Computer vil automatisk slå seg på når apparatet tas i bruk. Legg 

merke til er det en kort forsinkelse. Datamaskinen vil også starte opp når en av taster 

trykkes.  

AUTO POWER NED: Computer vil automatisk slå seg av når apparatet ikke er i bruk 

etter ca 75 sekunder. 

COMPUTER FEILSØKING - LØSNINGER 
Hvis du av en eller annen grunn har problemer med computeren, prøv følgende:  

1) COMPUTER RESET: Trykk og hold RESET-tasten inne i tre sekunder. 

2) COMPUTER  OMSTART:  Koble fra strømmen i ca. 15 sekunder ved å fjerne 
batteriene. Vent 15 sekunder og sett inn batterier igjen. 

3) BYTT BATTERIER: Kast de gamle batteriene og erstatt dem med nye alkaliske 
batterier eller litium batterier. 

 

COMPUTER OSS (Ofte Stilt Spørsmål) 
S: KALORIER ~ Hvordan beregner computeren kaloriverdiene? 
S: Siden det ikke finnes gode internasjonale standarder for måling av kaloriforbruk ved denne 

type aktivitet, kombinert med det faktum at stoffskifte, høyde, vekt, alder og kjønn er 

forskjellige fra person til person, er det ekstremt vanskelig å beregne nøyaktig kaloriebruk. 

Men, etter å ha analysert omfattende forskning knyttet til  kaloriforbruk, har vi beregnet et 

gjennomsnittlig kaloriforbruk ved roing på denne type romaskin til 0,0126 K/CAL per ro-tak. 


