
 



METERS Display 

Distanse tilbakelagt vises i Meter 
 

Søyle Display    

Programprofiler og tekst 
beskjeder vises her. 

16x Rader høyt = 24x Motstandsnivåer  

20x kolonner langt = 20x Tidsintervaller 
 

SPM Display    

Rodrag per minutt 
 

STROKES Display    

Antall rodrag akkumulert. 
 

CALORIES Display    

Måles i kilokalorier (kcal).  

MERK: Brukerinformasjonen du 

legger inn i  USER DATA påvirker 

kaloriregsiteringen vesentlig. 

Husk derfor på å legge inn dine data her – 
du finner USER DATA i hovedmenyen. 

 

 
WATTS Display 

Estimert WATT per rodrag, kalibrert etter EN  957. 

Basis er formelen som sier at en WATT (W) 
Tilsvarer kraften ved en Joule arbeid per 

sekund. 
 

MENU Knapp    

En “shortcut” knapp til Hovedmenyen. 

MERK: reagerer ikke i under trening/i 
treningsmodus, kun i Meny-modus og 

Pause-modus. 
 

RECOVERY Knapp    

To funksjoner  

1. ODOMETER 

Trykk og hold  RECOVERY knappen 

2. Start  RECOVERY PROGRAM 

Recovery programmet vil automatisk  
registrere hvor mye pulsen faller i et 
minutt fra du avslutter treningsøkten. 

 
 

BATTERY Display 

Fullt, Halvt eller 

Tomt MERK: 

Dette gjelder ikke 

hvis kilden er 

regulær strøm 

 
 

PULSMOTTAKER 
FREKVENS 

2.4GHz 

PULSE Display 

Her vises pulsen fortløpende i form av slag 
per minutt (bpm), enten målt et 2.4 GHz 
pulsbelte. Hjertesymbolet  blinker i takt med 
hjerteslagene dine. 

MERK: "- - -" indikerer at computeren ikke 
mottar pulsignaler fra pulsbeltet. 

 
 

LEVEL Display 

24 x Motstandsnivå ( LEVELS) å velge 

mellom. Level 1 = minimum motstand 

Level 24 = maksimal motstand 
 

 
TIME/500M CURRENT Display  

Viser hastigheten du ror i til enhver tid i 

form av hva tiden da ville vært på 500 m 

   TIME/500M AVERAGE Display Viser 

hva gjennomsnittfarten ville gitt; tid/500M. 

 
 

TIME Display 

Treningstid i 

minutter/sekunder 
 

   ALPHA NUMERIC Display 

Tekstfelt som gir informasjon 

for å hjelpe  deg gjennom hvert 

program 
 

ENTER Key 

  Brukes før treningen starter(i Menu Modus):  

Trykk  ENTER knappen 
for å bekrefte valg. 

MERK: ENTER knappen resagerer ikke 
under trening /i  treningsmodus.

SUPER TRENT 

SVÆRT TRENT 

GODT TRENT 

OVER SNITTET 

BRUKBART 

MODERAT TRENT 

LITT UTRENT   

UTRENT 

VELDIG UTRENT  

SVÆRT UTRENT 

90~100 

80~89 

70~79 

60~69 

50~59 

40~49 

30~39 

20~29 

10~19 

0~9 

 

SELECT 

knapper – fire 

funksjoner 

1. Før treningen starter: 

Bruk SELECT knappene til å “bla” til valgmulighetene. 

2. Før treningen starter: 

Trykk og hold en av SELECT knappene for å “spole” raskt 

3. Under trening: 

Bruk SELECT Knappene for å justere motstandesnvå ( LEVEL). 

4. Før trening: 

 

                                   START/STOP/RESET Knapp 

Denne knappen har tre funksjoner                   

1. Før treningen (fks i  Menu modus): Trykk 

START knappen for å begynne treningen. 

2. Under treningen (fks i Workout Modus): 

Trykk STOP knappen for å stanse treningen 

MERK: computeren vil da automatisk gå til  

"End of Workout Display". 

3. Når som helst før/ under trening:

MERK: Pass på at du bruker pulsbelte som  gir 
computeren pulssignaler. 

Trykk og hold begge SELECT knappene i  3 sekunder for å komme til  to « Measurement System» hvor  metrisk 
eller engelsk måleenhet kan velges.). 

MERK: Kun enhet for brukerhøyde og vekt kan endres her. 

Trykk og hold RESET Knappen i 3 
sekunder for å nullstille. .MERK: 
Trenings-datene nulles ut, alle 

lagrete data beholdes  

 



 

Programoversikt 
Denne computer har følgende programmer: 

1 x PACE BOAT PROGRAM 

1 x RACE PROGRAM 

2 x INTERVALL PROGRAM ~ INTERVAL DISTANSE og INTERVAL TID 

4 x HEART RATE CONTROL PROGRAM; 60%  75%  90% samt selv-valgt pulsmål 

1 x WATTS CONTROL PROGRAM 

5 x BRUKERDEFINERTE PROGRAMPROFILER, en per bruker, lagret i computeren  

25 x FORHÅNDSDEFINERTE PROGRAMPROFILER, inkl TILFELDIG(random)PROFIL 

1 x FITNESS TEST PROGRAM 

1 x SPILL 

1 x RESTITUSJONSPROGRAM 
 

 

42 x PROGRAM totalt 

 

Rett på ro-trening uten computerjustering 

 

  
PACER-programmet gjør det mulig  å ro ved siden av en annen båt som holder den 

hastigheten du ønsker å holde gjennom treningen. Det er to måter å programmere Pacebåt-

hastigheten: 

1. bestemme TID/500M 

 

2. bestemme TID og Distanse (meter) 

1) PACE PROGRAM 

I Hovedmenyen trykker du  SELECT knappen for å «bla» og velge  “PACE” 

programmet. Trykk så ENTER knappen for å bekrefte. 

MERK: Du kan komme tilbake til Hovedmenyen ved å trykke MENU knappen. 

2) USER SELECT 

Trykk SELECT knappen for å “bla” og velg “GUEST USER” eller en av de 5 brukerdefinerte programmene 
hvid du allerede har programmert disse. (fks. “USER 1” eller  “USER 2” eller  “USER 3” …). 

Trykk så ENTER for å bekrefte valget. 

3a) TIME/500M 

Trykk SELECT knappen for å “bla” og velg "TIME/500M" eller gå til 3b. 

Begynn å ro uten computertilpasning, og computeren vil automatisk starte opp i Regattaprogrammet 
forhåndsdefinert med  2:15 TIME/500M. 

 

Kom i gang 
Det er viktig å legge inn dine brukerdata så computeren kan kalkulere din:  

BMI  = Body Mass Index 

BMR = Basal Metabolic Rate 

TDEE = Total Daglig Energibruk (Expenditure) 

Dine brukerdata vil også gjøre det mulig å beregne kaloribruk mer presist. 

Legg brukerdata inn via hovedmenyen (MAIN MENU) og "USER DATA". 

 

Hovedmeny  
Hovedmenyen består av følgende 12 områder: 

1. PACE  1 x PACE BOAT PROGRAM 

2. RACE  1 x RACE PROGRAM 

3. INTERVAL  2 x INTERVALPROGRAMM ~ INTERVAL DISTANSE og INTERVAL TID 

4. HEART RATE  4 x PULSKONTROLL  PROGRAMM;  60%  75%  90% og  Pulsmål 

5. WATTS  1 x WATTKONTROLL PROGRAMM 

6. PROFILE  5 x BRUKERPROFIL + 25 x PROFIL PROGRAMM 

7. FITNESS TEST  1 x FITNESS TEST PROGRAMM 

8. GAME  1 x SPILL 

9. USER DATA  BRUKERDATA INNLEGGING 

10. USER PROFILE  ETABLERING AV BRUKERPROFIL  

11. USER DELETE  SLETT INNLAGT BRUKER 

12. HOW TOO  HURTIGGUIDE;  for de som ikke vil lese hele manualen. 

Computeren starter automatisk i Hovedmenyen.  Er du i et av programmene og vil returnere til 
hovedmenyen, trykk MENU-knappen. 

Trykk ENTER for å bekrefte valget. 

3b) TIME and METERS 

Trykk  ENTER for å hoppe over TIME/500M valget 

Trykk SELECT for å “bla” og velg  "TIME". 

Trykk så ENTER for å bekrefte valgt tid. 

Trykk SELECT for å “bla” og velge distanse/”"METERS". 

Trykk ENTER for å bekrefte. 

MERK: Du kan når som helst starte treningen direkte ved å trykke 
START. 

4) MOTSTANDSNIVÅ 

Trykk SELECT knappen for å “bla” og velg motstandsnivå gjennom 

“LEVEL”. Trykk ENTER for å bekrefte valget. 

5) SETTE MÅLVERDIER (Target values) 

MÅLVERDIER er frivillig,  du kan velge om du vil sette dem 

For å hoppe over alle  “TARGET VALUES” trykk og hold ENTER 

For å hoppe over en enkel målverdi, trykk ENTER-knappen. 

For å velge Målverdi, trykk en av SELECT knappene. Deretter trykker du ENTER for å bekrefte. 

6) VARSLER 

Både Minimum og/eller Maksimum "VARSEL" er 

valgfritt. For å hoppe over alle  “VARSLER” trykk 

START. 

For å hoppe over en enkelt  Minimum og/eller Maksimum “VARSEL” , trykk ENTER Knappen. 

For å legge inn Minimum og/eller Maksimum “VARSEL”, trykk SELECT knappene til du får ønsket verdi og 
deretter  ENTER knappen for å bekrefte valget . 

7) START ROINGEN 

Når du har slutten av programmeringen/innleggingen, vil computeren blinke "START ROWING" Nå kan du 
enen begynne å ro eller trykk og hold inne ENTER knappen for å legge inn Målverdiene og VARSEL på 
nytt. 

 
NOTE: Underveis i treningen kan motstanden 
/Level justeres med SELECT knappene. 

 



 

Regatta (Race) Program  
RACE PROGRAM gir deg mulighet til å ro mot en annen brukers gjennomsnittshastighet  på 500 m 
(AverageTIME/500M). Konkurrer mot din tidligere gjennomsnittsfart, de andre i familien eller en venn. 

1) RACE PROGRAM 

Fra Hovedmenyen, trykk SELECT knappen for å “bla” og velge  “RACE” programmet. 

Trykk så ENTER for å bekrefte valget. 

MERK:  Du kan gå tilbake til hovedmenyen ved å trykke MENUknappen. Brukerdata må legges inn for å 
kjøre dette programmet.(se User Data). 

2) VALG AV BRUKER(fks deg) 
Trykk SELECT knappene for å “bla og velge  “GUEST USER” eller en av de 5 mulige brukerprofilene 
hvis de er lagt inn.(fks «USER 1 eller «USER 2…) 

 
Program for distanse-ibntervall og tids-intervall trening 
Disse to intervallprogrammene er bygget opp med en kombinasjon av høy-intensive sekvenser og korte 
hvilesekvenser i mellom. Hard intevalltrening er belastende og må gjennomføres med «sunn fornuft». 
Har du et helseproblem eller hjerte/kar problematikk i familien er det anbefalt å konsultere fagfolk 
(idrettsmedisiner e.l.) før du kjører disse øktene. Vi anbefaler også å holde pulsen under 100% gitt i 
tabellen Calculating Target Heart Rate. 

INTERVAL DISTANCE PROGRAM = ro repeterende en distanse med hviletid imellom 

INTERVAL TIME PROGRAM = ro  repeterende en gitt tid hardt med hviletid imellom  

1) INTERVALLPROGRAM 

I hovedmenyen ( Main Menu), trykk SELECT for å “bla deg frem og velge 

intervallprogrammet du ønsket å trene etter. Trykk så ENTER for å bekrefte. 

MERK: Vil du tilbake til hovedmenyen – trykk MENU knappen. 

 Trykk ENTER knappen for å bekrefte. 

3) RO MOT EN ANNEN BRUKER (USER) 

Trykk  SELECT knappene for å “bla” og velg en bruker å ro mot. Trykk så 

ENTER for å bekrefte. 

2a) DISTANSEINTERVALL 

Trykk SELECT knappen for å “bla” deg 
frem til  "INTERVAL DISTANCE" 
programmet. Trykk ENTER for å bekrefte  

3) VALG AV BRUKER 

2b) TIDSINTERVALL 

Trykk SELECT knappen for å “bla” deg frem 
til "INTERVAL TIME" . 

Trykk ENTER for å bekrefte. 

MERK: For å starte direkte, trykk START. 

4) MOTSTANDSNIVÅ 

Trykk SELECT knappen for å velge motstandsnivå ( “LEVEL”). 

Trykk så ENTER for å bekrefte. 

5) TARGET VALUES/MÅL-VERDIER 

Trykk SELECT knappene for å “bla” og velge “GUEST USER” eller en av de 5 lagrete 

profilene (hvis de er lagt inn, fks  “USER 1” eller “USER 2”).Trykk så ENTER for å bekrefte. 

4) ANTALL INTERVALLER 

Trykk SELECT knappene for å “bla” iog velge ønsket antall intervaller. 

Bekreft med ENTER  

Det er opp til hver enkelt om de vil legge inn målverdier. 

For å hoppe over alle  målverdier, trykk og hold ENTER  

For å hoppe over en enkelt målverdi, trykk ENTER. 

For å velge  målverdier, trykk SELECT knappene. Trykk så ENTER for å bekrefte valget. 

6) VARSEL 
Både Minimum og/eller Maksimum "VARSEL" er mulig å definere. 

5a) DISTANSE-INTERVALL PROGRAM 

Trykk SELECT knappene for å velge  Interval 

Distance programmet i "METER". 

Trykk ENTER for å bekrefte. 

 

6) HVILETID 

5b) TIDSINTERVALL PROGRAM 

Trykk SELECT knappene for å velge 
intervall-tid. Deretter trykkes ENTER for å 
bekrefte valget. 

For å hoppe over alle  “VARSLER, trykk START. 

For å hoppe over en enkelt minimum eller maksimal VARSEL, trykk ENTER  

For å definere en minimum og/eller Maksimum“ VARSEL”, trykk en av SELECT knappene. Trykk så 
ENTER knappen for å bekrefte. 

7) START ROING 

Når du har nådd slutten på valg-sekvensen, vil computeren blinke "START ROWING". Nå kan du enten 
starte å ro eller trykke og hold inne ENTER knappen for å nullstille og legge inn Målverdier/VARSEL 
igjen 

 

MERK: I løpet av treningen kan du justere motstandsnivå gjennom SELECT knappene. 

Trykk SELECT knappene for å “bla” deg frem til ønsket lengde på hviletiden 
(Resttime»)mellom intervallene. Trykk så ENTER for å bekrefte.  

MERK: For å starte treningen uten mer programmering, trykk STARTknappen. 

7) MOTSTANDSNIVÅ 

Trykk SELECT knappene for å justere motstandsnivå (Level til 

ønsket hardhet. Trykk ENTER for å bekrefte dette valget. 

8) MÅLVERDIER (“TARGET VALUES”) 

Definering av målverdier er frivillig - du trenger ikke dette for å kunne trene. 

For å hoppe over alle målverdier trykk og hold inne ENTER  

For å hoppe over en enkelt målverdi, trykk ENTER. 

For å velge  en målverdi, trykk SELECT knappene. Trykk så ENTER for å bekrefte valget. 

9) VARSLER 

Det er valgfritt om man vil definer Minimum og/eller 

Maksimumvarsling.  

For å hoppe over alle  “VARSLER, trykk START. 

For å hoppe over en enkelt minimum eller maksimal VARSEL, trykk ENTER  

For å definer en minimum- og/eller maksimum VARSEL, trykk SELECT  og så ENTER for å bekrefte. 

10) START ROWING 

Når du har nådd slutten på valg-sekvensen, vil computeren blinke "START ROWING". Nå kan du enten 
starte å ro eller trykke og hold inne ENTER knappen for å nullstille og legge inn Målverdier/VARSEL igjen 

MERK: I løpet av treningen kan du justere motstandsnivå gjennom SELECT knappene. 

 



 

60%  75%  90%  Pulsprogram                    
%-Pulsprogrammene er laget for å kunne hjelpe deg å holde pulsen på et stabilt det nivå du ønsker 
under treningen. Hvert 30 x sekund vil computeren kontrollere pulsen din mot pulsmålet du har satt og 
er det avvik vil den automatisk justere motstandsnivået i romaskinen for at pulsen skal nærme seg 
ønsket nivå. Alle pulsprogrammene krever at pulsbelte benyttes. 

Disse tre % pulsprogrammene henter data fra brukerprofilen, så det er viktig at profilen (USER) 
stemmer med den aktuelle brukeren. Det kan innebære at du må legge inn en lavere alder enn reelt i 
brukerprofilen hvis maksimalpulsen din er høyere en alder tilsier, siden maksimalpulsen beregnes ut fra 
(220- alder) og dette kun er en teoretisk verdi. Se kommentaren litt lenger nede.  

MERK: Under trening kan du ikke justere %puls eller motstandsnivå. 

For å velge et pulsnivå som er optimalt for deg, se CALCULATING TARGET HEART RATE på s.6.. 

Mens det er viktig å kjøre opp pulsen under trening er det også viktig at den ikke går alt for høyt. For å 
være på de sikre siden, anbefaler vi at du starter treningen på 60% og heller øker etter hvert som 
formen blir bedre. 

MERK: Teoretisk maksimalpuls får du ut fra formelen 220 minus alderen din. 

1) PULSPROGRAM 

I hovedmenyen, trykk  SELECT knappene for å “bla” og finne “HEART RATE” programmet. 

Trykk så ENTER knappen for å bekrefte. 

MERK: Du kan gå tilbake til hovedmenyen ved å trykke  MENU knappen. 

2) % PULS PROGRAM 

Trykk SELECT knappene for å velge "%HR" programmet. 

Deretter trykker du  ENTER for å bekrefte. 

3) VALG AV BRUKER 

Trykk SELECT knappene for å velge en av de 5 mulige brukerprofilene (U1-U5 ; velg fortrinnsvis din!).  

Trykk deretter ENTER for å bekrefte. 

MERK: Det er nødvendig at bruker U1 –U5 velges.  "Guest User" kan ikke benyttes her. 

4) 60% 75% 90% PULSPROGRAM 

Trykk SELECT knappene for å velge enten  "60%", "75%" ellerr "90%". Computeren vil automatisk vise 
hva dette innebærer i pulsverdi. Trykk så ENTER for å bekrefte 

MERK: For å starte treningen uten mer programmering, trykk STARTknappen. 

5) MOTSTANDSNIVÅ 

Trykk SELECT knappene for å finne og velge ønsket 

motstandsnivå. Trykk deretter ENTER for å bekrefte. 

6) MÅLVERDIER 

Det er frivillig om man vil definere målverdier. 

For å hoppe over alle  målverdier, trykk og hold ENTER  

For å hoppe over en enkelt målverdi, trykk ENTER. 

For å velge  målverdier, trykk SELECT knappene. Trykk så ENTER for å bekrefte valget. 

7) VARSLER 

Både Minimum og/eller Maksimum "VARSEL" er mulig men ikke påkrevet å definere. 

For å hoppe over alle  “VARSELER, trykk START 

For å hoppe over en enkelt minimum eller maksimal VARSEL, trykk ENTER  

For å definere en minimum og/eller Maksimum“ VARSEL”, trykk en av SELECT knappene. Trykk så 
ENTER knappen for å bekrefte. 

8) START ROING 

Når du har nådd slutten på valg-sekvensen, vil computeren blinke "START ROWING". Nå kan du enten 
starte å ro eller trykke og hold inne ENTER knappen for å legge inn målverdier og VARSEL på nytt. 

NMERK: Under trening kan ikke motstanden justeres. 

THR ~ Target Heart Rate Program  
Pulsmål-programmet er laget for å kunne hjelpe deg å holde pulsen på et stabilt det nivå du ønsker 
under treningen. Hvert 30 x sekund vil computeren kontrollere pulsen din mot pulsmålet du har satt og 
er det avvik vil den automatisk justere motstandsnivået i romaskinen for at pulsen skal nærme seg 
ønsket nivå. Under treningen kan du justere pulsmålet ved å bruke SELECT knappene. 

MERK: Under trening kan du ikke endre motstandsnivået. 

Alle Pulsprogrammene krever at du bruker pulsbelte som sender signaler computeren kan “lese”. 

For å velge et pulsnivå som er optimalt for deg, se CALCULATING TARGET HEART RATE på s.6.. 

Mens det er viktig å kjøre opp pulsen under trening er det også viktig at den ikke går alt for høyt. For å 
være på de sikre siden, anbefaler vi at du starter treningen på 60% og heller øker etter hvert som formen 
blir bedre. 

MERK: Teoretisk maksimalpuls får du ut fra formelen 220 minus alderen din. 

1) PULSPROGRAM 

I hovedmenyen, trykk  SELECT knappene for å “bla” og finne “HEART RATE” programmet. 

Trykk så ENTER knappen for å bekrefte. 

MERK: Du kan gå tilbake til hovedmenyen ved å trykke  MENU knappen. 

2) % PULS (THR) PROGRAM 

Trykk SELECT knappene for å velge "THR" programmet. Deretter 

trykker du  ENTER for å bekrefte. 

3) VALG AV BRUKER 

 Trykk SELECT knappene for å velge en av de 5 mulige brukerprofilene (U1-U5 ; velg fortrinnsvis din!).  

Trykk deretter ENTER for å bekrefte  

MERK: For å starte treningen uten mer programmering, trykk START 

4) MOTSTANDSNIVÅ 

Trykk SELECT knappene for å finne og velge ønsket 

motstandsnivå. Trykk deretter ENTER for  å bekrefte. 

5) MÅLVERDIER 

Det er frivillig om man vil definere målverdier. 

For å hoppe over alle  målverdier, trykk og hold ENTER  

For å hoppe over en enkelt målverdi, trykk ENTER. 
For å velge  målverdier, trykk SELECT knappene. Trykk så ENTER for å bekrefte valget  

6) VARSLER 

Både Minimum og/eller Maksimum "VARSEL" er mulig men ikke påkrevet å definere. 

For å hoppe over alle  “VARSLER, trykk START 

For å hoppe over en enkelt minimum eller maksimal VARSEL, trykk ENTER  

For å definere en minimum og/eller Maksimum“ VARSEL”, trykk en av SELECT knappene. Trykk så 
ENTER knappen for å bekrefte. 

7) START ROING 

Når du har nådd slutten på valg-sekvensen, vil computeren blinke "START ROWING". Nå kan du enten 
starte å ro eller trykke og hold inne ENTER knappen for å legge inn målverdier og VARSEL på nytt. 

 

MERK: Under trening kan pulsmålet justeres ved hjelp av SELECT knappene 

 



 

 

Beregning av pulsmål (THR) 
Din optimale pulsområde under trening blir betegnes din treningssone. For å oppnå god cardiovaskulær 
treningseffekt er det viktig at  treningen foregår med puls innen treningssonen. Bruk oversikten under for 
å finne ditt teoretiske pulsmål ved 60%, 75% og 90%, - dette er vår anbefalte treningssone. 

 Vi anbefaler også at du starter trening på 60% THR og heller øker THR etterhvert som formen forbedres. 

THR-formell:  220 - Alder x THR%  (e.g. 220 -30 år x 60% = THR 114).  

Er du 30 år og vet at du har maksimalpuls som avviker mye fra (220-30), fks 200 kan du tilpasse ved å 
legge inn 20 år i stedet for 30 år som alder i brukerdataene  
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Watt-Program 
WATT-programmet er bygget opp for å holde watt-verdien på et konstant nivå under treningen. Hvert 20 
sekund vil computeren kontrollere Watt-verdien og sammenligne med verdien du har valgt som mål. Ved 
avvik vil computeren automatisk justere motstanden for å eliminere avviket. Under trening kan du justere 
WATT-målet ved hjelp av SELECT knappene. 

MERK: Under trening kan du ikke justere motstandsnivået  

WATT-målet kan settes innen området: 10~995 Watt (5 watt av gangen) 

1) WATT PROGRAM 

I hovedmenyen, trykk SELECT knappene for å “bla” og velge “WATTS”-programmet deretter 

trykker du ENTER for å bekrefte valget.  

MERK: For å komme tilbake til hovedmenyen, trykk  MENU-knappen. 

2) VALG AV BRUKER 

Trykk SELECT knappene for å velge en av de 5 mulige brukerprofilene (U1-U5 ; velg fortrinnsvis din!).  

Trykk deretter ENTER for å bekrefte. 

3) WATTS VERDI 

Trykk SELECT knappene for å finne og velge ønsket WATT verdi. 

Deretter trykkes ENTER for å bekrefte. 

NOTE: For å starte treningen direkte uten mer programmering, trykk 
START knappen. 

4) MOTSTANDSNIVÅ 

Trykk SELECT knappene for å velge ønsket motstandsnivå  

Så trykkes ENTER for å bekrefte valget. 

5) MÅLVERDIER 

Det er valgfritt om man vil definere målverdier. 

For å hoppe over alle  målverdier, trykk og hold ENTER  

For å hoppe over en enkelt målverdi, trykk ENTER. 
For å velge  målverdier, trykk SELECT knappene. Trykk så ENTER for å bekrefte valget  

6) VARSEL 

Både Minimum og/eller Maksimum "VARSEL" er mulig men ikke påkrevet å definere. 

For å hoppe over alle  “VARSLER, trykk START 

For å hoppe over en enkelt minimum eller maksimal VARSEL, trykk ENTER  

For å definere en minimum og/eller Maksimum“ VARSEL”, 

trykk en av SELECT knappene. Trykk så ENTER knappen 

for å bekrefte. 

7) START ROING 

Når du er ved slutten av programmeringen vil computeren blinke "START ROWING". Nå kan du enten 

begynne å ro eller trykke og holde inne ENTER knappen for å nulle ut verdiene som er lagt inn og legge 

inn nye målverdier og VARSELverdier. 

MERK: WATT-verdien kan justeres under trening ved hjelp av SELECT knappene. 
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Profil Program 
Computeren vil automatisk  justere motstandsnivået i henhold til hvilket program du velger, og når du er i 

gang vil motstanden reguleres slik profilene under viser. Du kan underveis i treningen justere 
motstandsnivået ved hjelp av SELECT knappene. 

Det er 30 x PROFILPROGRAM å velge mellom. De ulike programmene er illustrert under: 

? ? ? ? 

Profil Programs  FORTSATT 

1) PROFIL PROGRAM 

I hovedmenyen, trykk SELECT knappene for å “bla” og velge  “PROFILE”programmet. 
Bekreft valget med ENTER-knappen. 

MERK: Trykk MENU-knappene hvis du vil tilbake til hovedmenyen. 

2) VALG AV PROGRAMPROFIL 

Trykk SELECT knappene for å finne og velge ønsket programprofil. 

USER 1 PROFILE 

? 
USER 5 PROFILE 

 
 
 
 

4 - DOWNSTAIRS 

 
 
 
 

8 - PEAKS 2 

 
 
 
 

12 - FAT BURN 

 
 
 
 

16 - BLOCKS 

USER 2 PROFILE 

 
 
 
 

1 - FLAT 

 
 
 
 

5 - GRADIENT 1 

 
 
 
 

9 - MAYAN 

 
 
 
 

13 - ROLLING 1 

 
 
 
 

17 - UPHILL 

USER 3 PROFILE 

 
 
 
 

2 - HILL 

 
 
 
 

6 - GRADIENT 2 

 
 
 
 

10 - RAMP UP 

 
 
 
 

14 - ROLLING 2 

 
 
 
 

18 DOWNHILL 

USER 4 PROFILE 

 
 
 
 

3 - UPSTAIRS 

 
 
 
 

7 - PEAKS 1 

 
 
 
 

11 - RAMP DOWN 

 
 
 
 

15 - MOUNTAIN 

 
 
 
 

19 - PLATEAU 

Deretter trykkes ENTER for å bekrefte. 

MERK: Trykk MENU-knappene hvis du vil tilbake til hovedmenyen. 

3) VALG AV BRUKER 

Trykk SELECT knappene for å “bla” og velge “GUEST USER” eller en av de 5 lagrete profilene (hvis de 
er lagt inn, fks  “USER 1” eller “USER 2”).Trykk så ENTER for å bekrefte. 

4) MÅLVERDIER 

Det er frivillig om man vil definere målverdier. 

For å hoppe over alle målverdier, trykk og hold ENTER  

For å hoppe over en enkelt målverdi, trykk ENTER. 

For å velge  målverdier, trykk SELECT knappene. Trykk så ENTER for å bekrefte valget  

5) VARSEL 

Både Minimum og/eller Maksimum "VARSEL" er mulig men ikke påkrevet å definere. 

For å hoppe over alle  “VARSELER, trykk START 

For å hoppe over en enkelt minimum eller maksimal VARSEL, trykk ENTER  

For å definere en minimum og/eller Maksimum“ VARSEL”, 

trykk en av SELECT knappene. Trykk så ENTER 

knappen for å bekrefte. 

6) START ROING 

Når du er ved slutten av programmeringen vil computeren blinke "START ROWING". Nå kan du enten 

begynne å ro eller trykke og holde inne ENTER knappen for å nulle ut verdiene som er lagt inn og legge 

inn nye målverdier og VARSELverdier. 

 

MERK: Under treningen kan du justere motstandsnivået ved hjelp av SELECT-knappene. 

 
 
 

20 - VALLEY 1 

 

 
21 - VALLEY 2 

 

 

 
22 - VALLEY 3 

 

 
23 - DOWNTOWN

 
 
 
 

24 - FARTLEK 

"FARTLEK" gir stor variasjon mellom innsats og 
hvile og brukes i en rekke ulike treningsformer. ? 

25 - RANDOM 

 

      
 

 



 

Fitness Test  
Dette er en fem minutters test basert på hvor raskt pulsen din yinker etter trening. Testen krever at du 
bruker pulsbelte med signaler den kan registrere. Ro så raskt du klarer I fem minutter for å presse pulsen 
så langt mot maksimalpuls som mulig. Deretter vil computeren registrere hvor mye pulsen synker i 
løpet av 1 minutt. 

FITNESS TEST RESULTS 

Brukerdata  ETABLER NY BRUKER OG LEGG INN BRUKERDATA  

Computeren kan lagre fem ulike personlige brukerprofiler under «USER 1 – 5».  Denne lagrete 
informasjonen brukes i forbindelse med %-pulsprogrammene, for å beregne kaloriforbruk samt få frem 
verdier til treningsoppsummeringen du får etter endt trening (kalt "End of Workout Display") og som 
inkluderer din estimerte BMI, BMR og TDEE. 

BMI = Body Mass Index 
BMR = Basal Metabolic Rate 
TDEE = Total Daily Energy Expenditure (totale daglige energiforbruk) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) FITNESS TEST 

SUPER TRENT 

SVÆRT TRENT 

GODT TRENT 

OVER SNITTET 

GJ.SNITTLIG 

MODERAT TRENT 

LITT UTRENT   

UTRENT 

VELDIG UTRENT  

SVÆRT UTRENT 

90~100 

80~89 

70~79 

60~69 

50~59 

40~49 

30~39 

20~29 

10~19 

0~9 

Computeren vil også huske dine valg for hvert program for å hjelpe valgprosessen. 

 HUSK: Det er viktig at dine brukerdata ajourføres fortløpende (alder, vekt,..) for å unngå at 

computeren gir deg feil treningsinformasjon som fks pulsprosent (av max-puls), kaloriforbruk, 

BMI, BMR og TDEE. 

MERK:. Computeren lagrer ikke data lagt inn på Gjestebruker-profilen (Guest User) 

INNLEGGELSE AV BRUKERDATA  

NAME  inntil 12 bokstaver/tegn kan legges inn. MERK: trykk og hold ENTER for å hoppe over dette. 
AGE  skriv kun år. 
SEX - GENDER Mann eller Kvinne. 
HEIGHT legg inn høyden i cm. 
WEIGHT legges inn i kilogram. 
ACTIVE FACTOR aktivitetsnivået ditt som påvirker forbrenning og kaloriibruk.  Aktivitetsindikatoren 
påvirker hvordan computeren måler og beregner kaloriforbruket ditt og TDEE 

I hovedmenyen, trykk SELECT knappene for å “bla” og velge “FITNESS TEST”. Trykk 

deretter ENTER for å bekrefte valget. 

MERK: For å komme tilbake til hovedmenyen, trykk  MENU knappen. 

2) START ROING 

Husk å stanse med en gang du har rodd i 5 minutter. 

MERK: I disse fem minuttene kan du ikke justere motstandsnivået! 

 
 
 
 

 

Spill  
Dette er er et fem minutters spill med høy score. 

1) SPILL (GAME) 

I hovedmenyen, trykk SELECT knappene for å “bla” deg frem til  “GAME”. 

Trykk så ENTER for å bekrefte valget. 

MERK: For å komme tilbake til hovedmenyen, trykk  MENU knappen . 

2) START ROING 

Når spillet er ferdig, trykk START for å kjøre en ny runde eller MENU-knappen for  å gå ut av dette 
programmet. 

MERK: Under spillet kan du regulere motstanden ved hjelp av SELECT knappene. 

Total Daglig Energiforbruk. 

1) SEDAT:  stillesittende jobb med liten eller ingen daglig mosjon 
2) LETT AKTIV: lett trening 1-3 dager i uken 
3) MODERAT AKTIV: moderat trening 3~5 dager I uken 
4) MEGET AKTIV: hard trening 6~7 dager i uken 
5) EKSTREMT AKTIV: ekstremt aktiv gjennom dagen hver dag i uken eller toppidrettsutøver 

1) BRUKERDATA 

I hovedmenyen, trykk SELECT knappene for å “bla” og velge  “USER DATA”. Trykk 
så ENTER for å bekrefte at du vil legge inn brukerdata. 

MERK: Trykk MENU-knappen for å gå tilbake til hovedmenyen. 

2) VELG BRUKER 

Trykk SELECT knappene og velg ny bruker ( “NEW USER”) eller en av de 5 mulige allerede 
registrerte brukerne. Trykk ENTER for å bekrefte valget. 

3) NAME 

Navn skal legges inn. Trykk SELECT knappene for å “bla” og velge bokstaver. Trykk ENTER for hver bokstav 
og gjenta prosessen inntil hele navnet er registrert. Deretter trykkes ENTER og holdes inne for å hoppe over alle 
resterende bokstavmuligheter. 

4) SEX - GENDER 

Her skal kjønn registreres. Trykk SELECT knappene 
for å finne og velge kjønn. Male=mann, Female = 
kvinne. Trykk så ENTER for å bekrefte. 

5) AGE 

Alder legges inn her. Trykk SELECT knappene og velg alder (antall år). 
Så trykker du ENTER for å bekrefte alderen. 

6) HEIGHT 

For å legge inn høyden, trykk  SELECT knappene og velg 
riktig høyde. Så trykker du ENTER for å bekrefte. 

7) WEIGHT 

Trykk SELECT knappene for å legge inn vekt. Trykk så 
ENTER for å bekrefte. 

8) ACTIVE FACTOR – Aktivitetsnivå. 

Trykk SELECT knappene, finn og velg faktoren som passer deg. 
Deretter ENTER for å bekrefte.. 

 



 

 

Brukerprofil LAG DIN EGEN PROFIL 

Det er 5 mulige brukere og det kan lagres en programprofil for hver av dem, dvs totalt 5 profiler kan ligge 
lagret til enhver tid. Alle profilene bruker kolonnediagram med 16 rader som representerer 24 
motstandsnivåer og 20 kolonner (intervaller) som innebærer 20 tidsintervaller. Disse brukerprofilene er 
svært nyttige siden de gir deg mulighet til å skreddersy profilprogrammene akkurat slik du ønsker dem og 
du kan ha 5 ulike, motiverende programprofiler lagret. 

Computeren vil automatisk justere motstandsnivået i henhold til profilen du definerer. Under trening kan 

du også overstyre dette og justere motstandsnivået med SELECT knappene. 

1) BRUKERPROFIL 

I hovedmenyen, trykk SELECT knappene for å “bla” deg til og velge “USER 

PROFILE”. Trykk deretter ENTER for å bekrefte. 

MERK: Du kan trykke MENU-knappen for å gå tilbake til hovedmenyen. 

2) VELG BRUKER 

Trykk SELECT knappene og velg en av de 5 mulige brukerprofilene. Hvis det ikke er noen profil definert 
allerede, gå til “User Data» for å lage en. Trykk så ENTER for å bekrefte. 

3) LAGE BRUKERPROFIL 

For hver kolonne: trykk SELECT knappene for å «bla» og velg  det motstandsnivået du mener er best for 
deg ( “Resistance LEVEL”.) Trykk så ENTER for å bekrefte. Gjenta denne prosessen til profilen din er 
komplett. 

MERK: Du kan hoppe over alle gjenstående kolonner (intervaller) ved å trykke og holde inne ENTER 
knappen. Dette er veldig nyttig hvis du kun skal gjøre mindre endringer i din skreddersydde programprofil. 

 
 
 

Fjerne bruker(e)  FJERNE EN EKSISTERENDE BRUKER  

Hvis det av en eller annen grunn skulle være behov for å fjerne en bruker er dette enkelt å gjøre: 

1) SLETT BRUKER 

I hovedmenyen, trykk SELECT knappen og velg “USER DELETE”. Trykk deretter 

ENTER for å bekrefte. 

MERK: Du kan gå tilbake til hovedmenyen ved å trykke MENU knappen. 

2) VELG BRUKER 

Trykk SELECT knappen og velg en av de 5 mulige eksisterende brukerne. Trykk 
ENTER for å bekrefte.  

3) BEKREFT SLETTING 

Trykk ENTER knappen en gang til for å bekrefte slettingen. 

Frekvens pulsmottaker 

1) Låst 5kHz Analog 

eller 

2) Låst 2.4 GHz Digital 
 

Ved siden av pulsvinduet på toppen i LCD’en vises frekvensen som brukes. 

 
5kHz Analog pulsfrekvens ( HRF ) har vært det mest vanlige inntil nylig. Problemer med interferens fra andre 

elektroniske apparater samt kort rekkevidde har gjort at.2.4 GHz Digital frekvens raskt har blitt den nye 

standarden og er benyttet også i denne computeren og det medfølgende pulsbeltet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 



 

 

Hurtig-guide  DEN SISTE DELEN I HOVEDMENYEN 

Hurtig-guiden er den siste delen av hovedmenyen og er Computer-instruksjon for de som ikke ønsker å 
lese brukermanualen fra perm til perm. 

Til informasjon ~ den ser slik ut: 

SELECT KNAPPER = TRYKK SELECT KNAPPENE FOR Å “BLA” OG VELGE, 

TRYKK OG HOLD INNE FOR Å “BLA” RASKT.  

ENTER KNAPP = TRYKK ENTER KNAPPEN FOR Å BEKREFTE ET VALG, 

TRYKK OG HOLD INNE FOR Å HOPPE OVER TIL NESTE VALGOMRÅDE 

START/STOP/RESET KNAPP = TRYKK START KNAPPEN FOR Å STARTE TRENINGEN, 

TRYKK STOP KNAPPENE FOR Å AVSLUTTE TRENINGEN, TRYKK OG HOLD INNE 

RESET KNAPPEN FOR Å NULLSTILLE COMPUTEREN    

MENU KNAPP = TRYKK MENU KNAPPEN FOR Å GÅ TILBAKE TIL HOVEDMENYEN. 

RECOVERY KNAPP = TRYKK RECOVERY KNAPPEN FOR Å STARTE RECOVERY PROGRAMMET 

1) Hurtig-guide 

I hovedmenyen, trykk SELECT knappene og “bla” deg frem til  “HOW   TOO”. 

MERK: Trykk MENU knappen for å gå tilbake til hovedmenyen. 

 
 

Recovery Program  AKTIVERES VED Å TRYKKE RECOVERY  KNAPPEN 

Hvis du allerede er på et høyt kondisjonsnivå vil du ikke ha like mye glede av denne testen som de som er 
på et lavt nivå og ønsker å ha noe å strekke seg etter og se progresjon.   

RECOVERY PROGRAMMET kontrollerer ditt kondisjonsnivå ved å måle hvor raskt pulsen din synker i 
løpet av det første minuttet etter at treningen er avsluttet.  For å gjennomføre testen må computeren motta 
pulssignaler fra pulsbeltet helt til registreringen er gjennomført, dvs 1 minutt. Computeren vil så gi deg en «form-
score» i form av poeng  0~100. 

RECOVERY 
TESTRESULTAT 

TRENINGSOPPSUMMERING   BMI   BMR   TDEE   BODY FAT  % 

Etter endt treningsøkt vil computeren automatisk vise følgende oppsummering som er basert på 
treningsintensiteten og lengden på økten koplet med dine brukerdata. 

 
BMI: BODY MASS INDEX er en av de mest presise indikatorene for å varsle om når man nærmer seg en 
kropps-sammensetning som innebærer helserisiko. NB! her beregnes BMI og kan avvike noe fra reell verdi. 

 

 

  
 

Kommentar 
 

Risiko 

Under 18 Undervektig Lav risiko 

19 - 25 Normal Gj.snitt risiko 

26 - 30 Overvektig Høy risiko 

31 og høyere Kraftig overvekt Ekstrem risiko 

 

BMR: Din  BASAL METABOLIC RATE er det minimum kalorier som trengs for å opprettholde 
kroppsfunksjonene i hviletilstand. Det kan sees som den mengden energi (målt i kcal) kroppen bruker i 
sovende tilstand en dag 

Hvis du teller kaloriene i maten du spiser hver dag, trekker fra din BMR og kaloriene du forbrenner under 
trening, vil sluttresultatet over tid være en pekefinger mht om du legger på deg eller går ned i vekt.   

Hvis du ønsker å gå ned i vekt, er det anbefalt å redusere kaloriinntaket noe, kombinert med økt fysisk 
aktivitet. Kraftige «skipper-tak» er uheldig, kan være helseskadelig og vil ikke gi varig vektreduksjon.   

 
TDEE: TOTAL DAILY  ENERGY EXPENDITURE (daglige totale kaloriforbuk) er et estimat på ditt daglige 
kaloribehov. Prøver du å gå ned i vekt, er din TDEE en god indikator på hvilket kalori-inntak du bør 
ligge under per dag. 

 
BODY FAT % :    Din estimerte fettprosent. Dette er kun et estimat og klassifiseringen absolutt ingen fasit. 

SUPER TRENT 

SVÆRT TRENT 

GODT TRENT 

OVER SNITTET 

BRUKBART 

MODERAT TRENT 

LITT TRENT 

UTRENT  

VELDIG UTRENT 

VELDIG UTRENT  

90~100 

80~89 

70~79 

60~69 

50~59 

40~49 

30~39 

20~29 

10~19 

0~9 
 

1) STARTE RECOVERY PROGRAMMET 

Med en gang treningen er avsluttet, trykk “RECOVERY knappen”. 

2) TILBAKE TIL HOVEDMENYEN 

Trykk MENU-knappen for å gå tilbake til hovedmenyen. 
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Kommentar Kvinner   
 

   

Sykelig lavt 10-13% 2-4% 

Ekstremt lavt 
Low 

14-20% 6-13% 

Lavt 21-24% 14-17% 

Gjennomsnitt 25-31% 18-25% 

Overvektig 32% plus 26% plus 

 



 

Målverdier    TIME - METERS - STROKES - CALORIES 

TID/TIME – DISTANSE/METERS – RODRAG/STROKES – KALORIER/CALORIES: dette er målverdier 
man kan, men ikke må, legge inn. Hvis du ikke definerer noen av målverdiene vil computeren telle opp 
fra null. Definerer du en eller flere målverdier derimot, vil computeren telle ned til null fra målverdien 
som er satt, gi et lydsignal når det første målet er nådd og stanse treningsregistreringen. 

Målverdiene kan settes inne følgende område: 

TIME 1:00 ~ 99:00 Minutter (i 1 minutts trinn) 

METERS 100 ~ 99,900 Meter  (i 100 meters trinn) 

STROKES 10 ~ 9,990 Rodrag (i 10 rodrag trinn) 

CALORIES 10 ~ 9,990 Kcal (i 10 Kcal trinn) 

MÅLVERDIER~ HVORDAN 

Det er valgfritt om man vil definere målverdier. 

For å hoppe over alle målverdier, trykk og hold ENTER  

For å hoppe over en enkelt målverdi, trykk ENTER. 
For å velge  målverdier, trykk SELECT knappene. Trykk så ENTER for å bekrefte valget  

 
 

VARSLER TIME/500M – PULSE – SPM - WATTS 

TIME/500M – PULSE – SPM – WATTS; Minimum og Maximum VARSEL er valgfritt. 

Minimum og Maximum VARSEL er gode hjelpemidler hvis de brukes riktig. Vi anbefaler at kun en eller 
to VARSLER brukes samtidig. 

Når et  VARSEL slår inn, vil computeren gi et signal samtidig som skjermen viser hvilket av de 4 
varselkategoriene som er aktivert.  I tillegg vil varseltekst blinke (fks. SPM MIN ellerr TIME/500 MAX) 
avhengig av hvilket varselskategori det er om du har når minimum- eller maksimum-nivået 

Varsler kan defineres innen følgende områder: 

TIME/500M 01:00 ~ 9:55 minutter og sekunder  

TIME/500M SEPARATION 10 sekunder 

PULSE 30~220 pulsverdi  

PULSE SEPARATION 4 pulsslag 

SPM 15~60 SPM Rodrag/minutt 

SPM SEPARATION 4 Rodrag/minutt 

WATTS 10~995 Watt 

WATTS SEPARATION 20 Watt 

 

VARSEL ~ HVORDAN 

Det er valgfritt om man vil definere mininmum-- eller 

maksimumsvarsler.  

For å hoppe over alle varsler, trykk og hold ENTER  

For å hoppe over en enkelt varsel, trykk ENTER. 

For å velge Minimum eller Maksimum-varsler, trykk SELECT 

knappene. Trykk så ENTER for å bekrefte valget   

Defaults/utgangspunkt DEN SISTE DELEN AV 

HOVEDMENYEN 

Valgprosessen – utgangspunkt som bruker kan justere 

Resistance LEVEL(motstandsnivå) 1 eller 10  

TIME/500M 2:15 

Målverdier 

TIME 20:00 minutter  

METERS 2000 meter  

STROKES 300 rodrag  

CALORIES 160 Kalorier 

VARSEL Min og Maksimumsverdier som bruker kan justere 

TIME/500M Min 2:10 ~ Maksimum 2:20  

PULSE Min 138 pulsslag ~ Maksimum 142   

SPM Min 23 rodrag/minutt ~ Maksimum 27  

WATTS Min 95 ~ Maksimum 115  

Intervallprogram – utgangspunkt som bruker kan justere 

ANTALL INTERVALLER 10  

INTERVALL DISTANSE 500 Meter  

INTERVALL TID 60 sekunder 

HVILETID (mellom “dragene”) 30 sekunder 

Pulsmål-program – utgangspunkt som kan justeres 

Pulsmål 140 pulsslag 

Brukerdata – forhåndssatt og bruker må endre til egne data 

YEARS/ÅR 35  

SEX/KJØNN Kvinne (Female) eller mann (Male) 

HØYDE Kvinner 163 cm ~ Menn 178 cm  

VEKT Kvinner 60 kg ~ Menn 86 kg  

AKTIVITETSINDIKATOR 2-Lett Aktiv (1-Sedat, 2-Lett Aktiv, 3-Moderat Aktiv, 4-Meget Aktiv, 5-Estremt Aktiv) 

 

Valg av måleenhet  METRISK eller IMPERISK 
For Brukerdata som HØYDE og VEKT har man valget mellom metrisk og imperisk måleenhet. 

HEIGHT/HØYDE I Centimeter eller  Feet/Inches 

WEIGHT/VEKT i Kilogram eller  Pund 

HVORDAN ENDRE MÅLEENHET 

Trykk og hold inne SELECT knappene i 3 sekunder. 

Terykk så SELECT knappene for å “bla” og finne enten “METRIC” eller 

“IMPERIAL”. Deretter trykkers ENTER for å bekrefte valget 
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Trouble Shooting Guide 
PROBLEM "NO PULSE" / ingen puls registrert. 

LØSNING 1) Hvis huden under sensorene i pulsbeltet er for tørr, vil de ikke registrere de elektriske 
pulssignalene fra hjertet.  For å få bedre kontakt, fukt huden eller sensorene med litt vann.   

2) Kontroller at du bruker riktig pulsbelte, dvs at det er 2.4 GHz frekvens kompatibelt.  Se 
Pulsmottaker-frekvens. 

3) Bytt batteri i pulsbeltet. 

4) Kontroller om pulsbeltet fungerer på andre maskiner med same type pulsmottaker (2.4 
GHz)   

5) Kontakt Sportsmasterfor bistand; service@sportsmaster.no eller 66 85 04 60 

 

PROBLEM LCD får skygger eller viser kun delvis tall og tekst, har programfeil etc 

LØSNING 1) Nullstill computeren: Trykk og hold inne RESET knappen 

2) Re-start computeren: Kople fra strømmen i 15 sekunder eller mer 

3) Kople sammen ledningene igjen; se monteringsveiledningen. 

4) Kontakt Sportsmaster for å få ny computer (siste utvei) 

Medisinsk hensyn - advarsel 
Hvis du merker smerte i brystet eller at det “snurper” seg sammen, uregelmessig hjerterytme, 
svimmelhet, eller uvant ubehag under trening, stop umiddelbart og kontakt lege! 

 

Oppvarming og Nedtrapping 
Husk på å varme opp før trening og ta deg tid til nedtrapping etter trening. Dette er viktig for å unngå 
skader. 

Oppvarming: Fem minutter lett kondisjonspreget aktivitet og fem minutters lett tøyning  

Nedtrapping: Fem minutter lett kondisjonspreget aktivitet og fem minutters lett tøyning. 

 

Treningstips 
Bruk treningstøy som er behagelige, myke og som transporterer svette vekk fra kroppen. 

Pass på å bruke sko som sitter godt og gir god støtte.  

Det er viktig å drikke vann under treningen for å hindre dehydrering ved lengre treningsøkter. 

FAQ   SPØRSMÅL SOM OFTE STILLES 

Q:  PULSBELTE ~ Kan jeg bruke det gamle pulsbeltet mitt på denne romaskinen? 

S:  Kanskje – test det, men bruk heller beltet som følger med eller kjøp nytt hos Sportsmaster hvis det 
gamle ikke fungerer. 

S: DIGITAL pulsbelte som gjerne kommer sammen med Pulsklokke = NEI, normalt fi\ungerer dette ikke  

Q:  Hvordan registrerer og beregner computeren DISTANSE (METER)  og FART ( TIME/500M) ? 

S:   
DISTANCE  

= HASTIGHET ~ Denne romaskinenhar 2 sensorer montert på  belte”tønnen”; 1 «A» sensor 

og en «B» sensor. På denne måten kan computeren lese om belte-tønnen går forover (rodrag) eller 

bakover (tilbakeføring av ro-pinnen). Omdreininger per drag kombinert med registrering av motstandsnivå 
gjør at distansen kan beregnes. Kombinert med tiden du bruker per drag og standardformelen med 
distance delt på tid kan hastigheten beregnes.  

Q:  Hvordan beregnes WATT ? 

S: watt-beregning: Computerens WATT beregning og verdier har vært gjennom kalibrering i henhold til EN 
957 Europeisk Standard. Romaskinen ble testet av et godkjent laboratorie som benyttet Dynamometer 
som måler nøyaktig torque/kraft/WATT verdier på alle motstandsnivåer ved forskjellige hastigheter. 
Computeren er programmert basert på dette og må være innenfor ± 10% avvik for å passere en siste 
test. 

MERK: Computeren viser fortløpende WATT-verdier og ikke akkumulert Watt-verdi. 

Wattdefinisjon: watt betegner hastigheten energi brukes. watt brukes både i mekanikk og i 
elektrisitetslære, og kopler mekaniske og elektriske enheter til hverandre.  it links the mechanical and 
electrical units to one another. En watt tilsvarer kraftmengden til en joules arbeid per sekund. 

Q:  Hvordan beregner computeren kaloriforbruk ? 

A: Beregning av Kilokaloriforbruk: Computeren lagrer løpende informasjon om watt generert og 
konverterer verdiene til kilokalorier. Deretter tilpasser computeren kaloriverdiene til kroppens 
normalfunksjon og tar hensyn til brukerdataene som er lagt inn. Dvs kjønn, alderhøyde, vekt og 
aktivitetsindikator. 

MERK: Kaloriverdiene som fremkommer er kun beregnete verdier og noe avvik kan forekomme. 

Kilokaloridefinisjon: En kilokalori er en enhet varmeenergi. En kilokalori er «den mengde varme som 
trengs for å øke temperaturen på en kilo vann en grad Celsius ved et atmosfæres trykk.  

En kilocalorie per time  = 1,163 watt. 
 
 
 
 

Resirkulering 
Av miljøhensyn: Lever romaskinen til en miljøstasjon når den en gang  

er utslitt. 
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