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VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
Indhent altid råd fra en læge eller en kvalificeret og autoriseret sundhedsprofessionel, ved behov for at følge særlige kostplaner eller diæter og før du
starter nogen form for stretching eller træningsprogrammer. Det er en god regel altid at søge tilbundsgående oplysninger om enhver form for aktivitet
eller andre valg, som kan påvirke helbredet.
Læs alle anvisningerne, inden produktet tages i brug. Disse anvisninger er udarbejdet med henblik på, at værne om brugers sikkerhed og om selve
produktet.
Undgå, at børn har adgang til produktet uden overvågning.
Produktet må udelukkende benyttes af eller i nærheden af børn, invalide eller handicappede under konstant overvågning af kvalificeret personale.
Benyt udelukkende produktet til de formål, som er omtalt i brugsvejledningen; udfør udelukkende de øvelser, som dette udstyr er beregnet på, og følg
anvisningerne om måde og forhold i vejledningen. Alt anden brug skal betragtes som utilsigtet og derfor som farlig.
Benyt aldrig andet tilbehør end det Technogym anbefaler.
Anbring aldrig hænderne i nærheden af de bevægelige elementer.
Lad aldrig genstande falde ned i eller blive stukket igennem åbningerne..

OPBEVAR DISSE ANVISNINGER
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PERSONLIG SIKKERHED
Brug af produktet er kun tilladt efter lægeundersøgelse med henvisning til den type træning, der ønskes udøvet, og i henhold til de af Technogym forudsete
brugsbetingelser.
Ved særlig fysik kondition er brug af produktet udelukkende tilladt under opsyn af en læge med specifik erfaring på området.
Indtag den korrekte position på produktet, ved starten af de forskellige øvelser, og vær opmærksom på komponenter, som kan udgøre en hindring.
Indstil træningen i funktion af fysiske egenskaber og helbredstilstand, og start med ikke-krævende belastninger.
Undgå overbelastning eller udmatning. En ukorrekt eller overdreven træning kan medføre alvorlige fysiske skader eller dødsfald. Afbryd øjeblikkeligt
øvelsen og kontakt en læge, hvis du får smerter eller unormale symptomer.
Bær passende sportstøj og sko under træningen; undgå beklædning, der hindrer hudens transpiration; bær aldrig løsthængende tøj. Langt hår skal sættes
op i hestehale. Hold beklædningsgenstande og håndklæder på passende afstand af komponenter i bevægelse.
Under brug skal andre personer holde en passende sikkerhedsafstand til produktet.
Anvend aldrig produktet i nærheden af børn eller husdyr.
Motionscenterets leder har pligt til at give brugerne fuld oplysning om korrekt og utilsigtet brug.
Fuldfør produktets montering, inden det tages i brug. Kontrollér altid produktet, inden det tages i brug. Stop med at bruge produktet, hvis det ikke fungerer
korrekt.
Montér og benyt produktet på en solid og plan overflade.
Hold produktet i god stand. Tag kontakt til den tekniske assistance hos Technogym, hvis der opdages tegn på slitage.
Forsøg aldrig at udføre andre vedligeholdelsesindgreb på produktet, end dem der beskrives i brugsvejledningen.
Installation, vedligeholdelse og justeringer skal udføres af faglært personale fra Technogym eller anvist af samme.
Anbring ikke produktet lodret.
Genstande må aldrig anbringes på stellet eller på displayet.
Technogym kan ikke holdes til ansvar for eventuelle fejl eller skader, som forårsages af uautoriserede vedligeholdelseshandlinger, utilsigtet brug,
uheld, uagtsomhed, ukorrekt montering eller installation, affaldsmaterialer fra enhver form for byggeaktivitet i de omgivelser, produktet befinder sig i,
oxyderings- eller korrosionsfænomener med udspring i produktets placering, ændringer eller tilpasninger udført uden skriftlig tilladelse fra Technogym,
eller af brugers manglende overholdelse af anvisningerne vedrørende brug, funktion og vedligeholdelse, som specificeres i brugsvejledningen.
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FABRIKANT- OG PRODUKTIDENTIFIKATION
A - Fabrikantens navn og adresse
B - Produktionssted
C - Produktbeskrivelse
D - Elektriske specifikationer
E - Angiver at konsultere brugsanvisningen
F - Serienummer og fremstillingsdato
G - Produktmodel

Produktet SKILLROW er en kommerciel anordning, beregnet
til brug indendørs i hjemlige og professionelle omgivelser. I
henhold til ISO standarden EN 20957-1, er det en anordning
af klasse SA.

C
D

B

A

G

Technogym S.p.A. via Calcinaro 2861, Cesena (FC)
Made in Italy
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Model no. DJR0ND

E

Contains FCC ID: Z64 - WLSBMOD, ZRX0WQ001147AA
B atter y c har ger : 2 4 V ⎓ 0 ,5 A
C l as s : S A I S O EN 2 0 9 5 7 - 1 E N 9 5 7 - 7
M ax i m um U s er ’ s w e i g h t : 1 6 0 k g

F
S/N DJR0ND17000001 03/17
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PRODUKTBESKRIVELSE
Flytbart sæde (A).
Håndtag (B).

F

Modvægt-trinbrætter (C).
Glideplan (D).
Tilstandsregulator (E).

G

Telefonholder (F).
Display (G).

B
E

A
D

C
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ANVISNINGER FOR BRUG
Indledende reguleringer
Tag plads på det flytbare sæde.
Anbring fødderne på modvægtstrinbrætterne, justér hælstøtten og fastspænd
fødderne med remmene.

Startposition
Bøj knæene så ballerne flyttes tættere på hælene. Skinnebenet skal være
så lodret som muligt.
Bøj overkroppen fremad og tag fat om håndtaget med begge hænder. Armene
skal være strakte og ryggen oprejst.
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ANVISNINGER FOR BRUG
Roning
Skub med fødderne på trinbrætterne og stræk benene ud.

1

2

3

4

Når benene er helt udstrakte skal man bruge underlivsmuskulaturen
og biceps musklerne til at trække overkroppen bagud med en hældning
på cirka 30°.
Når benene er udstrakte og overkroppen skrå skal man bøje armene
og trække håndtaget mod brystet med albuerne bagud.
Brug ikke hele kroppen på en gang under øvelsen; foretag en progressiv
bevægelse, der starter fra benene, fortsætter over overkroppen og
afsluttes med armenes bevægelse.
Pause
Stræk armene, bring overkroppen fremad og buk knæene, for at vende
tilbage til udgangspositionen.
Advarsler
Hold rygraden ret under hele bevægelsen.
Hold knæene på linje med anklerne, hverken mere eller mindre åbne.
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ANVISNINGER FOR BRUG
Tilstandsregulatorens funktion
Det er muligt at anvende to træningstilstande på produktet;
-

ROWING (roning) træning

-

POWER (effekt) træning

I POWER (effekt) tilstanden introducerer regulatoren en supplerende, magnetisk belastning. Dette
muliggør afvikling af roningsøvelsen med overbelastning og afvikling af styrkeøvelser.
I ROWING (roning) tilstanden: Mængden af luft reguleres ved at dreje på drejeknappen; dette påvirker
roningsfornemmelsen, men ikke intensiteten.
Belastningens intensitet formidles af selve øvelsen: desto hårdere man trækker, jo større føles
modstanden.
Når regulatoren drejes over i området ROWING (roning) ændres roningsfornemmelsen.
Belastningen afhænger af forskellige faktorer: temperatur, højde over havet, ophobet støv i blæseren og
på gitrene. Af samme årsag kan opfattelsen af belastningen i de forskellige SKILLROW og på forskellige
tider af dagen virke anderledes, også selvom man har indstillet det samme niveau.
For at kunne sammenligne resultaterne af den samme persons forskellige træningsrunder, eller
forskellige personers træningsrunder, skal man tage højde for DRAG FACTOR elementet, som er
måleenheden for "bådens" funktionsevne.
Indhent oplysninger om hvordan man visualiserer drag factor værdien i kapitlet om displayet.
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ANVISNINGER FOR BRUG

Advarsler
Distraktioner fra de omkringliggende omgivelser kan føre, at man taber stabilitet og mister balancen.
Det er brugers ansvar, at sørge for at produktet ikke interfererer med noget som helst andet bevægeligt materiel under brug heraf.
Det er forbudt, at anvende ustyret to personer på samme tid.
Produktet SKILLROW er udelukkende beregnet til det brugsområde det er konstrueret og fremstillet til, dvs. roningsergometer, for at simulere
roning i en båd. Alt anden brug skal betragtes som utilsigtet og derfor som farlig.
Vær opmærksom på det flytbare sædes bevægelse: fare for at komme i klemme.
Ledsag altid håndtagets bevægelse helt i bund, og slip den aldrig under øvelsen.
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ANVISNINGER FOR BRUG
Skil produktet i to dele, for at stille det til side efter brug.
Træk elementet (A) opad og tryk samtidig elementet (B) nedad. På denne måde frigøres glideplanet.
Når de to dele er skilt ad kan de falde ned: Understøt dem begge og vær forsigtig.

A

B
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ANVISNINGER FOR BRUG
Saml de to dele, for at genmontere produktet;
blokeringselementerne udløses automatisk.
Det er vigtigt, at de to dele står på en fuldstændig
ret linje, når de fastlåses.
Anbring ikke det samlede produkt lodret: det er
ustabilt og vil kunne vælte.
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BESKRIVELSE AF DISPLAYET
Start bevægelsen i et par sekunder, for at tænde for displayet. Hvis bevægelsen
fortsættes i over 3 sekunder vil øvelsen gå i gang.
Stop bevægelsen, for at slukke for displayet. Håndtaget skal holdes i ro i
mindst 3 sekunder.
Hvis displayet ikke tænder eller straks slukker under øvelsen er hastigheden
eller intensiteten for lav. Forøg bevægelsens hastighed eller intensitet.

min
GOAL
TEST REST

TEST

spm
AVG
DRAG MAX

m
GOAL

/500m
AVG
REPS MAX

kcal
GOAL
MOVE

watt
AVG
VO2 MAX

bpm
AVG MAX

Dette symbol angiver, at Wi-Fi forbindelsen er aktiveret.
Hvis forbindelsen er aktiv kan man logge på.
Anvend den dedicerede App'en fra Technogym til dette produkt, for at indstille Wi-Fi-forbindelsen.
Dette symbol angiver, at man er logget på.
Hvis Wi-Fi forbindelsen er aktiv kan man logge på.
Man kan logge på med TGS-nøglen eller med mywellness app'en vha. en NFC, QR-Code, Bluetooth smart.
Hvis man logger på bliver resultaterne gemt på brugerens personlige kort ved øvelsens afslutning.
Symbolet med hjertet angiver at brystbæltet med pulsmåler er blevet sammenkædet.
Den numeriske værdi ved siden af hjertet angiver hvor mange slag hjertet slår pr. minut (bpm).
Dette symbol angiver den aktuelle træningstilstand, ROWING (RONING) eller POWER (EFFEKT).
Den numeriske værdi angiver modstandsniveauerne (ROWING (roning)), fra 1 til 10.
Angivelserne til højre for den numeriske værdi angiver den magnetiske modstand (POWER (effekt)), fra 1 til 3.
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BESKRIVELSE AF DISPLAYET
Visualiserede data under øvelsen
Under øvelsen visualiseres de nedenstående øjebliksværdier i den første
søjle på displayet.
-

Forløbet tid, udtrykt i minutter og sekunder, siden øvelsens start.

-

Tilbagelagt afstand, udtrykt i meter.

-

Forbrændte kalorier.

min
GOAL
TEST REST

TEST

spm
AVG
DRAG MAX

m
GOAL

/500m
AVG
REPS MAX

kcal
GOAL
MOVE

watt
AVG
VO2 MAX

bpm
AVG MAX

I den anden søjle er værdierne opdelt i 3 skærmbilleder; man skal bruge de to taster i højre side til at gennemse skærmbillederne.
spm

Hastighed, udtrykt i "stroke per minute"
(spm).
Øjebliksværdi.

/500m Forudset tid til at dække en afstand på 500

meter, udtrykt i minutter og sekunder.
Øjebliksværdi.

watt

SKILLROW

Belastning, udtrykt i watt.
Øjebliksværdi.

spm
AVG
DRAG MAX

Hastighed, udtrykt i "stroke per minute"
(spm).
Gennemsnitsværdi fra øvelsens start.

/500m Forudset tid til at dække en afstand på 500
meter, udtrykt i minutter og sekunder.
AVG

Gennemsnitsværdi fra øvelsens start.

watt
AVG

Belastning, udtrykt i watt.
Gennemsnitsværdi fra øvelsens start.
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BESKRIVELSE AF DISPLAYET
I tredje skærmbillede ændres værdierne i funktion af træningstilstanden.
-

Under træning af typen ROWING (roning) angives drag factor værdien, som måler den reelt udførte belastning.

-

Under træning af typen POWER (effekt) angives antallet af gentagelser og øjebliksbelastningen.

Visualiserede data ved øvelsens afslutning
Ved øvelsens afslutning visualiseres de nedenstående samlede værdier i den første søjle på displayet.
-

Forløbet tid, udtrykt i minutter og sekunder, siden øvelsens start.

-

Tilbagelagt afstand, udtrykt i meter.

-

Forbrændte kalorier.

I den anden søjle på displayet vises de følgende værdier.
-

Hastighed, udtrykt i " skridt/min" ("stroke per minute": spm).

-

Forudset tid til at dække en afstand på 500 meter, udtrykt i minutter og sekunder.

-

Belastning, udtrykt i watt.

Resultaterne i den anden søjle er opdelt i 3 skærmbilleder. Hvert skærmbillede visualiseres i 5 sekunder; herefter slukkes displayet.
-

Skærmbillede 1: registrerede værdier ved øvelsens afslutning.

-

Skærmbillede 2: gennemsnitsværdier for hele øvelsen.

-

Skærmbillede 3: maksimalt opnåede værdier under øvelsen.

Hvis øvelserne udføres i tilstanden POWER (effekt) vises det samlede antal gentagelser og forbruget i MOVE også.
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BESKRIVELSE AF DISPLAYET
Sådan startes øvelsen (Typen af øvelser)
Hvis man ror, uden at trykke på en af tasterne, i mindst 3 sekunder startes en øvelse uden en tidsbegrænsning. Hvis man holder op med at ro i mindst
3 sekunder afbrydes øvelsen i en pause; efter 20 sekunder i pause afsluttes øvelsen og resultaterne visualiseres.
Tryk på tasten SET (indstil) for at indstille andre øvelsestyper.
Efter at have trykket på SET (indstil) bruges de to taster til højre til at gennemse de forskellige typer af øvelser og test.
De følgende øvelser og tester præsenteres i denne rækkefølge.

min
GOAL
TEST REST

spm
AVG
DRAG MAX

-

Øvelse med en forindstillet varighed, i minutter.

-

Øvelse med en forindstillet afstand, i meter.

-

Øvelse med et forindstillet kalorieforbrug.

-

GOAL
AVG
Intervaltræning baseret på afstand: afstanden til belastningsfasen og varigheden af reetableringsfasen
indstilles.
MOVE
VO2 MAX

-

Intervaltræning baseret på varighed: varigheden af belastningsfasen og reetableringsfasen indstilles.

-

Test, med en varighed på 30 sekunder.

-

Test, som forudser at der tilbagelægges en afstand på 2000 meter.

TEST

m
GOAL

kcal

/500m
AVG
REPS MAX

watt

bpm
AVG MAX

Tryk på tasten SET (indstil) når øvelsen eller testen vises på displayet, for at markere den.
Efter markering af øvelsen bruges de to taster til at indstille værdierne (varighed, afstand, kalorier). Tryk på tasten
SET (indstil) for at bekræfte værdien og starte øvelsen.
Der skal ikke indstilles nogen værdi til testene.
Testene udføres i tilstanden ROWING (roning); Hvis tilstanden POWER (effekt) er aktiveret vil testen ikke starte.
Hvis tasten SET holdes trykket i mindst 5 sekunder annulleres øvelsen.
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LÆSNING AF PULSFREKVENS
Der er en modtager på displayet som modtager pulssignalerne fra det telemetriske brystbælte.
Bluetooth Smart og ANT+ transmissionsteknologierne understøttes.
For at pulsværdien kan visualiseres på displayet skal brystbæltet med pulsmåler kædes sammen med
produktet.
min
GOAL
Sammenkædningen skal gentages for hver øvelse.
TEST REST

TEST

spm
AVG
DRAG MAX

m
GOAL

/500m
AVG
REPS MAX

kcal

watt
AVG
VO2 MAX

GOAL
Brystbæltet kædes sammen med produktet ved at trykke på det hjerteformede symbol
MOVEi højre side.

Stå så tæt som muligt på modtageren i 10 sekunder for at fremme forbindelsen.
Ikonet med hjertet blinker på displayet under sammenkædningen; herefter, når forbindelsen er oprettet,
forbliver ikonet tændt og pulsens øjebliksværdi visualiseres.

bpm
AVG MAX

Pulsfrekvensen er udtrykt i hjerteslag pr. minut.
Hvis man har logget på, og hvis pulsfrekvens grænseværdi er registreret i profilen, vil de 3
referenceangivelser tænde.
-

1 tændt angivelse betyder at der er registreret en pulsværdi på mellem 0% og 33% af grænseværdien.

-

2 tændte angivelser betyder at der er registreret en pulsværdi på mellem 34% og 66% af grænseværdien.

-

3 tændte angivelser betyder at der er registreret en pulsværdi på over 67% af grænseværdien.
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LÆSNING AF PULSFREKVENS

For at læse grafen skal du blot kigge efter alderen på den vandrette akse, og
derfra stige lodret, indtil du krydser værdierne, der svarer til 60%, 70%, 90%.
Den aerobe aktivitet, der er praktiseret med puls mellem 60% og 70%,
er karakteriseret af udbredt procentvis brug af fedt i genfindelsen af
energikilderne.
I den aerobe aktivitet, der er praktiseret med puls mellem 70% og 90%, er
blodkredsløbskomponenten fremherskende.
Hvis, for eksempel, en person på 30 år vil forbrænde fedt under øvelsen, skal
vedkommende holde pulsen mellem 112 (60%) og 131 (70%). Hvis personen
i stedet ønsker at forbedre blodkredsløbskapaciteten, skal vedkommende
holde pulsen mellem 131 (70%) og 168 (90%).

Hjerteslag i minuttet

Tabellen identificerer de optimale pulsniveauer i forhold til alder og til det
efterstræbte mål.
Den teoretiske maksimale puls (100%) beregnes i henhold til alderen med
formlen: FC max = 207 - 0,7 x alder (R. L. Gelish et alii, Med Sci Sports Exerc.,
2007 May, 39 (5): 281).

Alder

Fremherskende brug af sukker.
Træning for atleter, der er engageret i konkurrencemæssig aktivitet
(med lægeerklæring).
Kombineret brug af fedt og sukker
Signifikant forbedring af den aerobe effektivitet.
Fremherskende brug af fedt og øgning af brugen af sukker
Moderat forbedring af den aerobe effektivitet.
Fremherskende brug af fedt og lidt brug af sukker
Begrænset forbedring af den aerobe effektivitet.
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LÆSNING AF PULSFREKVENS

Advarsler
Det er meget vigtigt, at pulsen under træning aldrig overstiger 90% af den maksimale puls (medmindre det drejer sig om atleter, der udøver
konkurrenceidræt).
Pulsmåleren er kun beregnet til at vise puls under træning og udelukker enhver diagnostisk brug af medicinsk karakter; den tjener ikke til
at opdage hjerteuregelmæssigheder eller -problemer. Værdien af pulsslaget, der vises på displayet, er faktisk kun vejledende og skal ikke
betragtes som en sikker data.
Det frarådes at bruge brystbånd med pulsmåler ved tilstedeværelse af hjælpemidler såsom pacemakere eller lignende.
For at undgå interferens skal produkterne anbringes med en indbyrdes afstand på mindst 170 cm.
Målingen af pulsen er muligvis ikke korrekt ved tilstedeværelse af elektromagnetiske strålingskilder (TV, mobiltelefoner, osv.).
Kontakt det tekniske servicecenter i tilfælde af tvivl om rigtigheden af dataene.
I tilfælde af problemer med at tilkoble brystbæltet:
-

kontrollér, at bæltets batteri er opladt;

-

kontrollér, at brystbæltet ikke allerede er tilsluttet andre enheder.
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BRUGSMILJØ
Med henblik på at sikre, at aktivitet med maskinen vil være ubesværlig, resultatgivende og uden risiko bør omgivelserne opfylde visse specifikke krav
det anbefales derfor, at kontrollere nedenstående forhold, inden man bestemmer sig for hvor udstyret skal installeres:
-

temperatur på mellem +10°C og +25°C;

-

tilstrækkelig udluftning til at holde luftfugtigheden på mellem 20% og
90% under træning;

-

tilstrækkelig belysning til at udføre den fysiske træning under
behagelige og afslappende forhold;

-

stor område uden hindringer på mindst 60 cm hele vejen rundt om
produktet;

-

plan og stabil overflade uden vibrationer, med en bæreevne, der er
afstemt efter maskinens vægt, også i betragtning af brugerens vægt.

Installationsomgivelserne skal opfylde alle krav i den gældende lovgivning
på området.

60 cm

Udsæt ikke produktet for direkte sollys.
Må ikke anvendes udendørs. Benyt aldrig produktet udenfor, hvor det kan
blive udsat for atmosfæriske påvirkninger og udsæt aldrig produktet for
vandstråler.
Brug ikke produktet på steder, hvor der anvendes sprayprodukter, eller
hvor der håndteres ilt.
Anbring ikke produktet i fugtige miljøer, såsom svømmebassiner,
boblebade og saunaer.

SKILLROW

20

TEKNISKE DATA
Batteritype

hermetisk, bly

Batterikapacitet

12V 2Ah

Maksimal genopladningsstrøm

200 mA

Varighed af komplet genopladning

10 timer

Udstyrets vægt

61 kg

Brugers maksimalvægt

160 kg

Støjniveau

Lavere end 70 dB (A)

Beskyttelsesgrad

IP 20

Driftstemperatur

fra +5°C (+41°F) til +40°C (+104°F)

2435 mm
(96")

629 mm
(25")

1280 mm
(50")
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SIKKERHEDSMÆRKATER
Der kan ske alvorlige uheld med denne maskine.
Undgå, at børn har adgang til udstyret uden
overvågning. Teenagere bør kun bruge udstyret
under nøje overvågning.
Læs alle advarsler og anvisninger, inden udstyret
tages i brug.
Indhent yderligere oplysninger om advarsler og
sikkerhedsforskrifter i brugsvejledningen.
Stop straks træningen i tilfælde af smerter eller
unormale symptomer, og kontakt en læge.
Hold krop, hår og løse beklædningsgenstande på
afstand af dele i bevægelse.
Kontrollér altid maskinen inden brug.
Tag ikke udstyret i brug, hvis det er slidt eller
beskadiget. Underret straks personalet, hvis
dette er tilfældet.
Hjertepulsværdien, der visualiseres på skærmen
er kun vejledende og må aldrig betragtes som en
sikker værdi.
Vær meget forsigtig med at stige op på og ned fra
båndet, når dette er i bevægelse, for at undgå
fysiske skader.
FJERN IKKE DETTE MÆRKAT.
UDSKIFT DET, HVIS DET ER BESKADIGET.

Det anbefales at læse alle anvisningerne på
etiketten, før produktet tages i brug.

På produktet er der et mærkat, som angiver en fare for at vælte.
Produktet er ikke stabilt i den lodrette position. Når det stilles væk skal det skilles i to dele, for at værne om sikkerheden.
0
DA
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FLYTNING AF PRODUKTET
Produktet er udstyret med stationære forhjul. Den skal løftes en smule, som vist i figuren, og skubbes fremad eller bagud, for at flytte den.
Hvis gulvbelægningen ikke tillader brug af maskinens hjul skal flytningen foretages med almindelige løfte- og transportmidler.

Advarsler
Flytningen skal foretages med stor forsigtighed da maskinen kan komme ud af balance.
Inden man flytter produktet skal man kontrollere at udløseranordningen ikke er løftet og at de to dele af produktet er koblet korrekt sammen.
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ORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE
Det er en god regel altid at holde maskinen ren og fri for støv, i henhold til de mest
almindelige forskrifter om hygiejne, da den benyttes i et sportscenter af mere end en
person.
Rengør glideplanet hver dag med en blød klud.
Brug en fugtig, men ikke våd klud, til rengøring af displayet.
Rengør hele udstyret en gang om ugen:
-

rengør de udvendige dele med en fugtig svamp;

-

flyt maskinen, for at støvsuge i området herunder.

Undgå brug af kemiske produkter eller opløsningsmidler.

Advarsler
Sørg for, ikke at gnide for hårdt på tegningerne og anvisningerne, som vises
på etiketterne.
Sikkerhedsniveauet kan kun opretholdes ved at udføre en omhyggelig
inspektion af maskinen hver anden uge, så skader og/eller slitage kan
opdages.
Tag kontakt til den tekniske assistance hos Technogym, hvad angår vedligeholdelsesindgreb,
der ikke beskrives i denne anvisning.
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ORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE
Smør kæden hver uge:
-

brug en blød klud og smøremiddel af typen 20w (det anbefales at bruge Klüber
Summit Hysyn FG 32);

-

påfør olien i hele kædens længde;

-

rens for eventuel overskydende olie;

-

gentag, om nødvendigt, handlingen;

-

undgå brug af kemiske produkter eller opløsningsmidler.

Foretag de følgende kontroller en gang om måneden.
-

Kontrollér at der ikke er stive led i kæden. Hvis leddene ikke er bløde nok efter
smøring af kæden skal den skiftes ud.

-

Kontrollér forbindelsen mellem kæden og stangen og udskift de nedslidte
komponenter.

-

Hvis håndtaget ikke løber helt tilbage skal elastikkens længde reguleres.
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REGULERING AF ELASTIKKEN
Hvis håndtaget ikke løber helt tilbage skal elastikkens længde reguleres.
Fjern beskyttelsen (A).
Skru de 4 skruer (B) ud, for at fjerne skærmen (C).
Slå en knude på den ene ende af elastikken og skær den overskydende del af.
Placér elastikkens ende i langhullet igen.
Slå en knude på den anden ende af elastikken og skær den overskydende
del af.
Placér elastikkens ende i langhullet igen.

A

B

C

Montér alle beskyttelsesskærmene igen.
Elastikken skal forkortes med samme længde i begge ender.
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UDSKIFTNING AF ELASTIKKEN
Skru skruerne (B) ud.

A

Skru skruen (C) ud; hold gitteret (A) på plads med
den ene hånd.

A

Skru skruerne (D) ud, for at fjerne gitteret (A).
Fjern beskyttelsen (E).
Skru skruerne (F) ud, for at flytte kraven (G).

B
D
C

E
F
G
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UDSKIFTNING AF ELASTIKKEN

L

H

Skru skruerne (H) ud, for at fjerne beskyttelsen (L).
Frigør elastikken for neden, bind knuden op, eller skær
den over, og træk elastikken af.
Frigør elastikken for oven, bind knuden op, eller skær
den over, og træk elastikken af.
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UDSKIFTNING AF ELASTIKKEN
Hold fat om begge ender, for at trække elastikken af så
taljeblokken kan føres ud (M).
Træk den gamle elastik af taljeblokken.
Sæt den nye elastik på taljeblokken. Taljeblokken skal
sidde midt for elastikken.

SKILLROW
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UDSKIFTNING AF ELASTIKKEN
Sæt taljeblokken ind i åbningen.
Kæden må ikke blive snoet.

Sæt den nye elastik på. Følg den viste rute i figuren.
Slå en knude på enden af elastikken og skær den overskydende del af.
Placér elastikkens ende i langhullet.
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UDSKIFTNING AF ELASTIKKEN
Sæt den anden ende af nye elastik på. Følg den viste rute i figuren.
Slå en knude på enden af elastikken og skær den overskydende del af.
Placér elastikkens ende i langhullet.
Montér alle beskyttelsesskærmene igen i den omvendte rækkefølge af de
beskrevne handlinger.
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RENGØRING AF BLÆSEREN
Hvis bremsningen virker ineffektiv skal gitteret på udløbet (A) rengøres.
Skru skruerne (B) ud.
Skru skruen (C) ud; hold gitteret (A) på plads med den ene hånd.
Skru skruerne (D) ud, for at fjerne gitteret (A).
Rengør hele gitteret med en støvsuger.
Det er vigtigt, at man starter med at stramme skruerne (D) og (B), og først til slut skruer skruen (C) i, når gitteret skal genmonteres.
Vær opmærksom på blæserens skarpe kanter.

A

A
A
B
D

C
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RENGØRING AF BLÆSEREN
Følg den nedenstående beskrivelse, for at
foretage en komplet rengøring af blæseren.

E

F

Tag gitteret af som beskrevet på den foregående
side.
Fjern beskyttelsen (E).
Skru skruerne (F) ud, for at fjerne gitteret (G).

G

Rens gitrene (A) og (G) med en støvsuger.
Skru skruerne (H) ud og rengør blæseren med
en støvsuger.
Montér alle gitrene igen.
Udfør de anførte handlinger i den omvendte
rækkefølge.
Vær opmærksom på blæserens skarpe kanter.

A
G

H
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BATTERIETS GENOPLADNING
Produktet er selvforsynet.
Produktet indeholder et batteri, som genoplades under afvikling af øvelserne.
Displayet tænder, når man starter en øvelse.
Ved øvelsens afslutning blinker displayet i et par sekunder og viser herefter resultaterne. Hvis displayet
slukker uden at vise resultaterne kan batteriet være afladet.
Batteriet kan aflade, hvis produktet ikke anvendes i en længerevarende periode; eller ved brug i længere
tid, med en type øvelse, som er utilstrækkelig til at oplade batteriet.
Udfør en øvelse i mindst 5 minutter ved mindst 20 skridt/min, for at genoplade batteriet.
Hvis man vil anvende et eksternt fødeapparat, må der udelukkende anvendes et Edac Power Electronics
CO LTD fødeapparat af typen EA10682P, der er godkendt til denne anvendelse.
Fødeapparatet følger IKKE med produktet, men kan købes direkte af Technogym s.p.a.

5 minutter

Kontakt det autoriserede servicecenter hvis displayet stadig slukker efter et par sekunder efter
genopladning.
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FEJLSØGNING
Nedenstående liste indeholder en række ulemper, der kan opstå under normalt brug af maskinen. I tilfælde hvor nedenstående beskrivelser ikke løser
problemet, skal der forespørges et indgreb fra den tekniske assistance hos Technogym.
Problem

Årsag

Løsning

Pulsmålerbæltet er slidt.

Udskift brystbæltet.

Kontakterne på huden af bæltesenderen er ikke korrekte.

Fugt indersiden af brystbæltet med vand.

Senderen er beskadiget.

Udskift brystbæltet.

Displayet slukker straks eller tænder
ikke når man ror.

Batteriet er afladet.

Genoplad batteriet.

Håndtaget vender ikke helt tilbage.

Elastikken sidder løst.

Regulér elastikkens længde som beskrevet ovenfor.

Bremsningen virker ineffektiv

Støv på gitteret i udgang eller i blæseren.

Rens blæseren som beskrevet ovenfor.

Problemer med aflæsning af pulsen
med brystbæltet
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TEKNISK ASSISTANCE
Den tekniske assistance hos Technogym omfatter:
-

telefonisk rådgivning,

-

oplysning om serviceindgreb under garanti og mod betaling,

-

teknisk assistance på stedet,

-

forsendelse af originale reservedele.

Tekniske Servicecenter
Technogym s.p.a
Via Calcinaro 2861, 47521 Cesena Italy
tel: +39 0547 56047
www.technogym.com/Support

Nedenstående data skal angives, når der tages kontakt til den tekniske assistance hos Technogym:
-

maskinmodel,

-

købsdato,

-

serienummer,

-

præcis angivelse af problem og fejl.

Advarsel
Indgreb på maskinen, udført af personale uden autorisation fra Technogym medfører garantibortfald.
Technogym leverer ledningsdiagrammer og ledninger til virksomhederne med ansvar for service.
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OPMAGASINERING AF PRODUKTET
I tilfælde af lang inaktivitet anbefales det at opmagasinere maskinen:
-

på et tørt og rent sted og beskyttet mod støv af et dækken;

-

i omgivelser med en temperatur på mellem -10°C og +70°C og med en luftfugtighed på mellem 20% og 90%.

Maskinen bevares bedst i den originale emballage.

BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET
Kontroller altid, om produktet kan udgøre en fare, og undgå at efterlade det tilgængeligt for børn. Af samme årsag skal man altid inaktivere det ved at
frakoble forsyningskablet, under eventuelle lange perioder uden brug.
Det er forbudt at smide produkterne ud i naturen eller på offentlige steder eller private steder med offentlig adgang.
Produktet består af genbrugsmaterialer, så som stål, aluminium og plastik, som skal bortskaffes i henhold til reglerne for husholdningsaffald og lignende
ved at rette henvendelse til specialiserede renovationsvirksomheder.
Det er forbudt at bortskaffe affald fra elektriske og elektroniske apparater som husholdningsaffald. For denne produkttype findes der et specifikt
indsamlingssystem, i overensstemmelse med den gældende lovgivning, som kræver en passende behandling, indvinding og genbrug.
Uautoriseret bortskaffelse af affald fra elektriske og elektroniske apparater samt ukorrekt brug heraf kan medføre alvorlige miljømæssige skader og
negative følger for folkesundheden.
I henhold til de vedtagne bestemmelser i den Europæiske Unions medlemslande kan private borgere, med bopæl i det Europæiske Fællesskab, overdrage
deres brugte elektriske og elektroniske apparater til de forudsete genbrugsstationer.
Hvis produktet er møntet på kommerciel aktivitet kan man kontakte sin forhandler eller Technogyms kundeservice, i de forskellige lande, for at aftale
hvordan de elektriske og elektroniske apparater skal bortskaffes.
Ret henvendelse til de lokale myndigheder for bortskaffelse af elektriske og elektroniske apparater i lande udenfor den Europæiske Union.
Produktets gennemsnitlige levetid: 10 år.
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BORTSKAFFELSE AF BATTERIET
Produktet indeholder et blybatteri. Følg de nedenstående anvisninger, for at tage batteriet ud i fuld sikkerhed.
Bortskaf aldrig batteriet i omgivelserne, da det består af materialer, der ikke kan genanvendes. Batteriet skal bortskaffes i overensstemmelse med de
lokale bestemmelser. Kontakt et firma, som er specialiseret i miljøvenlig bortskaffelse.
Skru skruerne (A) ud og fjern skærmen (B).
Skru skruerne (C) ud.
Fjern elementet (D).
Frakobl først kablet på den røde pol (1) og herefter
kablet på den sorte pol (2).
Tag batteriet ud (E).

A

B

C

1

2

E
D
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