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VEDLIKEHOLD OG SIKKERHETSINSTRUKSJON FOR MERIDA TRIM 

http://www.merida.se/


 

APPARATER: 

 

 

1. Kontroller alltid emballasje for utvendig skade før montering. Ta kontakt med din forhandler dersom du 

finner skade på emballasjen.  

 

2. Etter at apparatet er ferdig montert, vær vennlig og kontroller at alle delene slik som bolter, muttere og 

skiver er montert i henhold til brukerveiledningen. 

 

3. Kontroller med jevne mellomrom at ramme dekselet er tilstrekkelig sammenskrudd. 

 

4. Kontroller at sete pinne (ergometer), pedaler og styre er tilstrekkelig sammenskrudd før du setter deg på 

apparatet. 

 

5. Etter at sykkelen er ferdig montert, kontroller at ingen ledninger/ kontaktpunkter er i klem og at ingen av 

ledningene har fått noen skade under montering. 

 

6. Vær varsom med computeren, denne skal ikke utsettes for fysiske støt, høy luftfuktighet, vann, lave 

temperaturer eller smuss/ støv. 

 

7. Ikke ha på deg løstsittende klær for å unngå at du henger fast i sykkelen. 

 

8. Kontroller med jevne mellomrom at alle ledninger/ kontaktpunkter er intakte.  

 

9. Tørk alltid over sykkelen etter bruk, for å fjerne svette og støv. Vask sykkelen med fuktig klut, vann og 

mild såpe. Ikke bruk oljebasert vaskemiddel for å gjøre rent sykkelen. Dette kan føre til at sykkelens lakk 

blir misfarget. 

 

10. Vær varsom og hold barn borte fra sykkelen så lenge den er i bruk. Tillat heller aldri at barn benytter seg 

av sykkelen. Denne sykkelen er laget for voksne ikke barn. Sett motstandsjustering på hard når den ikke er 

i bruk for å begrense uønsket bevegelse. 

 

11. Gå aldri av sykkelen før pedalene har stoppet fullstendig. 

 

12. Stopp å sykle umiddelbart dersom du føler kvalme, svimmelhet, hodepine, hvis du er tungpustet, kramper 

i brystet eller noen andre unormale smerter. 

 

13. Etter treningen, skru motstandsregulatoren med klokken slik at motstanden blir tyngre slik at pedalene 

ikke løper fritt og skader noen, spesielt barn er utsatt her. 

 

 

 

 

DETALJTEGNING:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INNHOLD: 
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DETALJLISTE: 

Nr Beskrivelse Detaljbeskrivelse ANT 

1 Main frame   1 

2 Front stabilizer D60x480Lx1.5T 1 

3 Rear stabilizer D60x500Lx1.5T 1 

4 Foot cap D60xD75x50 2 

  
 

    

5 Adjustable round wheel D60xD67x43 2 

6 Curved washer D22xD8.5x1.5T 14 

7 Spring washer D15.4*D8.2*2T 16 

8 Carriage bolt M8x1.25x75L,8.8 4 

9 Bolt M8x1.25x20L ,8.8 14 

10 Handlebar post   1 

11 Pedal welding sets   2 

12 Swing supporting tube   2 

13 Domed washer M8x1.25x15L 4 

14 Water bottle holder 120*87*3T 1 

15 End cap D25.4*31L 2 

16 Idle wheel D23.8xD38x24 1 

17 Bolt M8x1.25x25L,8.8 1 

18 Nylon nut M10*1.5*10T 2 

19 Idle fixed plate   1 

20 Carriage bolt M6*1*45L 4 

21R Left pedal 395*120*70 1 

21L Right pedal 395*120*70 1 

22 Cover for bolt D30*17(M12) 2 

23 Ladder bolt M10*1.5*58L  8.8 2 

24 Flat washer D24*D13.5*2.5T 2 

25 Cross screw M5x0.8x12L 5 

26 C ring S-17(1T) 2 

27 Electric cable 100L 1 

28 Sensor cable 100L 1 

29A Upper computer cable 900L 1 

29B Lower computer cable 1200L 1 

30 Motor D10001 1 

31 Bushing D29*D11.9*9T 4 

32 Universal U shape plate   2 

33 Crank welding set   2 

34 Belt 470  pj5 1 

 

  
 

      

35 Tension cable D1.5*200 L 1 



 

 

  
 

      

36L Left chain cover 865x68x500 1 

36R Right chain cover 865x68x500 1 

37 Magnetic system   1 

38 Screw ST4x1.41x15L 8 

39 Side cover D36x14 2 

40 Bolt M8x1.25x25 2 

41 C ring D21.5xD17.5x1.2T 8 

42 Round cover D346x29x3T 2 

43 Bearing #6003ZZ 2 

44 Bolt M8*52L  15MM 1 

45 Anti-loose nut M8*1.25*8T 1 

46 Plastic flat washer D10*D24*0.4T 1 

47 Fixed ring D13*D10*1.9T 1 

48 Cover for bolt D29*21(M8) 2 

49 Allen nut M8*1.25*6T 1 

50 Flat washer D20*D11*2.0T 2 

51 Nylon nut M8*1.25*8T 1 

52L Left handlebar D31.8*560*143.2*1.5T 1 

  
 

    

52R Right handlebar D31.8*560*143.2*1.5T 1 

53 Foam D23x4Tx480L 2 

54 Foam D30*4T*440L 2 

55 Mushroom end cap D1 1/4"*45L 2 

56 Spring D3*D17*65L 1 

57 Nylon nut M6x1.0x6T 4 

58 Bolt M6*1.0*15L，8.8 4 

59 Cover for bolt D28*17(M10) 2 

60 Flat washer D23*D17.2*1.5T 1 

61 Crank axle   1 

62 Round magnet S10042 1 

63 Waved washer D17*D22*0.3T 2 

64 Computer B-31072 1 

65 Hand pulse WP1007-12B(D22.2) 2 

  Hand pulse cable 600L 2 

66 Flat washer D25xD8.5x2T 3 

67 Protective cover 114*76*43 1 

68 Water bottle   1 

69 Front pedal axle D19x72L 2 

70 Idle fixed plate   1 

71 Swing axle D19x374.5(M8x1.25) 1 

  
 

    

72    1 



 

Handlebar 
 

73 Flat washer D14*D6.5*0.8T 4 

74 Anti-loose nut M10*1.25*10T  8.8 2 

76 Waved washer D26*D19.5*0.3T 6 

77 Knob D40*M6*12 4 

 

  
 

      

78 Adaptor OUT：6V 1 

79 Round cross screw ST4x15L 2 

  
 

    

80 Screw ST4*1.41*12L 4 

81 Round transfer wheel D60x54.5L 2 

    
 

  

82 Nylon nut M6*1*6T 1 

83 Buffer D9*D5.8*13 2 

84 Belt wheel D310x19 1 

85 Bolt M6*65L  8.8 1 

  
 

    

86 Bolt M6*1*6T 1 

87 Nylon washer D6*D19*1.5T 1 

88 Cross bolt M5*0.8*10L 4 

89 Insert plug D56*97 1 

90 Bushing D19.15x(D25.6x32)xL(17+3) 14 

91 C ring S-10(1T) 1 

92 Spring D1.0*42L 1 

  
 

    

93 Flat washer D13*D6.5*1.0T 1 

94 Screw M5*0.8*15L 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STEG 1 

 

 

A
M8*1.25*75L

D22*D8.5*1.5T

D15.4*D8.2*2T

M8*1.25*15L

1

2

3

4

8

UP

DOWN

UP

DOWN

STEP-1

6

7

13

 

 

Fest nr 2 (front stabilizer) og nr 3 (rear stabilizer) til nr 1 (main frame) med nr 8 (bolt), nr 7 (curved 

washer), 6 (curved washer) og nr 13 (flat washer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STEG 2 

 

1

71

66

40

48

7

76

10

10

76

12

66

40

48

7

(b)

M8*1.25*25L

D26*D19.5*0.3T

(x2)

D15.4*D8.2*2T

B

D29*21

D25*D8.5*2T

STEP-2

71

29A

29B

 

 

1. Sett nr 71 (swing axle) på nr 12 (right swing supporting tube), nr 10 (front post). Fest de sammen 

ved hjelp av 76 (waved washer), nr 66 (flat washer), nr 7 (spring washer), nr 40 (bolt) og nr 48 

(cover for bolt). Dette repeteres på venstre side. 

 

2. Fest nr 29A (upper computer cable) med nr 29B (lower computer cable). 

 

 



 

STEG 3 

 

6

7

9

(x6)

D22*D8.5*1.5T

D15.4*D8.2*2T
M8*1.25*20L

C
6

9

7

72

STEP-3

(a)

65

 

 

 

 

 

1. Fest styre stammen med nr 9 (bolt), nr 7 (spring washer) og nr 6 (curved washer). 

2. Fest nr 72 (handlebar) til nr 10 (handlebar post) med nr 9 (bolt), nr 7 (spring washer) og nr 6 

(Curved washer). 

 

 

 

 

 



 

 

STEG 4 

 

52R

52L

M8*1.25*20L
D15.4*D8.2*2T

D22*D8.5*1.5T

(x4)D

STEP-4

6

7

9

 

 

1. Fest nr 52L (left handlebar) og nr 52R (right handlebar) til styre stammen ved å bruke nr 9 (bolt), 

nr 7 (spring washer) og nr 6 (curved washer).  

 

 

 

 



 

STEG 5 

STEP-5

64

21L11

(x4)E
D14*D6.5*0.8T

M6*1*45L

D40*M6*12

78

21R

20

77

73

21R

21L

11
(a)65

29A

88

 

 

1. Sett sammen 65 (pulse cable), nr 29A (computer cable), nr 64 (computer) festes med nr 88 
(screw)  
 

2, Sett på nr 21R (right pedal) og nr 21L (left pedal) på pedal skinna. Bruk nr 20 (bolt), nr 73 (flat 
washer) og nr 77 (knob). 

 



 

STEG 6 

a (x8)

ST4.0*1.41*20L

(x2)

M5*0.8*15L

b

(F)

 

 

1. Sett nr 67 (protective cover) på styrestolpen. Sett så på nr 14 (bottle holder) til styrestolpen med nr 94 (screw) 

2. Dekk over bolten med nr 922/59. 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPUTERMANUAL: B31072 TOB（PMS 24P） 

 

Før treningen begynner:  

A. Strøm til maskinen 

Strøm adapteren må plugges inn for at computeren skal fungere. Computeren vil komme med en ” beep” lyd når den slår seg på. 

B. Program valg og innstillinger 

1. Bruk UP eller DOWN tasten for å velge program, trykk ENTER for å bekrefte innstilling.  

2. I manual modus, tast UP eller DOWN tasten for å velge; TIME, DISTANCE, CALORIES, PULSE.   

3. Trykk START/STOP tasten for å starter treningen.  

4. Når målet er nådd vil computeren gi deg en “beep” lyd for å bekrefte avsluttet økt. 

5. Dersom du har satt flere mål og du vil fortsette mot neste så trykk START/STOP tasten for å fortsette.  

C. Strømsparing 

Computeren vil slå seg av etter 4 minutter dersom den ikke får noen input signaler. Trykk på skjermen for å starten den opp igjen. 

 

 

Funksjon og egenskaper:  

 

1. TIME: Viser forløpt treningstid i minutter og sekunder. Datamaskinen vil automatisk telle opp fra 0:00 til 99:59 med ett sekund 

mellomrom. Du kan også programmere datamaskinen til å telle ned fra en fast verdi ved hjelp av UP og DOWN knappene. Hvis 

du fortsetter å trene når tiden har nådd 0:00, vil maskinen begynne en pipelyd, og nullstille seg til den opprinnelige innstilte tiden, 

slik at du vet at treningen er ferdig. 

2. DISTANCE: Viser akkumulerte distanse under hver trening opp til maksimum 999.0KM/MILE. 

3. RPM: Cadens. Antall track..  

4. WATT: Mengden mekanisk kraft datamaskinen mottar fra treningen. 

5. SPEED: Viser treningen hastighet verdi i KM / mile per time. 

6. CALORIES: Datamaskinen vil estimere antall kalorier brent til enhver tid under treningen. 

7. PULSE: Datamaskinen viser pulsen i slag per minutt under treningsøkten. 

8. AGE: Datamaskinen er alder-programmerbar 10-99 år. Hvis du ikke angir en alder, vil denne funksjonen alltid standard til 35 år. 

9. TARGET HEART RATE (TARGET PULSE): Hjertefrekvensen du bør holde kalles “Target Heart Rate” slag per minutt. 

10. PULSE RECOVERY: Under START, hold hendene på pulshåndtak og trykk deretter på "PULSE RECOVERY" knappen, tiden 

begynner da å telle fra 00:60 - 00:59 - - til 00:00. Så snart 00:00 er nådd, vil maskinen vise din puls recovery status med 

karakteren F1.0 til F6.0. 

1.0    Super bra! 

1.0＜F＜2.0 Meget  bra! 

2.0≦F≦2.9 Bra! 

3.0≦F≦3.9 Greit! 

4.0≦F≦5.9 Under snitet! 

 6.0 Ikke bra! 

   Merk: Hvis ingen puls signal registreres på maskinen så vil "P" vises på PULSE vinduet. Hvis maskinen vise "ERR" i meldingsvinduet, 

vennligst re-trykk PULSE RECOVERY knappen og sørg da for at du holder et godt grep på håndtaket. 

11. Angir aktuell temperature. 

 

 



 

Nøkkel-funksjon: 

 

Det er 6 taster og funksjonsbeskrivelse som følger: 

1. START / STOP tast: a. Quick Start-funksjon: Lar deg starte maskinen uten å velge et program. 

Manuell trening bare. Tid begynner automatisk å telle opp fra null 

a. I løpet av treningsmodus, trykker du på tasten for å STOP trening. 

b.  Under stoppmodus, trykk på tasten for å START trening. 

2. OPP nøkkel:  

a. Trykk på tasten for å øke motstanden under treningsmodus. 

b. Under innstillingsmodus, trykker du på tasten for å øke verdien av tid, distanse, kalorier, 

Alder og velg Kjønn og Program. 

3. NED nøkkel:  

a. Trykk på tasten for å minske motstanden i treningsmodus. 

b. Under innstillingsmodus, trykker du på knappen for å senke verdien av tid, avstand, 

kalorier, Alder og velg Kjønn og Program. 

4. ENTER:  

a. Under innstillingsmodus, trykker du på tasten for å godta gjeldende dataregistrering. 

b. Ved stopp modus, ved å holde denne tasten i over to sekunder brukeren kan tilbakestille 

alle verdier til null eller default verdi. 

c. Under innstilling av tid, så trykker tasten for å godta innstillingen time og minutt. 

5. BODY FAT: Trykk på tasten for å legge inn din høyde, vekt, kjønn og alder; ut fra disse dataene 

måles fettprosenten. BMI. 

6. PULSE RECOVERY: Trykk på tasten for å aktivere puls recovery funksjonen. 

 

Program Introduksjon & valg: 

 

Manuell Program: Manual 

P1 er et manuelt program. Brukeren kan begynne treningen ved å trykke på START/ STOPP tasten. 

Standardmotstandsnivå er 5. Brukere kan legge inn ønsket motstandsnivå (Justeres med OPP / NED 

tastene mens du trener), med en tidsperiode eller et antall kalorier eller en viss avstand som måltall. 

BRUK:  
1. Bruk UP / DOWN knappene for å velge det manuelle programmet (P1). 

2. Trykk på ENTER for å åpne det manuelle programmet. 

3. Tid vil blinke og du kan trykke UP eller DOWN knappene for å stille inn treningstid. Trykk ENTER for 

å bekrefte din ønskede tid. 

4. DISTANCE vil blinke og du kan trykke UP eller DOWN for å stille inn dine måltall, DISTANCE. Trykk 

ENTER for å bekrefte ønsket DISTANSE. 

5. CALORIES vil blinke og du kan trykke UP eller DOWN for å stille inn dine måltall, CALORIES. Press 

ENTER for å bekrefte KALORIER. 

6. PULSE vil blinke og du kan trykke UP eller DOWN for å stille inn dine måltall, PULSE. Trykk ENTER 

for å bekrefte ønsket Puls. 

7. Trykk på START / STOP for å begynne treningen. 

 

 

Forhåndsinnstilte Programmer: 



 

Steps, Hill, Rolling, Valley, Fat Burn, Ramp, Mountain, Intervals, Random, Plateau, Fartlek, Precipice Program 

PROGRAM 2 til PROGRAM 13 er de forhåndsinnstilte programmene. Brukerne kan trene med forskjellig grad av belastning i ulike 

intervaller som profilene viser. Brukere kan utøve ønsket motstandsnivå (Justering med OPP / NED tastene mens du trener) med en 

tidsperiode eller et antall kalorier eller en viss avstand som måltall. 

TRINN::  

1.  Bruk UP / DOWN for å velge en av de ovennevnte programmene fra P2 til P13. 

2. Trykk på ENTER for å angi treningsprogram. 

3. TID vil blinke og du kan trykke UP eller DOWN knappene for å stille inn treningstid. Trykk ENTER for å bekrefte din ønskede TID. 

4. DISTANCE vil blinke og du kan trykke UP eller DOWN knappene for å stille inn avstand. Trykk ENTER for å bekrefte ønsket 

avstand. 

5. CALORIES vil blinke og du kan trykke UP eller DOWN knappene for å sette dine måltall (CALORIES). Trykk ENTER for å 

bekrefte ønskede KALORIER. 

6. PULSE vil blinke og du kan trykke UP eller DOWN for å stille inn dine måltall (PULSE). Trykk ENTER for å bekrefte ønsket Puls. 

7. Trykk på START / STOP for å begynne treningen. 

 

Brukerinnstillinger: User 1, User 2, User 3, User 4 

Program 14-17 er brukerinnstillinger. Brukerne står fritt til å sette verdier i størrelsesorden TIME, DISTANCE, KALORIER og 

motstandsnivået i 10 kolonner. Verdiene og profilene vil bli lagret i minnet etter installasjonen. Brukere kan også endre den pågående 

lasting i hver kolonne av UP / DOWN knappene, og de vil ikke endre motstandsnivået som er lagret i minnet.  

  

1. Bruk UP / DOWN knappene for å velge BRUKER program fra P14 til P17. 

2. Trykk på ENTER for å angi treningsprogram. 

3. Kolonne 1 vil blinke, og bruk deretter UP / DOWN knappene for å lage din personlige treningsprofil. Trykk ENTER for å bekrefte din 

første kolonne med din treningsprofil. Standard belastning er 1. 

4. Kolonne 2 vil blinke, og bruk deretter UP / DOWN knappene for å lage din personlige treningsprofil. Trykk ENTER for å bekrefte din 

andre treningsprofil. 

5. Følg beskrivelsen 5 og 6 for å fullføre din personlige treningsprofiler. Trykk ENTER for å bekrefte din prefererte profil. 

6. TID vil blinke og du kan trykke UP eller DOWN knappene for å stille inn treningstid.  

Trykk ENTER for å bekrefte din ønskede TID.  

7. DISTANCE vil blinke og du kan trykke UP eller DOWN knappene for å stille inn måltallet (DISTANCE). Trykk ENTER for å bekrefte 

ønsket DISTANSE. 

8. CALORIES vil blinke og du kan trykke UP eller DOWN knappene for å sette ditt måltall (CALORIES). Trykk ENTER for å bekrefte 

ønskede KALORIER. 

9. PULSE vil blinke og du kan trykke UP eller DOWN for å sette ditt måltall (PULSE). Trykk ENTER for å bekrefte ønsket Puls. 

Trykk på START / STOP for å begynne treningen.  

 

Heart Rate Control Program: 55% H.R.C., 65% H.R.C., 75% H.R.C., 85% H.R.C., Target H.R.C. 

Program 18 til Program 22 er for Hjerteslag kontroll program (Heart Rate Control Programmer) og Program 22 er måltall for puls (Target 

Heart Rate Control-program). 

Program 18 er 55% Maks H.R.C. - - Target H.R. = (220 - ALDER) x 55% 

Program 19 er 65% Maks H.R.C. - - Target H.R. = (220 - ALDER) x 65% 

Program 20 er 75% Maks H.R.C. - - Target H.R. = (220 - ALDER) x 75% 

Program 21 er 85% Maks H.R.C. - - Target H.R. = (220 - ALDER) x 85% 

Program 22 er Target H.R.C. - - Trening etter måltall for puls. 

Brukerne kan trene i henhold til ønsket hjerteslag kontroll program ved å sette alder, tid, distanse, kalorier eller måltall for puls. I disse 

programmene, vil datamaskinen justere motstandsnivået i henhold til målt puls. For eksempel kan motstanden øke hvert 20. sekund, 

dersom pulsen er lavere enn måltall for puls. Også motstandsnivået kan reduseres hvert 20. sekund, dersom hjertefrekvensen som er 

målt er høyere enn måltall for puls (TARGET HRC) 



 

 

1. Bruk UP / DOWN knappene for å velge en av pulsstyringsprogrammene fra P18 til P22. 

2. Trykk på ENTER for å angi treningsprogram 

3. AGE vil blinke ved P18 til P21 programmene, og du kan trykke UP eller DOWN for å stille inn din alder. Standardinnstillingen er 

35 år. 

4. På program 22, vil TARGET PULSE blinke, og du kan trykke UP eller DOWN for å stille ditt måltall for puls (TARGET PULSE) 

mellom 80-180. Standardinnstillingen er 120. 

5. TIME vil blinke og du kan trykke UP eller DOWN knappene for å stille inn treningstid. Trykk ENTER for å bekrefte din ønskede 

treningstid. 

6. DISTANCE vil blinke og du kan trykke UP eller DOWN for å stille dine måltall for avstand (DISTANCE). Trykk ENTER for å 

bekrefte ønsket avstand. 

7. CALORIES vil blinke og du kan trykke UP eller DOWN for å stille dine måltall for kalorier (CALORIES). Trykk ENTER for å 

bekrefte ønskede kalorier. 

8. Trykk på START / STOP for å begynne treningen. 

 

Watt Control Program: Watt kontroll  

Program 23 er ett program som er basert på fart. Trykk ENTER for å sette opp verdiene TARGET WATT, TIME, DISTANCE og 

CALORIES. I løpet av treningen, er graden av motstand ikke justerbart. For eksempel, kan nivået på motstanden kun øke vis hastigheten 

er for lav. Og nivået på motstanden kan redusere dersom hastigheten er for rask. Som et resultat, vil den beregnede verdien av WATT nær 

verdien av måltall for watt (TARGET WATT) for bruker.  

 

1. Bruk OPP eller NED tasten for å velge WATT CONTROL (P23) program. 

2. Trykk ENTER for å åpne ditt treningsprogram. 

3. TIME vil blinke og du kan trykke UP eller DOWN for å stille inn treningstid. Trykk ENTER for å bekrefte din ønskede tid. 

4. DISTANCE vil blinke og du kan trykke UP eller DOWN for å stille inn måltall for avstand (DISTANCE). Trykk ENTER for å bekrefte 

ønsket avstand. 

5.  WATT vil blinke og du kan trykke UP eller DOWN for å stille inn måltall for watt verdi. Trykk ENTER for å bekrefte måltallet. 

Standardverdien for  WATT verdi er 100. 

6. CALORIES vil blinke og du kan trykke UP eller DOWN for å sette ditt måltall for kalori bruk (CALORIES). Trykk ENTER for å 

bekrefte ønskede kalorier. 

7. PULSE vil blinke og du kan trykke UP eller DOWN for å stille ditt måltall for pulse. Trykk ENTER for å bekrefte ønsket puls. 

8. Trykk på START / STOP for å begynne treningen.  

 

MERK:  

1. WATT = TORQUE (kgm) * RPM * 1,03 

2. I dette programmet vil WATT verdien holde konstant verdi. Det betyr at hvis du tråkker raskt, vil motstandsnivået 

reduseres, og hvis du tråkker sakte, vil motstandsnivået øke. Maskinen prøver alltid å holde deg i samme konstante 

watt verdi. 

 

Body Fat Program: Body Fat (fettprosent) 

Program 24 er et spesielt program for å beregne brukernes fettprosent og å tilby en spesifikk motstand 

for brukerne. Det finnes tre typer, inndelt i henhold til beregnet FAT%.  

 

Type1: BODY FAT%> 27  

 

Type2: 27 ≧ BODY FAT% ≧ 20  

 

Type3: BODY FAT% <20 



 

  

Datamaskinen viser testresultater av FAT %, BMI (Body mass index) og BMR. (Basal Metabolic Rate)  

 

1. Bruk UP / DOWN knappene for å velge BODY FAT (P24) program. 

2. Trykk på ENTER for å angi treningsprogram. 

3. HØYDE vil blinke og du kan trykke UP eller DOWN for å stille din høyde. Trykk ENTER for å 

bekrefte din HØYDE. Standardinnstillingen HØYDE er 170cm eller 5'07 "(5feet 7 inches). 

4. VEKT vil blinke og du kan trykke UP eller DOWN for å stille ditt VEKT. Trykk ENTER for å 

bekrefte din VEKT. Standardinnstillingen VEKT er 70kgs eller £ 155. 

5. KJØNN vil blinke og du kan trykke UP eller DOWN knappene for å velge kjønn. Nummer 1 betyr 

mann og nummer 0 betyr kvinne. Trykk ENTER for å bekrefte Kjønn. Standardinnstillingen sex 

er 1 (MAN). 

6. AGE vil blinke og du kan trykke UP eller DOWN for å stille din alder. Trykk ENTER for å bekrefte 

din ALDER. Standardinnstillingen er 35 år. 

7. Trykk på START / STOP for å begynne kroppsfett måling. Dersom vinduet viser E på vinduet, 

må du kontrollere at hendene er festet godt på håndtak. Deretter trykker du på START / STOPP 

tasten igjen for å begynne kroppsfett måling. 

8. Etter endt måling, vil maskinen vise verdiene av BMR, BMI og FAT % på LCD-displayet. Videre 

vil maskinen vise din egen trening profil for din kroppstype. 

Trykk på START / STOP for å begynne treningen.   

 

Operasjon guide: 

1. Hvilemodus:  

Datamaskinen vil gå inn i dvalemodus når det ikke mottar signal, og ingen taster trykkes etter 4 

minutter. Du kan trykke en tast for å vekke maskinen. 

2. BMI (Body Mass Index): BMI er et mål på kroppsfett basert på høyde og vekt, som gjelder for 

både voksne menn og kvinner. 

3. BMR (Basal Metabolic Rate): Din Basal Metabolic Rate (BMR) viser antall kalorier kroppen din 

trenger for å fungere. Dette tar ikke høyde for noen form for aktivitet, kun den energien som 

trengs for å opprettholde hjerteslag, pusting og normal kroppstemperatur. Den måler kroppen i 

ro, ikke sove, i romtemperatur. 

 

Feilmelding: 

  

E1 (FEIL 1):  

Normal tilstand: Under trening, når monitoren ikke får telle signalet fra motstandsmotoren mer enn 4 

sekunder, og sjekk under påfølgende tre ganger så LCD vil vise E1. 

  

Strøm på: Motstandsmotoren vil gå tilbake til null automatisk, når signalet til motoren ikke kan 

oppdages i mer enn 4 sekunder,  E1 vises da på LCD-displayet. Alle de andre digitale funksjonene er 

blanke, og output signalene er kuttet av også. 



 

  

E2 (FEIL 2): Når monitoren leser lagret data, hvis ID koden er feil eller minnet IC er skadet da vil 

skjermen vise E2 øyeblikkelig når maskinen slås på. 

  

E3 (FEIL 3): Etter 4 sekunder etter start modus, registrerer datamaskinen den defekte motoren ikke 

forlate nullpunktet da vil LCD-skjermen viser "E3".  

 

Tekniske data for gjeldende adapter 

1. Tilgjengelig for Input: 230V/50Hz eller 60Hz Output: 6V DC/0.5 ~ 1A 

Tilgjengelig for Input: 110V/50Hz eller 60Hz Output: 6V DC/0.5 ~ 1A 

 

LCD Workout Graphics 

Forhåndsprogramerte profiler:  

PROGRAM 1                        PROGRAM 2                          PROGRAM 3 

       MANUAL                        STEPS                           HILL             

 

 

 

 

 

PROGRAM 4                        PROGRAM 5                          PROGRAM 6 

ROLLING                        VALLEY                         FAT BURN 

 

 

 

 

 

PROGRAM 7                        PROGRAM 8                          PROGRAM 9 

RAMP                            MOUNTAIN                      INTERVALS 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM 10                       PROGRAM 11                         PROGRAM 12 

RANDOM                        PLATEAU                       FARTLEK 

 

 

 

 

PROGRAM 13                 

PRECIPICE               

 

 



 

 

 

 

Bruker program profiler: 

PROGRAM 14                                      

USER 1                          

 

 

 

 

PROGRAM 15   

         USER 2 

 

 

 

 

      PROGRAM 16   

        USER 3 

 

 

 

 

PROGRAM 17   

        USER 4 

 

 

 

 

 

Hjerte rytme profiler:  

PROGRAM 18                 

55% H.R.C.       

                            

 

 

 

 

 

PROGRAM 19                         

65% H.R.C.                          

                           

  

 

 

 

PROGRAM 20 

       75% H.R.C. 

 



 

                            

 

 

PROGRAM 21 

      85% H.R.C. 

  

 

 

 

PROGRAM 22 

TARGET H.R.C. 

  

  

 

 

 

Watt kontroll program: 

PROGRAM 23    

WATT CONTROL    

 

 

 

 

 

 

Body fat program:  

PROGRAM 24                

BODY FAT (STOP MODE)                              BODY FAT (START MODE)  

 

 

 

 

 

 

 

 

En av de følgende seks profiler vil vises i displayet automatisk etter måling av BODY FAT: 

 

 

 

 

 

Workout Time: 40 minutes         Workout Time: 40 minutes             Workout time: 20 minutes 

 

 

 

 

 



 

Workout Time: 40 minutes           Workout Time: 40 minutes             Workout time: 20 minutes 

 

 


