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DANSK VEJLEDNING
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1.-MONTERING AF STABILISATORERNE. 
- Tag den korte frontstabilisator og 
placer den foran på enheden, som vist i 
FIG. 3, indsæt M8 * 75 SKRUER (2 
STK.). Tag derefter den lange bageste 
stabilisator, og tænk den samme 
monteringsprocedure. Som med den 
forreste stabilisator.

2. -FESTING AF PEDALERNE. -Højre og 
venstre henviser til den position, som 
brugeren indtager, når han skal 
udføre øvelserne. Sæt fodpedalerne i 
krumtapene i enhedens nederste 
halvdel. Indsæt håndpedalerne på 
krumtapene i den øverste halvdel af 
enheden. Som vist i fig. 4.

3.  - HOVEDTILSLUTNING. - Tilslut 
enheden til et stik, der er forsynet 
med en jord (korrekt spænding). Sæt 
kontakten (L) i
Position (I) Fig.6.
Jeg --- BETYDER "TÆND TIL"
O --- BETYDER “SLUK”
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Samlevejledning
Tag produktet ud af kassen og placer det på 
gulvet som vist i Fig. 1
Det anbefales at samle maskinen med 2 
personer. 
Vær sikker på at alle dele er der: 

Fjernbetjening

Display indikator: Hastighed, tid, 
distance, kalorier og scan. 

Frem/tilbage - vælg pedal 
retning

Hastighed + - øg hastighed i 12 
niveauer

Hastighed - - sænk hastighed i 
12 niveauer

Tid - vælg tid ( 1-15 min)

Mode - vælg mellem de 
forskellige parametre. 
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1. Ved at trykke på knappen (1) 
Power, vil enheden i den øverste 
halvdel arbejde med hastigheden på 
niveau 1 og tid 5 minutter. Displayet 
viser tilfældigt datahastighed, tid, 
afstand, kalorier (scanningsmetode).

2. Ved at trykke på knappen (2) 
Strøm, vil enheden i den nederste 
halvdel arbejde med hastigheden på 
niveau 1 og tid 5 minutter. Displayet 
viser tilfældigt datahastighed, tid, 
afstand, kalorier (scanningsmetode).

3. Ved at trykke på knappen (7) Tid 
kan du justere tidsperioden fra 1 til 15 
minutter. For hurtigere justering kan 
du holde tasten (7) nede, indtil du ser 
det ønskede tidspunkt. Enheden 
slukker automatisk, når de valgte 
minutter er gået.

4. For at øge hastigheden skal du 
trykke på knappen (4) Speed +.

5. For at reducere hastigheden skal 
du trykke på knappen (5) hastighed -.

For hurtigere justering kan du holde 
tasten (4) eller (5) nede, indtil du ser 
det ønskede hastighedsniveau.

6. Ved hjælp af knappen (3) Frem / 
tilbage kan den ændre pedalernes 
rotationsretning.

7. Tryk på knappen (6) Mode en eller 
flere gange for at få vist 
datahastighed (SPEED), tid (TID), 
afstand (Dist.), Kalorier (Cal.). For at få 
vist tilfældige parametre skal du 
trykke på knappen flere gange, indtil 
det røde lys vises under 
scanningsbogstaverne.

I standby-status skal du trykke på 
denne MODE-knap, du kan vælge 
funktion mellem automatisk program 
og manuelt program.

Der er 5 automatiske programmer: P1, 
P2, P3, P4, P5.

P1 : level 1 - level 2 - level 3 - level 4 
-level 5, arbejde i en kontinuerlig 
sløjfe hvert 30. sekund.
P2 : level 2 - level 3 - level 4 -level 5 -
level 6, arbejde i en kontinuerlig 
sløjfe hvert 15 sekund.
P3 : level 3 - level 5 - level 7 - level 9
-level 11, arbejde i en kontinuerlig 
sløjfe hvert 20. sekund.
P4 : level 4 - level 6 - level 8 - level 10
-level 12, arbejde i en kontinuerlig 
sløjfe hvert 20. sekund.
P5 : level 5 - level 10 - level 5- level 10, 
arbejde i en kontinuerlig sløjfe hvert 
30. sekund.

8. For at slå o til, tryk på (1) eller (2) 
igen.

9. Efter afslutning skal du trykke på 
den røde knap under den nederste 
halvdel ved at placere den i “O” -
position for at lukke enheden helt 
ned.

Brug af Welly E Combi
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