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DANSK VEJLEDNING



• 

INSTALLATION 

Handle 
Please remove the footplates � 
when you use the handle 

Footplate (R) 

Socket 

Footplote(R) 

1111 

Foot stand Footplate(R) 
- Anti-Clockwise(C/osed)
- Clockwise(OpenJ

Footplate( L) 

Tool 

- Anti-Clockwise
{C/osed)

- Clockwise
{Open)

Reset Button 

Screw 

Lise the screw to 
position the foot stand 

Footplate (L) Handle 
- Anti-Clockwise(C/osed)
- Clockwise{OpenJ
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Fjernbetjeningen 

1------��,----- LCD Se reen 

Timer Auto 

Forward / Reverse 
Mode 

Brug af fjernbetjening 

0 Speed knapØ Start /Pause knap

For at tænde eller slukke

Ø Timer knap

Timerindikatoren kan forudindstilles til 3, 6, 
9, 12 eller 15 minutters træning.

(i Auto knap

Den automatiske programkontakt giver 
cyklen mulighed for at køre på et fast 
program. I automatisk tilstand begynder 
cyklen ved 30 omdr./min. Og øges 
gradvist til 50 omdr./min. Efter 3 minutter 
vil cyklen sænke til 30 omdrejninger pr. 
Minut, derefter standse og bakke. 
Programmet fortsætter med at gentage, 
indtil der trykkes på Stort / Pause-
knappen.

Rotationshastighedsindikatoren tillader, 
at hastighedsindstillingen kører ca. 30 
omdrejninger, 40 omdrejninger, 50 
omdrejninger eller 60 omdrejninger pr. 
Minut træning.

Mode 

Tillader beregning af beregning af 
kalorieforbrug og vises på LCD-skærmen. 
(10 omdrejninger vil forbruge ca. 0,7c).

forward / Reverse knap

Tillader, at padlen drejes for at skifte til 
træning fremad eller bagud.

• Sikkerhedsfunktion

Motoren holder op med at arbejde automatisk om 5 sekunder, når den ikke kan rotere normalt 
på grund af en vis modstand. Summeren begynder at afgive en alarm og en bi-bi-lyd i et minut. 
Men hvis du afbryder strømmen, afbrydes summeren og strømforsyningen. Tryk på Start / Pause-
knappen, summeren stopper og genstarter derefter automatisk.

► Indstil omskifteren til at være FRA først, hvis du har brug for at nulstille fjernbetjeningen.
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