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SÄKERHETSINSTRUKTIONER 

Grundläggande förhållningsregler bör alltid följas. Läs alla instruktioner innan du 

använder din Merida Row. 

VARNING: Innan du börjar använda Merida Row Mag bör du se över dessa 

förhållningsregler: 

1. Ta kontakt med din läkare innan du startar ett träningsprogram om du har 

allvarliga hälsoproblem. 

2. Läs alla instruktioner noga innan du använder träningsredskapet. 

3. De rörliga delarna kan innebära en skaderisk för små barn. Se därför till att 

redskapet är utom barnets räckvidd. 

 

För att reducera skaderisken, läs följande information: 

 

1. Installera maskinen på en jämn och ren yta. Använd den inte utomhus eller i 

närheten av vatten. 

2. Kontrollera att maskinen är riktig monterad och justerad innan användning. 

3. Inspektera roddmaskinen för slitage eller lösa komponenter innan användning. 

4. Redskapet skall förvaras oåtkomlig för barn och husdjur. Låt inte barn gå i närheten 

av den utan översyn av en vuxen. 

5. Viktigt att värma upp innan du börjar träna för att förebygga skador. 

6. Använd inneskor vid användning av Merida Row Mag 

7. Merida Row Mag är designad för hemmabruk. 

8. Merida Row Mag är inte designad för terapeutiskt bruk. 

9. Merida Row Mag skall enbart användas av en person åt gången. 

10.  Om du känner dig svimfärdig, yr, smärtor under träning, avsluta träningen 

omedelbart och kontakta läkare. 

11. Start aldrig ett träningsprogram utan att rådgöra med en läkare om du lider av eller 

har lidit av allvarliga fysiska problem. 

12. Bromssystemet är hastighetsoberoende. 

13. Maximal användarvikt för denna produkt är 275lbs/125kgs. 

 



 2 

 

UNDERHÅLL 

1. Undersök maskinen med jämna mellanrum för eventuella skador som kan ha uppstått. 

2. Ersätt eventuella defekta delar omedelbart och använd inte roddmaskinen innan den är i 

perfekt skick. 

3. Regelmässiga kontroller för att försäkra att muttrar och skruvar inte är lösa utan alltid 

optimalt åtskruvade, skall göras. 

4. Merida Row bör rengöras efter användning med en fuktig trasa. Använd gärna en mild 

såpa. 
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ÖVERSIKT DELAR 
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DELAR  

Nr. Beskrivning Ant. Nr. Beskrivning Nr. 

001 Main Frame 1 030 Rear Stabilizer 1 

002 Plastic Fan with Sensor Magnet 1 031 Rear Stabilizer End Cap 2 

003 Pulling Strap Transmission Set 1 032 Computer Post 1 

004 Strap Wheel Set 1 033 Bushing Ø38-3/8" 4 

005 Handlebar 1 034 Support Tube A 1 

006R Right Handlebar Cover 1 035 Support Tube B 1 

006L Left Handlebar Cover 1 036 Bushing Ø8xØ16.7x22mm 2 

007 Handlebar Hook Holder 2 037 Computer Bracket 1 

008 U Shape Bracket 4 038 Computer UM-6911L2-4 1 

009 Adjustable Bolt M6x40mm 4 039 Seat Carriage 1 

010 Nylon Nut M6  4 040 Seat 1 

011 Nut 3/8"  2 041 Allen Head Bolt M8x16mm 10 

012 Belt 350J6 1 042 Seat Roller 6 

013 DC Motor 1 043 Spacer Ø8xØ12x12.5mm 6 

014R Right Cover 1 044 Allen Head Bolt M8x35mm 6 

014L Left Cover 1 045 Nylon Locknut M8  8 

015 Handlebar Cover 1 046 Carriage Stop 4 

016 Foot Pedal Pivot Axle 1 047 Foam Grip HDRØ30x3Tx215mm  2 

017A Upper Foot Pedal 2 048 Handlebar End Cap Ø1 1/4" 2 

017B Lower Foot Pedal 2 049 Bolt Cap Ø42 2 

018 Round Cap 2 050 Bolt Cap M8 2 

019 Front Stabilizer End Cap with 

Transportation Wheel 

2 051 Round Rubber Pad Ø13xØ45x3T 1 

020 Pedal Bushing 

Ø26xØ35x46.5mm 

2 052 Sensor Wire 400mm 1 

021 Pedal Strap 2 053 Computer Wire 400mm 1 

022 Front Bracket 1 054 Allen Head Bolt M5x10mm 4 

023 Axle Ø12.7x91.6mm  1 055 Hex Head Bolt M6x60mm 1 

024 Aluminum Beam 1 056 Allen Head Bolt M8x10mm  5 

025 Support Tube Bracket 1 057 Nylon Locknut M6 4 

026 Bumper Stopper M8x21 4 058 Nylon Locknut 3/8"  2 

027 Fixing Hand Lever Knob 1 059 Hex Head Bolt 3/8"x3 3/4" 1 

028 Aluminum Beam Cover 1 060 Hex Head Bolt 3/8"x4" 1 

029 Rear Connect Plate 1 061 Allen Head Bolt M6x10mm 1 
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Nr. Beskrivning Ant. Nr. Beskrivning Ant. 

062 Flat Washer M8xØ16x1.5T 6 072 Hex Head Bolt M8x16mm 4 

063 Self Tapping Screw 5/32"x1/2" 6 073 Bolt för Computer M5x10mm 4 

064 Self Tapping Screw 3/16"x5/8" 6 074 T Knob M6 2 

065 Self Tapping Screw 3/16"x1/2" 6 075 Flat Washer M6xØ19x2T  4 

066 Plastic Washer Ø32.45xØ38.5x2T 2 076 Hex Head Bolt M6x16mm 4 

067 Self Tapping Screw M6x15mm 2 077 Power Supply Cable 1 

068 Allen Head Bolt M8x40mm 2 078 Adapter 1 

069 Hex Head Bolt 5/16"x3/4" 2 079 M6 Spring Button 1 

070 Washer M8xØ38x1.6T 2 080 Hex Head Bolt M6x90mm 1 

071 Metal Washer M13xØ45x5T  1    

(71) Metal Washer 

M13xØ45x5T 
1 PC 

(70) Washer 

M8xØ38x1.6T 
2 PCS 

(69) Hex Head Bolt 

5/16"x3/4" 
2 PCS 

Wrench  
1 PC 

Allen Wrench M6/ 
Phillips Screwdriver  

1 PC 

Allen Wrench M6  
1 PC 

(20) Pedal Bushing 
Ø26xØ35x46.5mm 

2 PCS 

(41) Allen Head Bolt 
M8x16mm  

10 PCS 

(23) Axle 
Ø12.7x91.6mm   

1 PC 

(67) Self Tapping 
Screw M6x15mm 

2 PCS 

(51) Round Rubber 
Pad Ø13xØ45x3T 

1 PC 

(50) Bolt Cap M8 
2 PCS 

(68) Allen Head 

Bolt M8x40mm 
2 PCS 

(45) Nylon  
Locknut M8 

2 PCS 

(25) Support 

Tube Bracket   
1 PC 

Allen Wrench M8  
1 PC 
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MONTERINGSINSTRUKTIONER 

 
1. Fäst bakre stabilisatorn (30) på bakre änden av the 

Aluminum Beam (24) med fyra M8x16mm Allen Head 

Bolts (41). 

 

 

 

 

 

2. Fäst nr 34 (Support Tube A) till nr 1 (the Main Frame) 

med en nr 45 (M8 Nylon Locknut) och en nr 68 

(M8x40mm Allen Head Bolt).  

 

 

 

 

 

 

 

3. Montera nr 23 (Ø12.7x91.6mm Axle) i hålet på 

den främre änden av nr 24 (Aluminum beam) och fäst 

därefter nr 24 (Aluminum beam) på ramen 

med nr 41 (M8x16mm Allen Head Bolts). 

Lyft upp nr 24 (Aluminum beam) till en vertikal 

position. Fäst Support nr 25 (Tube Bracket) på nr 24 

(Aluminum Beam) med en nr 67 (M6x12mm Self 

Tapping Screws). Fäst nr 35 (Support Tube B) på nr 

25 (Support Tube Bracket) med en nr 45 (M8 

Nylon Locknut) och en nr 68 (M8x40mm Allen Head 

Bolt). 

Sänk ned nr 24 (Aluminum beam) till en 

horisontal position. Stram nr 27 (Fixing Hand Lever 

Knob), och nr 71 (M13xØ45x5T Metal Washer), och 

nr 51 (Ø13xØ45x3T Rund Rubber Pad) på toppen av 

monteringsfästet för att säkra nr 24 (Aluminum beam) 

1 

2 

3 
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i låst position. 

      

4. Montera nr 40 (Seat) på nr 39 (the Seat Carriage) 

med 4 stk nr 41 (M8x16mm Allen Head Bolts).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Montera nr 16 (Foot Pedal Pivot Axle) i hålet på nr 1 (Main Frame). Fäst två st. 17A/17B 

(two Upper/Lower Foot Pedals) på bägge sidor av nr 16 (Foot Pedal Pivot Axle) med 2 

st. nr 20 (Ø26xØ35x46.5mm Pedal Bushings), nr 70 (M8xØ38x1.6T Washers), nr 50 

(M8 Bolt Caps), och nr 69 (5/16"x3/4" Hex Head Bolts).  

 

 

6. Montera nr 78 (wire of the Adapter) in i nr 77 (power 

jack of the Power Supply Cable) och fäst därefter nr 78  

(the Adapter) till stickkontakten. 

 

 

4 

5 

6 
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HUR MAN FÄLLER SAMMAN MERIDA ROW MAG 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Lossa och ta bort nr 27 (the Fixing Hand Lever Knob), nr 71 (M13xØ45x5T Metal 

Washer), och nr 51 (Ø13xØ45x3T Round Rubber Pad) från nr 1 (the Main Frame). 

2. Lyft upp nr 24 (Aluminum Beam) försiktigt. 
3. Håll nr 24 (Aluminum Beam) med en hand vertikalt, sätt därefter in nr 27 (Fixing Hand 

Lever Knob), nr 71 (M13xØ45x5T), och nr 51 (Ø13xØ45x3T Round Rubber Pad) från 

sidledes position. Se figur nr 2. 
 

 

 

 

 

 

1 2 
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TRANSPORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merida Row Mag har TRANSPORTHJUL på den främre stabilisatorens skyddskåpa. 

Transporthjulenen gör maskinen enkel att flytta. Från sammanfällt läge, TA TAK i BAKRE 

STABILISATORN och lyft tills TRANSPORTHJULEN är i kontakt med golvet.      

Transporthjul 

Bakre stabilisator 
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ANPASSNINGAR 

 
Vinkel och höjd justering av datorn. 

Datorn (38) kan anpassas individuellt efter dig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placering av handtag 

Handtaget (5) kan sättas i 2 positioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedal justering 

Lossa nr 74 (T Knob) och justera nr 17A (Upper Foot Pedal) 

till önskad position, dra sedan åt nr 74 (T Knob). 

 

 

 

 

 



 11 

RO TEKNIK 

 

Tryck ifrån, sträck ut 
ryggen och benen 
samtidigt. 

Förtsätt rörelsen tills 
du lutar dig lite bakåt, 
och dra handtaget till 
bröstet. Gå tillbaka till 
läge 1 och upprepa. 

Använd bena till att  

pressa tillbaka din 

kropp medan du håller 

armar och rygg raka. 

Gå långsamt tillbaka 

till start position och 

upprepa. 

Denna övning hjälper 

dig att stärka/träna 

ben och ryggmuskler.  

Starta i 
utgångsposition, böj 
knäna och håll dem 
böjda. 

ALTERNATIV ÖVNING 
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Datorn 

Datorns huvudfunktioner: 
START/STOP: Starter och stoppar träningen. 

ENTER: Bekräftar ditt val. 

RESET: Tryck på RESET för att återställa de funktionella värdena till noll när du förhands- 

programmerar de funktionella värdena. 

Håll ned RESET i över 2 sekunder, alla funktionella värdena kommer då att nollställas och 

skärmen kommer att visa STOP, MANUAL, PROGRAM, WATT, USER, HRC, och RACE. 

Håll ned RESET i över 2 sekunder igen, skärmen visar då första bilden(U0, U1 ... eller U4). 

 

+: Tryck på + knappen för att välja träningsläge MANUAL, PROGRAM, WATT, USER, 

H.R.C., eller RACE. Tryck på + knappen för att justera upp värdena på de olika 

träningslägena. Tryck på + knappen för att öka motståndet.   

 

-: Tryck på + knappen för att välja träningsläge MANUAL, PROGRAM, WATT, USER, H.R.C., 

eller RACE. Tryck på + knappen för att justera upp värdena på de olika träningslägena. 

Tryck på + knappen för att sänka motståndet.   

 

RECOVERY: The Pulse Recovery funktionen är för personlig orientering och jämför 

ungefärligt puls innan och efter träning. The Pulse Recovery funktionen skall användas 

direkt efter träningen.  

Om du vill använda denna funktion: 

1) Använd polar pulsbälte under träning(medföljer ej). OBS: Enbart okodat bälte 

2) Tryck på RECOVERY knappen. 

3) Tiden räknar ned från 60 till 0 sekunder. 

4) Din personliga Pulse Recovery Level visas på displayen (F1 - F6). När nedräkningen är 

färdig, kommer Pulse Recovery karaktären att visas. 

Pulse Recovery graderingen är som följer: 

F1 = Utmärkt  

F2 = Mycket bra 

F2 = Bra  

F5 = OK 

F3 = Mindre bra 

F6 = Under genomsnittet 

DATOR DISPLAY FUNKTIONER: 

TM (TIME): Visar träningstid. Tiden räknar ned om det angetts som ett "mål". 
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Time/ 500: Anger användarens genomsnittliga tid på 500 meter och kommer automatisk att 

uppdateras kontinuerligt. 

 

DISTANCE: Visar avstånd. 

 

SPM (STROKE PER MINUTE): Visar roddtag per minut. 

 

STROKES: Visar roddtag. 

 

TOTAL STROKES: Visar det totala antalet roddtag du har tagit 

 

WATT: Estimerad WATTS per roddtag. 

 

CALORIES: Visar estimerad kaloriförbrukning. Kalorier räknar ned om det angetts som ett 

"mål". 

 

PULSE: Visar användarens aktuella hjärtefrekvens (slag per minut). 

 

SCAN   : I "start" läget, trycker du ENTER-knappen tills SCAN symbolen   visas på 

skärmen. Datamaskinen kommer automatisk skanna var funktion i ordningsföljd. 

 

RESISTANCE LEVEL: Indikerar motstånd valt från nivå 1 till nivå 16. 

 

RESISTANCE LEVEL PROFILES: Det är 16 linjer med motstånds pelare och 8 pelare i var 

kolonn. Var linje representerar 2 nivåer av motstånd. 

 

A + (AVERAGE DISPLAY): Användaren trycker på START/STOP för att stoppa 

träningsprogrammet, datorn kommer att visa A + (AVERAGE FUNCTION VALUE). 

 

 

UPPSTART  

Anslut ledningen till adapteren i maskinens front och sätt därefter in adapteren i 

stickkontakten. Skärmen kommer att visa U0 med ett lång "BI-ljud", tryck på + eller - 

knappen för att välja USER nummer (U0-U4) och tryck Enter-knappen för att bekräfta USER 

numret. Ställ in användardata (kön, ålder, höjd och vikt) genom att trycka på + eller - 

knappen. Tryck ENTER för att bekräfta användardata. Skärmen kommer att visa STOP, 

MANUAL, PROGRAM, WATT, USER, HRC, och RACE läge, tryck på + eller - knappen för 

att välja funktion läge och tryck ENTER för att bekräfta läge. 

OBS: U1 ~ U4 datavärden kommer att bli lagrat i minnet för framtida användare. 
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U0 datavärde kan ställas in som U1 ~ U4 men de datavärdena kommer inte bli lagrat i 

minnet för framtida bruk 

 

TRÄNING i MANUELLT LÄGE: 

Du har två alternativ i manuellt läge. Första alternativet: Skärmen visar STOP, MANUAL, 

PROGRAM, WATT, USER, HRC, och RACE läge, då måste man trycka på + eller - knappen 

för att välja manuellt läg. Tryck därefter ENTER för att bekräfta. För ”quick start”, tryck bara 

på START / STOPP knappen och träningen startar. Du kan kontrollera motståndet med + 

eller - knappen.  

Det andra alternativet för manuell läge är att sätta ett måltal (GOAL). När du trycker ENTER 

för att välja manuellt läge, kommer motståndet LEVEL blinka på skärmen. Välj LEVEL 

(L1-L16) med hjälp av + eller – knappen och tryck ENTER för att bekräfta. Därefter kommer 

tidvisningen att blinka. Om du önskar att sätta ett TIME (mål), kan du göra det med hjälp av 

+ eller - knappen, eller om du önskar att sätta ett avstånd, kalorier, eller hjärtslag, fortsätt 

bara att trycka ENTER. Genom att ange ett PULSE mål, kommer ett ljud att uppstå när 

hjärtfrekvensen är nådd eller överskriden. (Enbart vid användning av polar pulsbälte)  

Setting ”goals”. Du kan ställa in mål för antingen tid, distans, kalorier, hjärtslag, eller puls. Till 

exempel, om du anger ett kalorimål på 100 när du startar programmet kommer du att se att 

kaloridisplayen räknar ned 100-0.  

Vi rekommenderar att du anger enbart ett mål (tid, distans, kalorier, hjärtslag, eller puls) vid 

var träning. Obs; om inte något mål är satt (tid, distans, kalorier, hjärtslag, eller puls), och alla 

värden är satt till 0, så kommer alla dessa värden att räkna upp när START / STOPP 

knappen aktiveras. Under träning när målet är nått, kommer displayen blinka och signalisera 

att träningen är färdig. 

 

TRÄNING i PROGRAM LÄGE: 

När SKÄRMEN visar STOP, MANUAL, PROGRAM, WATT, USER, HRC, och RACE LÄGE, 

tryck på + eller - knappen för att välja PROGRAM LÄGE och tryck ENTER för bekräftelse. 

Det finns 12 förhandsprogrammerade program som ger dig många tränings alternativ. För 

att välja ett program, använd + eller - för att markera programmets ikon. Tryck ENTER för att 

bekräfta. Vid detta läge kan du trycka på START / STOPP knappen för att börja att träna eller 

kan du ange nivå eller ett mål som är beskrivet ovan. 

 

TRÄNING i WATT LÄGE: 

När SKÄRMEN visar STOP, MANUAL, PROGRAM, WATT, USER, HRC, och RACE LÄGE, 

tryck på + eller – knappen för att välja WATT kontroll program LÄGE, och tryck därefter 
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ENTER för att bekräfta. WATT kommer att blinka klar för inställning. Tryck på + eller - för att 

förhandsprogrammera wattmålet. Var ökning eller sänkning är 5 watt. Den 

förhandsprogrammerade watt räckvidden är 10 till 350 watt. Tryck ENTER för bekräftelse. 

Watt kontroll Programmet är utformat till att hålla wattproduktionen på en konstant nivå i 

förhållande till vad du programmerat. Nu kan du trycka på START / STOPP knappen för att 

börja träna eller du kan sätta ett "mål" som beskrivs i stycket "TRÄNING I MANUELLT 

LÄGE". 

Genom att trycka på START / STOPP knappen för att träna, kommer motståndsnivån 

automatiskt justera sig på datamaskinen. Om displayen WATT och kalorier visar --- symbol, 

så är det för att påminna om att gällande WATT är högre eller lägre än förhandsinställt watt, 

och du skall sakta ned eller öka hastigheten. Tre pip ljud kommer att höras. 

 

TRÄNING i USER LÄGE: 

När SKÄRMEN visar STOP, MANUAL, PROGRAM, WATT, USER, HRC, och RACE LÄGE 

tryck på + eller - knappen för att välja användarläge och tryck ENTER för att bekräfta. Det 

finns 5 USER program (U0 ~ U4) som erbjuder användaren att skapa sin egen profil. 

Använd + eller - knappen för att välja användare och tryck därefter ENTER för att bekräfta. 

Den första intervallen på USER programmets grafik kommer att blinka för inställning av 

motstånd. Tryck + eller - för att sätta motstånd för första intervall på användarprofilen. Tryck 

ENTER för att bekräfta motstånd för första intervall på användarprofilen. Det finns 16 

intervaller för inställning av motstånd. Upprepa steget innan för att ställa in allt motstånd från 

andra intervallet till det sextonde intervallet. Efter inställning av motstånd tryck ENTER för att 

bekräfta. På denna punkt kan du trycka på START/ STOPP knappen för att börja och träna 

eller så kan du sätta ett "mål" som beskrivs i "TRÄNING I MANUELLT LÄGE". 

OBS: U1 ~ U4 profilen kommer bli lagrat i minnet för framtida bruk. 

U0 profilen kan ställas in som U1 ~ U4, men kan inte lagras i minnet för framtida bruk. 

 

TRÄNING i H.R.C. LÄGE: 

När SKÄRMEN visar STOP, MANUAL, PROGRAM, WATT, USER, HRC, och RACE LÄGE 

tryck på + eller - knappen för att välja HRC LÄGE och tryck ENTER för att bekräfta. Denna 

funktion kräver pulsbälte. Det är 4 H.R.C. (Heart Rate Control) programmen som ger dig ett 

flertal tränings alternativ. Du väljer ett program, använd + eller - knappen. Procentvis puls 

och hjärtfrekvens kommer att visas på displayen baserat på USER data (kön, ålder, höjd och 

vikt). Tryck ENTER för att bekräfta.  

För exempel, om användaren lägger in kön (han) och åder (25 år), blir beräkningen följande: 

220-25 = 195  

195 x 55 % (0,55) = 107 (55% av din max puls)  

25 år gammal, manlig (THR) Target Heart Rate blir 107  
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Om användaren lägger in kön (kvinna) och ålder (25 år), blir beräkningen följande: 

226-25 = 201  

201 x 55% (0,55) = 110 (55% av din max puls)  

25 år gammal, kvinnlig (THR) Target Heart Rate blir 110  

 

Nu kan du trycka på START / STOPP knappen för att börja träna, eller så kan du sätta ett 

"mål" som beskrivs i "TRÄNING I MANUELLT LÄGE".  

Efter att ha tryckt på START/ STOPP knappen för att träna, kommer datorn att justera 

motståndsnivån i förhållande till pulsen som är upptäckt. T.ex. kommer motståndet öka om 

pulsen är lägre än Target Heart Rate. På samma sätt kommer motståndet att minska om 

pulsen är högre än Target Heart Rate. Som ett resultat, kommer användarens puls justeras 

efter Target Heart Rate.  

Använd samma tillvägagångssätt för att verka på 75 % eller 90 % av din max puls som 

beskrivs ovan.  

 

Om användaren väljer target heart symbolen och målet hjärtfrekvens så kommer målet ex. 

195 att visas på displayen PULSE om användaren angett User data (kön, ålder, höjd och 

vikt). Tryck ENTER för att bekräfta. Användaren kan trycka på + eller - för att ange önskat 

Target Heart Rate.  

T.ex. om användaren lägger in kön (han) och ålder (25 år), blir beräkningen följande: 

220-25 = 195  

25 år gammal, manlig (THR) Target Heart Rate blir 195  

 

Om användaren lägger in kön (hon) och ålder (25 år), blir beräkningen följande: 

226-25 = 201  

25 år gammal, kvinnlig (THR) Target Heart Rate blir 201  

 

Nu kan du trycka på START / STOPP knappen för att börja träna, eller så kan du sätta ett 

"mål" som beskrivs i "TRÄNING I MANUELLT LÄGE".  

Efter att ha tryckt på START/ STOPP knappen för att träna, kommer datorn att justera 

motståndsnivån i förhållande till pulsen som är upptäckt. T.ex. kommer motståndet öka om 

pulsen är lägre än Target Heart Rate. På samma sätt kommer motståndet att minska om 

pulsen är högre än Target Heart Rate. Som ett resultat, kommer användarens puls justeras 

efter Target Heart Rate.  

 

 

TRÄNING i RACE LÄGE: 

När SKÄRMEN visar STOP, MANUAL, PROGRAM, WATT, USER, HRC, och RACE LÄGE 
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tryck på + eller - knappen för att välja RACE LÄGE och tryck ENTER för att bekräfta. Tryck 

på + eller - knappen för att justera SPM (Ro tag per minut) för Haren (Pacer) tryck ENTER 

för att bekräfta. Tryck på + eller - för att ange AVSTÅND och tryck ENTER för att bekräfta. 

Tryck på START / STOPP knappen för att starta RACE, U (user) och P (Pacer/ Hare) 

symbolerna kommer att blinka för att visa vem som leder. Motståndsnivån är justerbar under 

loppet. Vid loppet slut kommer datorn att visa WIN eller LOSE. 

 

PULSMOTTAGARE 

Använd den inbyggda trådlösa pulsmottagaren: 

OBS: Enbart okodat Polar pulsbälte (Polar bälte ingår ej!) 

Merida Row Trainer är utrustad med en pulsmottagare som kan ta emot hjärtefrekvens 

signaler genom användning av ett Polar okodat pulsbälte under träning. Fönstret PULSE 

kommer att kunna registrera din puls ett par sekunder efter att du har tagit på dig ett Polar 

pulsbälte. 

För korrekt drift, skall bröstbältet bäras med den trådlösa pulssändaren fastspänd på 

framsidan av kroppen rätt över bröstlinjen och måste korrekt för att kunna ta emot 

konsekvent avläsning. Om bröstbältet är för löst eller placerats fel, kan du få inkonsekvent 

hjärtefrekvens avläsning. Det trådlösa bröstbältet och pulssändaren behöver lite 

kroppsvärme och fuktighet för att fungera ordentlig. Fuktighet på gummielektrodernas (2 

svarta område på baksidan av bältet och bägge sidor av sändaren) är nödvändigt för korrekt 

drift. Det rekommenderas att du bär pulsbältet direkt mot huden för att säkra funktion och 

precision. 

OBS: Ev. signalstörningar kan orsakas av elektromagnetiska signaler. Det kan förekomma i 

närheten av TV-apparater, datamaskiner, andra pulsbälten eller mobiltelefoner. Vid 

störningar blir avläsningen av hjärtfrekvensen ostabil och oprecist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polar bälte m/ 

pulsmottagare 


