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UNDERHÅLL OCH SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR MERIDA 

FITNESSMASKINER:  

 

 

1. Kontrollera alltid emballaget för utvändig skada innan montering. Ta kontakt med din butik om 

du finner skador på emballaget.  

 

2. Efter att maskinen är monterad, vänligen kontrollera att alla delar som bultar, muttrar och 

skruvar är monterade enligt manualen och inga delar blivit över. 

 

3. Kontrollera att all muttrar, skruvar etc. är ordentligt åtdragna och inga lösa delar finns. 

 

4. Kontrollera att pedaler och styre är ordentligt fästa innan du använder redskapet. 

 

5. Efter att crosstrainern är färdig monterad, kontrollera att inga ledningar/ kontaktpunkter är i kläm 

och att ingen av ledningarna har fått någon skada under montering. 

 

6. Var aktsam med datorn, denna skall ej utsättas för fysiska slag, hög luftfuktighet, vatten, låga 

temperaturer, damm eller smuts. 

 

7. Ha inte på dig lösa/långa plagg som kan fastna i maskinen. 

 

8. Kontrollera med jämna mellanrum att alla ledningar/kontaktpunkter är intakta.  

 

9. Torka alltid av maskinen efter användandet för att få bort svett och damm. Rengör maskinen 

med fuktig trasa, vatten och mild såpa. Använd ej oljebaserad rengöring på maskinen då det kan 

missfärga lacken. 

 

10. Var aktsam och håll barn borta från cykeln så länge som den används. Tillåt inte barn att 

använda redskapet. Maskinen är gjord för vuxna ej barn.  

 

11. Gå aldrig av redskapet förrän tramporna har kommit till ett fullständigt stopp. 

 

12. Stanna maskinen omedelbart om du känner dig illamående, yr, andfådd, har kramper i bröstet 

eller några andra onormala smärtor. 

 

13. Efter träningen, skruva åt motståndet med medurs så att tramporna blir tyngre och inte kan löpa 

fritt och skada någon, speciellt med hänsyn till barn. 

 

 

 

 



 

 

SPRÄNGSKISS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INNEHÅLL: 
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DELAR: 

Nr Beskrivning Detaljbeskrivning Antal 

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 
 

Handlebar 
 

  1 

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

 

 

Fäst nr 2 (front stabilizer) och nr 3 (rear stabilizer) till nr 1 (main frame) med nr 8 (bolt), nr 7 (curved 

washer), 6 (curved washer) och 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. Sätt nr 71 (swing axle) på nr 12 (right swing supporting tube), nr 10 (front post). Fäst dem samman 

med hjälp av 76 (waved washer), nr 66 (flat washer), nr 7 (spring washer), nr 40 (bolt) och nr 48 

(cover for bolt). Detta repeteras för vänstra sida. 

 

2. Fäst 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. Fäst styrstammen med nr 9 (bolt), nr 7 (spring washer) och nr 6 (curved washer). 

2. Fäst nr 72 (handlebar) till nr 10 (handlebar post) med nr 9 (bolt), nr 7 (spring washer) och 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. Fäst nr 52L (left handlebar) och nr 52R (right handlebar) till styrstammen genom att använda nr 

9 (bolt), nr 7 (spring washer) och 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. Sätt samman 65 (pulse cable), nr 29A (computer cable), nr 64 (computer) fästes med nr 88 

(screw)  
 

2, Sätt på nr 21R (right pedal) och nr 21L (left pedal) på pedalskenan. Använd nr 20 (bolt), nr 73 (flat 

washer) och nr 77 (knob). 

 



 

STEG 6 

a ( x8)

ST4.0*1.41*20L

( x2)

M5*0.8*15L

b

(F)

 

 

1. Sätt nr 67 (protective cover) på styrstammen. Sätt därefter på nr 14 (bottle holder) på styrstammen 

med nr 94 (screw) 

2. Täck bulten med nr 922/59. 

 

 

 

 

 

 

 



 

DATORMANUAL: B31072 TOB（PMS 24P） 

 

Innan träning:  

A. Ström till maskinen 

Ström adapteren måste anslutas för att datorn skall fungera. Datorn avger ett "beep” ljud vid start. 

B. Program val och inställningar 

1. Använd UP eller DOWN knappen för att välja program, tryck ENTER för att bekräfta inställning.  

2. I manuellt läge tryck på UP eller DOWN knappen för att välja; TIME, DISTANCE, CALORIES, PULSE.   

3. Tryck START/STOP knappen för att starta träningen.  

4. När målet är nått kommer datorn att avge ett "beep” ljud för att bekräfta avslutet. 

5. Om du ställt in flera mål och du vill fortsatt träna mot nästa så tryck på START/STOP för att fortsätta.  

C. Strömbesparing 

Datorn slår av sig själv efter 4 minuter om den inte får några signaler. Tryck på skärmen för att starta upp den igen. 

 

 

Funktion och egenskaper:  

 

1. TIME: Visar träningstid i minuter och sekunder. Datorn vill automatiskt räkna upp från 0:00 till 99:59 med en sekunds mellanrum. 

Du kan också programmera datorn till att räkna ned från ett fast värde genom att använda UP och DOWN knapparna. Om du 

fortsätter att träna när tiden har nått 0:00, kommer maskinen att avge ett "beep” ljud och nollställa sig till den ursprungliga 

inställda tiden så att du vet att träningen är färdig. 

2. DISTANCE: Visar ackumulerad distans under varje träningspass upp till max 999.0KM/MILE. 

3. RPM: Cadens. Antal tramp 

4. WATT: Mängden mekanisk kraft datorn känner av från träningen. 

5. SPEED: Visar träningens hastighet svärden i km/mile per timme. 

6. CALORIES: Datorn vill uppskatta antal förbrända kalorier under träningen. 

7. PULSE: Datorn visar pulsen i slag per minut under träningstillfället. 

8. AGE: Datorn är åldersprogrambar för 10-99 år. Om du inte anger en ålder vill den per automatik ställa in sig på 35 år. 

9. TARGET HEART RATE (TARGET PULSE): Hjärtfrekvensen du bör hålla kallas “Target Heart Rate” och avser slag per 

minut. 

10. PULSE RECOVERY: Under START, håll händerna på pulshandtagen och tryck därefter på "PULSE RECOVERY" knappen, 

tiden räknas då från 00:60 - 00:59 - - till 00:00. Så snart 00:00 nås kommer datorn att visa din puls recovery status med 

karaktärerna F1.0 till F6.0. 

1.0      Super bra! 

1.0＜F＜2.0 Mycket bra! 

2.0≦F≦2.9  Bra! 

3.0≦F≦3.9  Okej! 

4.0≦F≦5.9  Under snittet! 

 6.0    Inte bra! 

   Observera: Om ingen puls signal registreras på maskinen så kommer "P" visas i PULS fönstret. Om maskinen visar "ERR" i fönstret 

vänligen tryck på PULSE RECOVERY knappen och ta ett bättre grepp om handtagen för en ny mätning. 

11. Anger aktuell temperatur. 

 



 

 

Knappfunktioner: 

 

6 knappar och dess funktioner beskrivs nedan: 

1. START / STOP knappen: En Quick Start-funktion: Lär dig att starta maskinen utan att välja ett program. 

Enbart manuell träning. Tiden startar automatiskt och räknar upp från noll 

a. Under träningen trycker du knappen igen för att avsluta träningen. 

b.  Under stoppläget, tryck knappen för att starta träningen igen. 

2. UP:  

a. Tryck på knappen för att öka motståndet under träningen. 

b. Under inställningsläge tryck på knappen för att öka värdet på tid, distans, kalorier, ålder och välja kön och 

program. 

3. DOWN:  

a. Tryck på knappen för att minska motståndet under träningen. 

b. I inställningsläget tryck på knappen för att sänka värdet för tid, avstånd, kalorier, ålder och välj kön och 

program. 

4. ENTER:  

a. I inställningsläget tryck på knappen för att godkänna gjorda val. 

b. Vid stopp läge, genom att trycka på knappen i över två sekunder kan du återställa alla värden till noll eller 

default värde. 

c. Vid inställning av tid, så tryck på knappen för att godkänna inställningen time och minute. 

5. BODY FAT:  

Tryck på knappen för att lägga in din höjd, vikt, kön och ålder; utifrån den datan räknas fettprocenten. BMI. 

6. PULSE RECOVERY: Tryck på knappen för att aktivera puls recovery funktionen. 

 

Program introduktion & val: 

 

Manuellt Program: Manual 

P1 är ett manuellt program. Användare kan börja träningen genom att trycka på START/STOPP knappen. 

Standardmotståndsnivån är 5. Användaren kan anpassa motståndsnivå (justeras med UP/DOWN knapparna under 

träning). Sätta tid, kalorier eller avstånd som mål. 

Tillvägagångssätt:  

1. Använd UP / DOWN knappen för att välja programmet (P1). 

2. Tryck på ENTER för att öppna det manuella programmet. 

3. TIME kommer att blinka och du kan trycka UP eller DOWN knappen för att ställa in träningstid. Tryck ENTER för att 

bekräfta inställd tid. 

4. DISTANCE kommer att blinka och du kan trycka UP eller DOWN för att ställa in måltalet, DISTANCE. Tryck ENTER för 

att bekräfta inställd distans. 

5. CALORIES kommer att blinka och du kan trycka UP eller DOWN för att ställa in måltalet, CALORIES. Tryck ENTER för 

att bekräfta inställda kalorier. 

6. PULSE kommer att blinka och du kan trycka UP eller DOWN för att ställa in måltalet, PULSE. Tryck ENTER för att 

bekräfta inställd puls. 

7. Tryck på START / STOP för att starta träningen. 

 

 



 

Förprogrammerade Program: 

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

Precipice Program 

PROGRAM 2 till PROGRAM 13 är förprogrammerade program. Användaren tränar med olika grader av belastning under de olika 

intervallerna som profilen visar. Användaren kan utöver justera till önskat motstånd (tryck på UP/DOWN under träning) med en tidsperiod 

eller ett antal kalorier eller ett visst avstånd som måltal. 

Använd UP/DOWN för att välja en av ovan program från P2 till P13. 

 

Tillvägagångssätt: 

1. Tryck på ENTER för att ange träningsprogram. 

2. TIME kommer att blinka och du kan trycka UP eller DOWN knappen för att ställa in träningstid. Tryck ENTER för att 

bekräfta inställd tid. 

3. DISTANCE kommer att blinka och du kan trycka UP eller DOWN för att ställa in måltalet, DISTANCE. Tryck ENTER 

för att bekräfta inställd distans.  

4. CALORIES kommer att blinka och du kan trycka UP eller DOWN för att ställa in måltalet, CALORIES. Tryck ENTER 

för att bekräfta inställda kalorier. 

5. PULSE kommer att blinka och du kan trycka UP eller DOWN för att ställa in måltalet, PULSE. Tryck ENTER för att 

bekräfta inställd puls. 

6. Tryck på START / STOP för att starta träningen. 

 

Användarinställningar: User 1, User 2, User 3, User 4 

Program 14-17 är användarinställningar. Användaren kan fritt sätta värden i storleksorden TIME, DISTANCE, KALORIER och 

motståndsnivån i 10 kolonner. Värdena och profilen lagras i minnet efter installationen. Användaren kan justera nivåerna under träning 

utan att det påverkar lagrat minne.  

 

Tillvägagångssätt: 

1.  Använd UP/DOWN för att välja en av ovan program från P14 till P17. 

2.  Tryck på ENTER för att ange träningsprogram. 

3.   Kolonn 1kommer att blinka och använd därefter UP/DOWN knapparna för att lagra din personliga träningsprofil. Tryck ENTER för att   

     bekräfta din första kolonn. Standard belastning är 1. 

3. Kolonn 2 kommer att blinka och använd därefter UP/DOWN knapparna för att lagra din personliga träningsprofil. Tryck ENTER för             

att bekräfta din andra kolonn. 

5.   TIME kommer att blinka och du kan trycka UP eller DOWN knappen för att ställa in träningstid. Tryck ENTER för att  

     bekräfta inställd tid 

6.   DISTANCE kommer att blinka och du kan trycka UP eller DOWN för att ställa in måltalet, DISTANCE. Tryck ENTER för att bekräfta  

     inställd distans. 

7.   CALORIES kommer att blinka och du kan trycka UP eller DOWN för att ställa in måltalet, CALORIES. Tryck ENTER för  

     att bekräfta inställda kalorier. 

8.   PULSE kommer att blinka och du kan trycka UP eller DOWN för att ställa in måltalet, PULSE. Tryck ENTER för att  

     bekräfta inställd puls. 

9.   Tryck på START / STOP för att starta träningen. 

 

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 till Program 22 är för Hjärtslag (Heart Rate Control Programmer) och Program 22 är för puls (Target Heart Rate 

Control-program). 

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

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

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



 

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

Program 22 är Target H.R.C. - - Träning efter måltal för puls. 

 

Användaren kan träna i hänsyn till önskat hjärtslagskontrollprogram genom att ställa in ålder tid, distans, kalorier eller måltal 

för puls. I dessa program kan datorn justera motstandsnivåen i hänsyn till registrerad puls. Till exempel kan motstånden öka 

vart 20.e sekund, om pulsen än lägre måltalet för puls. Motstandsnivån kan även reduceras var 20.e sekund ifall 

hjärtfrekvensens som är registrerad är högre än måltalet för puls (TARGET HRC) 

 

1. Använd UP / DOWN knappen för att välja ett av pulsstyrningsprogrammen från P18 till P22. 

2. Tryck på ENTER för att ange träningsprogram 

3. AGE kommer att blinka vid P18 till P21 programmen och du kan trycka UP eller DOWN för att ställa in din ålder. 

Standardinställningen är 35 år. 

4. På program 22, kommer TARGET PULSE blinka och du kan trycka UP eller DOWN för att ställa in ditt måltal för puls 

(TARGET PULSE) mellan 80-180. Standardinställningen är 120. 

5. TIME kommer att blinka och du kan trycka UP eller DOWN för att ställa in träningstiden. Tryck ENTER för att 

bekräfta din önskade träningstid. 

6. DISTANCE kommer att blinka och du kan trycka UP eller DOWN för att ställa in dina måltal för avstånd 

(DISTANCE). Tryck ENTER för att bekräfta ditt önskade avstånd. 

7. CALORIES kommer att blinka och du kan trycka UP eller DOWN för att ställa in dina måltal för kalorier (CALORIES). 

Tryck ENTER för att bekräfta önskat antal kalorier. 

8. Tryck på START / STOP för att starta träningen. 

 

 

Watt Control Program: Watt kontroll  

Program 23 är ett program som är baserat på fart. Tryck ENTER för att ställa in TARGET WATT, TIME, DISTANCE och CALORIES. Under 

träningen är graden av motstånd inte justerbar. Till exempel kan nivån på motstånden öka om hastigheten är för låg. Likväl kan nivån på 

motståndet reduceras om hastigheten är för snabb. Som ett resultat, kommer den att beräkna värdet av WATT nära värdet av måltal för 

watt (TARGET WATT) för användaren.  

 

1. Använd UP eller DOWN knappen för att välja WATT CONTROL (P23) program. 

2. Tryck ENTER för att öppna träningsprogrammet. 

3. TIME kommer att blinka och du kan trycka UP eller DOWN för att ställa in träningstid. Tryck ENTER för att bekräfta önskad tid. 

4. DISTANCE kommer att blinka och du kan trycka UP eller DOWN för att ställa in dina måltal för avstånd (DISTANCE). Tryck 

ENTER för att bekräfta önskat avstånd. 

5.  WATT kommer att blinka och du kan trycka UP eller DOWN för att ställa in dina måltal för watt värde. Tryck ENTER för att 

bekräfta måltallet. Standardvärdet för WATT värde är 100. 

6. CALORIES kommer att blinka och du kan trycka UP eller DOWN för att ställa in dina måltal för kalorier (CALORIES). Tryck 

ENTER för att bekräfta önskade kalorier. 

7. PULSE kommer att blinka och du kan trycka UP eller DOWN för att ställa in dina måltal för puls. Tryck ENTER för att bekräfta 

önskad puls. 

8. Tryck på START / STOP för att starta träningen. 

 

 

Observera:  

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

2. I detta program kommer WATT värdet hålla ett konstant värde. Det betyder att om du trampar snabbt så kommer 

motståndsnivån reduceras och om du trampar sakta så kommer motståndsnivån att öka. Maskinen försöker att alltid 

hålla sig på samma konstanta watt värde. 



 

 

Body Fat Program: Body Fat (fettprocent) 

Program 24 är ett special program för att beräkna användarens fettprocent och erbjuda ett specifikt motstånd för 

användaren. Det finns tre typer, indelade i hänsyn till beräknad fettprocent. 

 

Type1: BODY FAT%> 27  

 

Type2: 27 ≧ BODY FAT% ≧ 20  

 

Type3: BODY FAT% <20 

  

Datorn visar testresultat av FAT %, BMI (Body mass index) och BMR. (Basal Metabolic Rate)  

 

1. Använd UP / DOWN knappen för att välja BODY FAT (P24) program. 

2. Tryck på ENTER för att ange träningsprogram 

3. LÄNGD kommer att blinka och du kan trycka UP eller DOWN för att ställa in din längd. Tryck ENTER för att bekräfta. 

Standardinställingen är 170cm eller 5'07 "(5feet 7 inches). 

4. VIKT kommer att blinka och du kan trycka UP eller DOWN för att ställa in din vikt. Tryck ENTER för att bekräfta. 

Standardinställingen är 70kg eller £ 155. 

5. KÖN kommer att blinka och du kan trycka UP eller DOWN för att ställa in ditt kön. Nummer 1 betyder man och 

nummer 0 betyder kvinna. Tryck ENTER för att bekräfta. Standardinställningen är 1 (MAN). 

6. AGE kommer att blinka och du kan trycka UP eller DOWN för att ställa in din ålder. Tryck ENTER för att bekräfta. 

Standardinställningen är 35 år. 

7. Tryck på START / STOP för att börja kroppsfett inställningarna. Om displayen visar E i fönstret måste du kontrollera 

att händerna sluter om handtaget. Tryck därefter START / STOPP igen för att genomföra inställningarna. 

8. Efter genomförda inställningar kommer maskinen visa värdena BMR, BMI och FAT % på LCD-displayen. Vidare 

kommer maskinen visa din personliga träning profil för din kroppstyp. 

9. Tryck på START / STOP för att starta träningen. 

         

 

Operations guide: 

1. Viloläge:  

Datorn går i automatiskt viloläge när den inte får några signaler från motståndsmotorn eller inga knapptryck sker 

inom 4 minuter. Du kan trycka på en knapp för att aktivera maskinen igen. 

2. BMI (Body Mass Index): BMI är en mätning på kroppsfett baserat på höjd och vikt som gäller för vuxna män och 

kvinnor. 

3. BMR (Basal Metabolic Rate): Din Basal Metabolic Rate (BMR) visar antal kalorier din kropp behöver för att fungera. 

Mätningen tar inte hänsyn till någon from av aktivitet, bara den energi som behövs för att upprätthålla hjärtslag, 

andning och normal kroppstemperatur. Den mäter kroppen i viloläge och i rums temperatur. 

 



 

 

Felsökning: 

  

E1 (FEL 1):  

Om datorn ej får signal från motståndsmotorn under träning i mer än 4 sekunder så visas E1 på 

displayen. 

  

Ström på: Motståndsmotorn går automatiskt tillbaka till noll, när signalen till motorn ej kan upprätt- 

hållas i mer än 4 sekunder, E1 visas då på displayen. Alla de andra digitala funktionerna är blanka och 

signalen är också avslagen. 

  

E2 (FEL 2): När monitoren läser lagrad data, om ID koden är fel eller minnet IC är skadat visar 

displayen E2 omedelbart när maskinen slås på. 

  

E3 (FEL 3): Om datorn efter 4 sekunder efter start läge inte börjar räkna, registrerar datorn den defekta 

motorn och displayen visar då "E3".  

 

Teknisk data för gällande adapter 

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

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

 

LCD Workout Graphics 

Förprogrammerade 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               

 

 

 

 

 

Användare program profiler: 

PROGRAM 14                                      

USER 1                          

 

 

 

 

PROGRAM 15   

         USER 2 

 

 

 

 

      PROGRAM 16   

        USER 3 

 

 

 

 

PROGRAM 17   

        USER 4 

 

 

 

 

 

Hjärtrytm 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 följande sex profiler visas i displayet automatisk efter mätning 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 

 

 


