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VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
Dette symbol gør opmærksom på en mulig faresituation, der, hvis den ikke undgås, kan resultere i livsfare eller alvorlig
personskade.
Sørg for at overholde disse advarsler:
Læs og forstå alle advarsler på dette udstyr.
Læs og forstå hele indholdet i samleanvisningerne.


'er mn ikke være uvedkRmmende eller E¡rn i nærheden mens udstyret samles

•

Slut ikke strøm til maskinen, før dette anvises i vejledningen.

•

8dstyret mn ikke samles udendørs eller Sn steder, hvRr der er vndt eller fugtigt.

•

Samling af udstyret skal fRregn et Sassende sted uden fRrEiSasserende Rg utilgængeligt fRr uvedkRmmende.

•

NRgle af kRmSRnenterne til denne maskine kan være tunge eller uhnndterEare. Fn en SersRn til at hjælSe med
at mRntere disse kRmSRnenter. FRretag ikke tunge løft eller akavede Eevægelser ved samling af udstyret uden
assistance.

•

'enne maskine skal RSstilles Sn et fast, Slant Rg vandret underlag.

•

'er mn ikke fRretages kRnstruktive eller funktiRnelle ændringer af denne maskine. (llers kan der RSstn SrRElemer med
sikkerheden ved Erug af maskinen, hvRrved garantien ERrtfalder.

•

Ved EehRv fRr reservedele Eør der udelukkende anvendes Rriginale reservedele Rg mRnteringsdele fra Nautilus. +vis
der ikke anvendes Rriginaldele, kan det indeEære risici fRr Erugerne, udstyret vil muligvis ikke fungere kRrrekt, Rg
garantien kan ERrtfalde.

•

8dstyret mn ikke anvendes, før det er samlet helt Rg kRntrRlleret fRr kRrrekt funktiRn, sRm Eeskrevet i vejledningen.

•

/æs Rg fRrstn alt indhRldet i vejledningen, der medfølger til dette udstyr, før det tages i Erug. 2SEevar vejledningen Rg
Erug den sRm referencemateriale.

•

Saml udstyret ved at følge trinnene i den anviste rækkefølge. +vis udstyret samles fRrkert, kan det resultere i
SersRnskade eller fRrkert funktiRn.

Sørg for at overholde nedenstående advarsler før ibrugtagning af dette udstyr:
Læs og forstå hele indholdet i vejledningen. Opbevar vejledningen og brug den som referencemateriale.
Læs og forstå alle advarsler på dette udstyr. Kontakt importøren for at få nye advarselsmærkater, hvis de går løs, bliver ulæselige
eller forskubbes på maskinen.
•

%ørn mn ikke anvende eller RShRlde sig i nærheden af denne maskine. 'er er Eevægelige dele Rg andre
funktiRnskRmSRnenter Sn udstyret, sRm kan være til fare fRr Eørn.

•

8dstyret er ikke Eeregnet til Erug af SersRner under 14 nr.

•

7al med en læge, før du gnr i gang med et træningsSrRgram. StRS træningen, hvis du fnr smerter, hvis det strammer
i Erystet, eller hvis du fnr nndenød eller Eliver svimmel. Søg lægehjælS, før du Eruger udstyret igen. Værdierne, sRm
udregnes eller mnles af udstyrets cRmSuter, er udelukkende Eeregnet sRm reference.

•

Før al Erug af udstyret skal det kRntrRlleres fRr løstsiddende dele eller tegn Sn slitage. +vis der kRnstateres SrRElemer,
mn udstyret ikke Eruges. Vær ekstra RSmærksRm Sn sædet, Sedalerne Rg Sedalarmene. .Rntakt imSRrtøren fRr
RSlysning Rm reSaratiRn.

•

0aks. ErugervægtEelastning 13 kg. %rugere med en vægt herRver mn ikke Eruge udstyret.

•

'ette udstyr er kun Eeregnet til hjemmeErug.

•

'u mn ikke have løstsiddende Eeklædning eller smykker Sn ved Erug af udstyret, da det indehRlder Eevægelige dele.
+Rld ¿ngre Rg genstande Sn afstand af de Eevægelige dele Sn dette træningsudstyr.

•

8dstyret skal RSstilles Rg anvendes Sn et fast, Slant Rg vandret underlag.

•

Sørg fRr, at Sedalerne er Slaceret staEilt, før du sætter fødderne Sn dem. 3as Sn ved Sn Rg afstigning af udstyret.

•

,nden vedligehRldelse/eftersyn af dette udstyr skal strømmen til det afErydes helt.
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ADVARSELSMÆRKATER OG
SERIENUMMER
•

8dstyret mn ikke Eruges udendørs eller under vnde eller fugtige fRrhRld. +Rld Sedalerne rene Rg tørre.

•

'er skal være mindst , m frirum Sn Eegge sider af udstyret. 'ette er den anEefalede sikkerhedsafstand, sn det er
muligt at kRmme til Rg Rmkring maskinen Rg til at sSringe af i nødstilfælde. 'er mn ikke være andre SersRner inden fRr
dette Rmrnde, nnr maskinen er i Erug.

•

3as Sn ikke at Rveranstrenge dig ved træningen. %rug udstyret Sn den mnde, sRm er Eeskrevet i denne vejledning.

•

Sørg fRr at indstille Rg fastlnse alle mekanismer til SRsitiRnsindstilling. Sørg fRr, at indstillingsmekanismerne ikke kan
ramme Erugeren.

•

'et kræver kRRrdinatiRn Rg Ealance at træne Sn dette udstyr. 'u skal være Sarat til at fRrudse ændringer i
hastigheden Rg trædemRdstanden under træningen Rg være agtSngivende, sn du ikke mister Ealancen med risikR fRr
SersRnskade.

•

'ette udstyr mn ikke anvendes af SersRner inkl. Eørn med nedsat fysisk, sensRrisk eller mental funktiRnsevne, eller
uden erfaring i Rg Sraktisk kendskaE til Erug af udstyret, medmindre de er under RSsyn eller har fnet instruktiRn i Erug
af udstyret af en SersRn, sRm er ansvarlig fRr deres sikkerhed.

•

%ørn Eør hRldes under RSsyn, sn de ikke leger med udstyret.

Serienummer
3rRduktsSeci¿katiRner
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SPECIFIKATIONER
Maks. brugervægt:

13 kg

Udstyrets ﬂademål (på gulv): 11.912 cm2
Udstyrets vægt:

126 cm
(49.6”)

38, kg

Strømbehov:
,ndgangssSænding 14 V A&, / +], ,4 A
8dgangssSænding 9 V '&, 1, A

165.9 cm
(65.3”)
71.8 cm
(28.3”)

'ette SrRdukt 0c ,..( ERrtskaffes sRm almindeligt hushRldningsaffald, men skal indleveres til genvinding. Se de
anEefalede metRder fRr kRrrekt ERrtskaffelse af dette SrRdukt Sn et genErugscenter.

Før samling af udstyret
Vælg det sted, hvRr maskinen skal stn. FRr sikker Erug af maskinen skal den RSstilles Sn et fast, vandret underlag.
7ræningsRmrndet Eør være mindst  [ ,9 m.
Tip til samling af udstyret
2verhRld disse grundlæggende regler
ved samling af maskinen

2.9m ( 114” )

0.6m
( 24” )

• /æs Rg fRrstn de vigtige sikkerhedsanvisninger, før du samler udstyret.
• Sørg fRr at have alle de nødvendige
kRmSRnenter Sarat til hvert trin ved
samling af udstyret.
• Brug det anviste værktøj til at spænde
2m
ERltene Rg møtrikkerne mRd højre
( 77” )
med uret Rg til at løsne dem ved at
dreje mRd venstre mRd uret , medmindre andet er Rplyst.
• Ved samling af  kRmpRnenter skal
du løfte dem en anelse Rg se gennem
ERlthullerne fRr at gøre det nemmere
at føre ERltene gennem hullerne.

0.6m
( 24” )
0.6m
( 24” )

0.6m
( 24” )

• 'er skal eventuelt  persRner til at
samle udstyret.
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KOMPONENTER
3

1
4

16

5
2

15

6
9
7

14
8
13 (R)

10

17
11 (L)
12

6

Nr.

Antal

Beskrivelse

Nr.

Antal

1


Beskrivelse

1

.RnsRl

1

1

Bageste staEilisatRr

1

+Rlder til vandÀaske

11

1

Venstre pedal

3

1

Sæderyg

1

1

FRrreste staEilisatRr

4

1

Beklædningsdæksel

13

1

Højre pedal



1

Sæderamme

14

1

Øverste afskærmning



1

SædeEund

1

1

.RnsRlstRlpe



1

Håndtag til sædeindstilling

1

1

Mp3-ledning

8

1

Ramme

1

1

Netadapter

9

1

Endedæksel til sadelskinne

MONTERINGSDELE / VÆRKTØJ

A

Nr.

Antal

A

B

C

D

E

F

G

Beskrivelse

H

Beskrivelse

Nr.

Antal

8

RundhRvedet unErakRskrue, M8[1

F



Stjerneskrue, M[1

B

1

RundhRvedet unErakRskrue, M[1

G

14

Låseskive, M

C

8

Fladskive, M8

H

4

Tallerkenfjederskive, M

'

8

Låseskive, M8

I

4

Stjerneskrue, M[

E

1

Fladskive, M

I

Værktøj
Medfølger

Medfølger ikke
anEefales

4 mm
 mm
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SAMLING AF UDSTYRET
1a. Monter stabilisatorerne på rammen
Bemærk: MRnteringsdelene er fRrmRnteret på staEilisatRrerne ikke på pladen med mRnteringsdele . Sørg fRr,
at de fRrreste transpRrthjul vender fremad.

6mm

8

X2
*

10

*
*

X2
6mm

12

1b. Monter endedækslet til sadelskinnen på stellet
.

8

*
*
*

9

2. Monter sæderammen på sædevangen
BEMÆRK: 3as på ikke at klemme pulsmålerledningen. Når alle mRnteringsdelene er isat, skal de spændes helt.

X4
6mm

A
D
C
5

X2
B

G

E

4mm

9

3. Monter sædehynderne på sæderammen

3

6

X8
E
G
B

4mm

X4
H
G
I

#2

10

4. Monter beklædningsdækslet på rammen

4

11

5. Monter håndtaget til sædeindstilling på rammen

7

12

6. Tilslut ledningerne, og monter konsolstolpen på rammen
BEMÆRK: 3as på ikke at klemme kRnsRlledningerne.

16

14

X4

D

C

A

6mm

13

7. Afmonter monteringsdelene fra konsollen
Bemærk: MRnteringsdelene
mRnteringsdele .

er fRrmRnteret de er ikke på pladen med
1

X4

*
#2

8. Tilslut ledningerne, og monter konsollen på rammen
BEMÆRK: 3lacer clipsene kRrrekt på ledningsstikkene, Rg sørg fRr at fRrEinde stikkene, så de er låst. 3as på ikke
at klemme ledningerne.

1

X4

*

14

9. Monter pedalerne på rammen
BEMÆRK: Venstre pedal har modsat gevind. Sørg fRr at mRntere pedalerne i den rigtige side på cyklen.
MRnteringsretningen er set fra siddepRsitiRnen på cyklen. 3å venstre pedal er der et ³L´ Rg på højre
pedal et ³R´.

13 (R)

11 (L)

15

10. Monter vandflaskeholderen på rammen

#2

X2

F
2

16

11. Tilslut netadapteren til rammen

17

12. Afsluttende kontrol
Kontroller, at alle monteringsdele er korrekt fastspændt, og at komponenterne er korrekt samlet.
Notér serienummeret i feltet, som er beregnet hertil, forrest i denne vejledning.
Udstyret må ikke anvendes, før det er samlet helt og kontrolleret for korrekt funktion, som beskrevet i instruktionsbogen.
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INDEN DU GÅR I GANG
Flytning af cyklen
0DVNLQHQNDQÀ\WWHVDIHQHOOHUÀHUHSHUVRQHU DIK QJLJDII\VLVNVW\UNHRJIRUPnHQ 'X RJDQGUH VNDO
Y UHVLNNHUSnDWY UHI\VLVNLVWDQGWLODWNXQQHÀ\WWHXGVW\UHWSnVLNNHUYLV
1.

Tag strømstikket ud af stikkRntakten.

.

Løft maskinen fRrsigtigt i transpRrthåndtaget Rp på transpRrthjulene.

3.

SkuE maskinen fRr at Àytte den.

4.

Sænk maskinen på plads.

BEMÆRK: 3as på ved Àytning af cyklen. 3ludselige Eevægelser kan påvirke cRmputerfunktiRnen.
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Nivellering af cyklen
'er er nivelleringsfødder i Eegge ender på den Eageste staEilisatRr Rg på rammevangen. 3å den Eageste staEilisatRr
drejes nivelleringsfødderne fRr at justere højden.
1LYHOOHULQJVI¡GGHUQHPnLNNHLQGVWLOOHVVnK¡MWDWGHVLGGHUO¡VWHOOHUVNUXHVKHOWDI(OOHUVHUGHUULVLNRIRU
SHUVRQVNDGHHOOHUEHVNDGLJHOVHDIPDVNLQHQ
3å rammevangen justeres nivelleringsfødderne sådan
1.

Løsn den øverste låsemøtrik.

.

'rej nivelleringsfRden til den ønskede højde.
1LYHOOHULQJVI¡GGHUQHPnLNNHLQGVWLOOHVVnK¡MWDWGHVLGGHUO¡VWHOOHUVNUXHVKHOWDI(OOHUVHUGHUULVLNRIRU
SHUVRQVNDGHHOOHUEHVNDGLJHOVHDIPDVNLQHQ

3.

Spænd den øverste låsemøtrik fRr at fastlåse nivelleringsfRden.

Sørg fRr, at cyklen står lige Rg staEilt, inden du går i gang med at træne.
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UDSTYRSKOMPONENTER

B A
C

A

D

R

H

O
O
P

M
E

N

Q

F
G

S
I

L

G
F

K

J

A

.RnsRl

K

TranspRrthjul

B

Mp3-stik

L

Hellukket svinghjul

C

USB-stik

M

Pedal

'

HRlder til vandÀaske

N

Håndtag til sædeindstilling

E

TranspRrthåndtag

O

Håndtag, lRdret

F

StaEilisatRr

P

Højttalere

G

NivelleringsfRd

Q

Blæser

H

Håndtag, vandret

R

MediehRlder

I

HåndpulssensRrer

S

Mp3-ledning

J

Strømstik

$'9$56(/9 UGLHUQHVRPEHUHJQHVHOOHUPnOHVDIXGVW\UHWVFRPSXWHUHUXGHOXNNHQGHEHUHJQHWVRP
UHIHUHQFH3XOVYLVQLQJHQHUHQFLUNDY UGLRJE¡UNXQDQYHQGHVVRPUHIHUHQFH2YHUWU QLQJ
NDQUHVXOWHUHLDOYRUOLJSHUVRQVNDGHHOOHUOLYVIDUH6WRSPHGDWWU QHPHGGHWVDPPHKYLV
du bliver svimmel.
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.RQVROIXQNWLRQHU
På kRnsRlskærmen Eliver der vist vigtig infRrmatiRn Rm din træning, Rg her kan du indstille trædemRdstanden,
mens du træner. KRnsRllen har Nautilus 'ual Track™ skærm med tRuchscreen-knapper til at navigere rundt i
træningsprRgrammerne.

Øverste skærm
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

100%
Anaerobic

80-90%
Aerobic

70-80%
Fat burn

50-70%

Warm up
Less than

50%

SPEED

TIME

DISTANCE

MPH km/h Hr MIN

AVG

DISTANCE

LEVEL

MILES KM

RPM
AVG

HEART RATE
BPM

CALORIES
AVG

Nederste skærm
18

20

CURRENT WORKOUT
LAST WORKOUT
LAST 7 DAYS

9

Hurtigtaster til mRdstandsniveauer

GOAL TRACK

USER

5

16

PROGRAMS

OK

4
1

PræstatiRnsindikatRrer

12

7

QUICK START

PAUSE/END

Hurtigtaster til mRdstandsniveauer

3

Blæser

Tastfunktioner
Tast til højere trædemRdstand c - Øger trædemRdstanden i pedalerne
Tast til lavere trædemRdstand d - Reducerer trædemRdstanden i pedalerne
QUICK START-tast Til at starte et Quick Start-træningsprRgram
USER-tast - Til at vælge en ErugerprR¿l
PROGRAMS-tast - Til at vælge en kategRri Rg et træningsprRgram
PAUSE / EN'-tast - Til at hRlde pause under træningen, til at starte træningen igen efter en pause, eller til at gå tilEage til
det fRrrige skærmEillede
GOAL TRACK-tast - Viser de sammenlagte tal Rg resultater fRr træningen fRr den valgte ErugerprR¿l
FRrøg-tast c - Øger den viste værdi alder, tid, distance eller kalRrier , eller navigerer gennem kRnsRlindstillingerne
Venstre-tast e - Viser de fRrskellige træningsværdier under træning, Rg navigerer gennem kRnsRlindstillingerne
OK-tast - Til at starte et træningsprRgram, Eekræfte infRrmatiRn eller genRptage træningen efter pauser
Højre-tast f - Viser de fRrskellige træningsværdier under træning, Rg navigerer gennem kRnsRlindstillingerne
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Reducer-tast d - Reducerer den viste værdi alder, tid, distance eller kalRrier , eller navigerer gennem
kRnsRlindstillingerne
FAN-tast - Til at regulere Elæseren i 3 trin
Hurtigtaster til mRdstandsniveauer - Til hurtigt at ændre trædemRdstanden under træning
PræstatiRnsindikatRrer - Når der er nået et træningsmål, lyser præstatiRnsindikatRrerne.

Nautilus Dual Track™ skærm
Data på den øverste skærm
PrRgramdisplay
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

100%
Anaerobic

80-90%
Aerobic

70-80%
Fat burn

50-70%

Warm up
Less than

50%

Brugerdisplay
PræstatiRnsdisplay

Programdisplay
På prRgramdisplayet får Erugeren vist infRrmatiRn, Rg i søjledisplayfeltet ses træningsprR¿len fRr prRgrammet. Hver søjle i
prR¿len viser pt interval træningssegment . JR højere søjlen er, destR større mRdstandsniveau. 'en Elinkende søjle viser
det nuværende interval.
Intensitetsdisplay
På intensitetsdisplayet ses den aktuelle træningsgrad Easeret på det aktuelle mRdstandsniveau.
Pulszonedisplay
På puls]Rnedisplayet ses den ]Rne, sRm den aktuelle Erugers aktuelle pulsmåling er indenfRr. Puls]Rnerne kan anvendes
sRm træningsvejledende fRr en Eestemt trænings]Rne anaerRE, aerRE eller fedtfRrErænding .
7DOPHGHQO JHI¡UGXJnULJDQJPHGHWWU QLQJVSURJUDP6WRSWU QLQJHQKYLVGXInUVPHUWHUKYLVGHW
VWUDPPHULEU\VWHWHOOHUKYLVGXInUnQGHQ¡GHOOHUEOLYHUVYLPPHO6¡JO JHKM OSI¡UGXEUXJHUXGVW\UHW
LJHQ3XOVYLVQLQJHQSnNRQVROVN UPHQHUHQFLUNDY UGLRJE¡UNXQDQYHQGHVVRPUHIHUHQFH
Bemærk: Når udstyret ikke registrerer en pulsmåling, er displayet tRmt.
Måldisplay
På måldisplayet ses den valgte måltype distance, tid eller kalRrier , den aktuelle værdi fRr at nå målet, Rg prRcent fuldført
af målet.
Brugerdisplay
På Erugerdisplayet ses den aktuelle ErugerprR¿l.
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Præstationsdisplay
PræstatiRnsdisplayet aktiveres, når Erugeren har nået et mål under træningen eller har passeret en træningsmilepæl i
fRrhRld til tidligere træninger. På kRnsRldisplayet ønskes Erugeren tillykke med præstatiRnen plus en lille fanfare.

Data på den nederste skærm
SPEED

TIME

DISTANCE

MPH km/h Hr MIN

AVG

DISTANCE
MILES KM

LEVEL

RPM
AVG

HEART RATE
BPM

CALORIES
AVG

På den nederste skærm ses træningsværdierne. 'en kan Erugerindstilles til den enkelte Eruger se afsnittet ³Rediger
ErugerprR¿l´ i denne vejledning .
Speed (hastighed)
I feltet SPEE' ses udstyrets hastighed i km/t eller miles pr. time mph .
Time (tid)
I feltet TIME ses tRtaltiden fRr træningen, gennemsnitstiden fRr ErugerprR¿len eller udstyrets sammenlagte driftstid.
Bemærk: Hvis en Quick Start-træning varer mere end 99 minutter Rg 9 sekunder 999 , skifter visningen under Time
til timer Rg minutter 1 time, 4 minutter .
Distance
I displayfeltet 'ISTANCE ses den tilEagelagte distance i km eller miles under træningen.
Bemærk: Se afsnittet ³Grundindstillinger til kRnsRl´ i denne vejledning fRr at skifte indstillingen af måleenheden på displayet mellem meter Rg Eritiske mål.
Level (niveau)
I feltet LEVEL ses den aktuelle trædemRdstand fRr træningen.
RPM (o/min)
I feltet RPM ses udstyrets pedalRmdrejninger pr. minut.
Heart Rate (puls)
I feltet HEART RATE ses pulsen i slag pr. minut BPM fra pulsmåleren. Når kRnsRllen mRdtager et pulssignal, Elinker
ikRnet.
7DOPHGHQO JHI¡UGXJnULJDQJPHGHWWU QLQJVSURJUDP6WRSWU QLQJHQKYLVGXInUVPHUWHUKYLVGHW
VWUDPPHULEU\VWHWHOOHUKYLVGXInUnQGHQ¡GHOOHUEOLYHUVYLPPHO6¡JO JHKM OSI¡UGXEUXJHUXGVW\UHW
LJHQ3XOVYLVQLQJHQHUHQFLUNDY UGLRJE¡UNXQDQYHQGHVVRPUHIHUHQFH
Calories (kalorier)
I feltet CALORIES ses den anslåede kalRriefRrErænding under træningen.
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86%RSODGQLQJ
Hvis der sættes en USB-enhed i USB-pRrten, vil maskinen fRrsøge at Rplade enheden. StrømfRrsyningen fra USB-pRrten
vil dRg muligvis ikke være tilstrækkelig til Eåde at strømfRrsyne Rg Rplade enheden samtidig.

Håndpulssensorer
HåndpulssensRrerne sender dine pulssignaler til kRnsRllen. SensRrerne er de rustfrie stålsektiRner på styrhåndtagene.
Hænderne placeres i et kRmfRrtaEelt greE Rmkring sensRrerne. Sørg fRr at hRlde hænderne, så de rører sensRrerne Eåde
fRrRven Rg fRrneden. GreEet skal være fast uden at være fRr stramt eller fRr løst. Begge hænder skal røre sensRrerne, fRr
at kRnsRllen kan registrere pulsen. Når kRnsRllen har registreret 4 staEile pulssignaler, Eliver målingen af din puls vist på
displayet.
Når kRnsRllen har registreret din startpuls, må du ikke Àytte hænderne eller slippe styret inden fRr de næste 1-1
sekunder, fRrdi kRnsRllen først skal Eekræfte din puls. 'er er mange faktRrer, sRm påvirker sensRrernes evne til at
registrere Rg måle din puls
• Ved Eevægelse af musklerne i RverkrRppen inkl. armene fremEringes der et elektrisk signal muskelartefakt , sRm kan
fRrstyrre pulsmålingen. Små Eevægelser af hænderne, mens de hRlder Rm sensRrerne, kan Rgså fRrstyrre målingen.
• Hård hud Rg håndcreme kan virke sRm et isRlerende lag, der reducerer signalstyrken.
• NRgle persRner afgiver ikke EKG-signaler elektrRkardiRgram , sRm er kraftige nRk til, at sensRrerne kan registrere
dem.
• Andet elektrRnisk udstyr i nærheden kan fRrstyrre pulsmålingen.
Hvis pulsmålingen virker uregelmæssig efter udstyrets indledende Eekræftelse, kan du tørre hænderne Rg sensRrerne Rg
derefter prøve igen.
Pulsberegninger
Et menneskes puls falder nRrmalt fra  slag pr. minut sRm Earn til ca. 1 pulsslag i en alder af . Faldet i antal
pulsslag sker typisk i et jævnt tempR med ca. 1 pulsslag Rm året. 'er er ingen indikatiRner af, at træning påvirker faldet i
maksimalpulsen. PersRner af samme alder kan have en maksimalpuls, sRm varierer fra persRn til persRn. En mere præcis
metRde til at ¿nde den rigtige pulsværdi er ved at fRretage en stresstest end ElRt ved at gå ud fra en aldersrelateret skala.
'in hvilepuls påvirkes af udhRldenhedstræning. En typisk vRksen har en hvilepuls på ca.  slag i minuttet, mens
tRptrænede løEere kan have en hvilepuls på 4 eller endnu lavere.
PulstaEellen er en Eeregning af, hvilken puls]Rne HR= der er Eedst til fedtfRrErænding Rg styrkelse af dit hjerte-/karsystem. FRrdi fysiske fRrhRld varierer, kan din puls]Rne være Àere slag højere eller lavere end den viste værdi.
'en mest effektive måde at fRrErænde fedt på ved træning er at starte i et langsRmt tempR Rg gradvist øge intensiteten,
indtil pulsen er -8 af din maksimalpuls. FRrtsæt i dette tempR, så din puls hRldes inden fRr denne mål]Rne i mere
end  minutter. JR længere du hRlder din målpuls, destR mere fedt fRrErænder din krRp.
Grafen er en gennemsnitlig retningslinje, sRm indikerer de generelt Eeregnede pulsslag Easeret på alder. SRm nævnt
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RvenfRr kan din Rptimale målpuls være højere eller lavere. Tal med din læge fRr at få målt din individuelle målpuls]Rne.
Bemærk: SRm ved al anden træning Rg ¿tness-udøvelse skal du altid anlægge en fRrnuftig vurdering af, hvRrnår du kan
øge træningstiden eller -intensiteten.

FEDTFORBRÆNDENDE MÅLPULS
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BETJENING
Hvad skal jeg have på?
Brug spRrtsskR med gummisål. Beklædningen skal være træningstøj, sRm du kan Eevæge dig frit i.
Hvor ofte bør jeg træne?
7DOPHGHQO JHI¡UGXJnULJDQJPHGHWWU QLQJVSURJUDP6WRSWU QLQJHQKYLVGXInUVPHUWHUKYLVGHW
VWUDPPHULEU\VWHWHOOHUKYLVGXInUnQGHQ¡GHOOHUEOLYHUVYLPPHO6¡JO JHKM OSI¡UGXEUXJHUXGVW\UHW
LJHQ9 UGLHUQHVRPXGUHJQHVHOOHUPnOHVDIXGVW\UHWVFRPSXWHUHUXGHOXNNHQGHEHUHJQHWVRPUHIHUHQFH
3XOVYLVQLQJHQSnNRQVROVN UPHQHUHQFLUNDY UGLRJE¡UNXQDQYHQGHVVRPUHIHUHQFH
• 3 gange Rm ugen i 3 minutter Rm dagen.
• Læg en træningsplan, Rg fRrsøg at RverhRlde den.
Justering af sædet
Et kRrrekt indstillet sæde gør træningen mere effektiv Rg Eehagelig, Rg samtidig reduceres risikRen fRr persRnskade.
1.

Placer en af pedalerne helt fremme, Rg sæt fRdEalden midt på pedalen. Benet skal være let
Eøjet ved knæet.

.

Hvis Eenet er fRr strakt, eller fRden ikke kan nå pedalen, skal sædet Àyttes frem. Hvis Eenet
er Eøjet fRr meget, skal sædet Àyttes tilEage.
6WLJDIF\NOHQLQGHQGXMXVWHUHUV GHW

3.

Tryk på håndtaget til sædeindstilling fRr at indstille sædet i den ønskede højde.

4.

Træk Rpad i håndtaget til sædeindstilling fRr at aktivere låsemekanismen. Sørg fRr, at
håndtaget fastlåses.

Fodstilling / indstilling af pedalrem
Pedalerne med remme til fødderne giver sikkert fRdfæste på mRtiRnscyklen.
1.

'rej pedalerne, indtil du kan nå en af dem.

.

Sæt fødderne med fRdEalden på pedalerne.

3.

Spænd remmen hen Rver skRen.

4.

Gør det samme på den anden fRd.

Sørg fRr, at tæerne Rg knæene vender lige frem, så du kan træde maksimalt effektivt i
pedalerne. Pedalremmene kan fRrElive på plads til efterfølgende træning.

Start-/hviletilstand
KRnsRllen går i start/hviletilstand, når der er sluttet strøm til maskinen, Rg der trykkes på en af tasterne, eller hvis kRnsRllen mRdtager et signal fra RmdrejningssensRren, fRrdi der trædes i pedalerne.

Automatisk slukning (dvaletilstand)
Hvis kRnsRllen ikke mRdtager input i løEet af ca.  minutter, slukker den autRmatisk. LC'-displayet er slukket, når udstyret
er i dvaletilstand.
Bemærk: 'er er ikke en tænd/sluk-tast på kRnsRllen.
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Startopsætning
Når udstyret tændes første gang, Eør datRen, klRkkeslættet Rg måleenheden indstilles på kRnsRllen.
1.

'atR Tryk på fRrøg- Rg/eller reducer-tasten fRr at ændre den viste værdi Elinker . Tryk på højre- Rg/eller venstretasten fRr at gå til det segment, hvRr værdien skal ændres måned/dag/år .

.

Tryk på OK fRr at Eekræfte indstillingen.

3.

KlRkkeslæt Tryk på fRrøg- Rg/eller reducer-tasten fRr at ændre den viste værdi Elinker . Tryk på højre- Rg/eller
venstre-tasten fRr at gå til det segment, hvRr værdien skal ændres timer/minutter/AM el. PM .

4.

Tryk på OK fRr at Eekræfte indstillingen.

.

Måleenheder Tryk på fRrøg- Rg/eller reducer-tasten fRr at skifte mellem ³KM´ meter Rg ³MILES´ Eritiske mål .

.

Tryk på OK fRr at Eekræfte indstillingen. KRnsRllen skifter tilEage til skærmEilledet fRr start-/hviletilstand.
Bemærk: Se afsnittet ³Grundindstillinger til kRnsRl´ fRr indstilling af disse værdier.

Quick Start-program (manuelt)
Med Quick Start-prRgrammet manuelt kan du gå i gang med at træne uden at indtaste på kRnsRllen.
Under en manuel træning svarer hver søjle til en -minutters periRde. 'er skiftes autRmatisk til en ny søjle på skærmen
hvert . minut. Hvis træningen varer mere end 3 minutter, stRpper visningen ved den sidste aktive søjle yderst til højre
på skærmen, mens de passerede søjler fRrsvinder ud i siden.
1. Sæt dig på cyklen.
. Tryk på Eruger-tasten fRr at vælge den relevante ErugerprR¿l. Hvis du ikke har Rprettet en ErugerprR¿l, kan du vælge
en uden Erugerindstillede data kun standardværdier .
3. Tryk på QUICK START-tasten fRr at starte det manuelle prRgram.
4. TrædemRdstanden ændres ved at trykke på fRrøg- Rg/eller reducer-tasten. 'et aktuelle interval Rg fremtidige
intervaller Eliver indstillet på det nye trædemRdstandsniveau. Standardindstillingen fRr trædemRdstand er 4.
Tidstællingen starter ved .
Bemærk: Hvis en manuel træning varer mere end 99 minutter Rg 9 sekunder 999 , skifter visningen under Time til
timer Rg minutter 1 time, 4 minutter .
. Når du er færdig med træningen, skal du stRppe med at træde i pedalerne Rg trykke på PAUSE/EN' fRr at hRlde
pause. Tryk på PAUSE/EN' igen fRr at afslutte træningen.
Bemærk: Træningsresultaterne Eliver registreret under den aktuelle ErugerprRfil.

Brugerprofiler
På kRnsRllen kan der gemmes Rg Eruges  ErugerprRfiler. Under ErugerprRfilerne Eliver træningsresultaterne registreret
autRmatisk, hver gang der trænes, Rg her kan de fRrskellige træningsdata gennemses.
I ErugerprRfilen gemmes følgende data
•
•
•
•
•
•

Navn Rp til 1 tegn
Alder
Vægt
Højde
Køn
FRretrukne træningsværdier

Vælg en brugerprofil
Al træning Eliver gemt under en ErugerprR¿l. Sørg fRr at vælge den rigtige ErugerprR¿l, inden du går i gang med at træne.
PrR¿len fRr Erugeren, der har trænet sidst, er autRmatisk den aktive prR¿l.
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BrugerprR¿ler tildeles standardværdierne, indtil de ændres manuelt. Sørg fRr at redigere din ErugerprR¿l til de relevante
kalRrie- Rg pulsværdier.
På startskærmEilledet skal du trykke på Eruger-tasten fRr at vælge en ErugerprR¿l. På kRnsRlskærmen ses navnet på
ErugerprR¿len Rg ikRnet fRr ErugerprR¿len.
Rediger brugerprofil
1. På startskærmEilledet skal du trykke på Eruger-tasten fRr at vælge en ErugerprR¿l.
. Tryk på OK-tasten fRr at vælge den.
3. På kRnsRlskærmen ses redigeringsmarkøren E'IT Rg det aktuelle ErugerprRfilnavn. Tryk på OK fRr at starte funktiRnen til redigering af ErugerprR¿l.
Hvis du vil lukke funktiRnen til redigering af ErugerprR¿l, skal du trykke på PAUSE/EN'-tasten, hvRrefter kRnsRllen
skifter tilEage til startskærmEilledet.
4. På kRnsRlskærmen ses navnemarkøren NAME Rg det aktuelle ErugerprRfilnavn.
Bemærk: Brugernavnfeltet er tRmt, hvis det er første gang, at det redigeres. 'er kan indtastes Rp til 1 tegn fRr ErugerprRfilnavnet.
'en aktuelle søjle Elinker. Brug fRrøg- Rg/eller reducer-tasten til at flytte markøren gennem ERgstaverne Rg mellemrummet mellem A Rg = . 'u skal Eruge venstre e eller højre f tasten til at Àytte markøren mellem skærmsegmenterne.
Tryk på OK-tasten fRr at Eekræfte det viste Erugernavn.
. FRr at redigere de øvrige Erugerdata E'IT AGE, E'IT :EIGHT, E'IT HEIGHT, E'IT GEN'ER skal du trykke på
fRrøg- Rg/eller reducer-tasten Rg derefter trykke på OK fRr at Eekræfte hver indtastning.
. På kRnsRlskærmen står der SCAN. 'en Eruges til at indstille, hvRrdan træningsværdierne skal vises på den nederste
skærm under træning. I indstillingen ³OFF´ kan Erugeren trykke på HØJRE- eller VENSTRE-tasten fRr at få vist de
øvrige træningsværdikanaler sRm ønsket. I indstillingen ³ON´ Eliver træningsværdikanalerne vist autRmatisk hvert .
sekund på kRnsRlskærmen.
Standardindstillingen er ³OFF´.
Tryk på OK-tasten fRr at Eekræfte visningsindstillingen fRr træningsværdierne.
. På kRnsRlskærmen Eliver indstillingen fRr redigering af den nederste skærm E'IT LO:ER 'ISPLA< vist. Med
denne kan du indstille, hvilke træningsværdier der skal vises under en træning.
På den nederste skærm ses alle træningsværdierne, hvRr den aktive træningsværdi Elinker. På den øverste skærm
ses den aktuelle værdi ³ON´ eller ³OFF´. Tryk på fRrøg c eller reducer d tasten fRr at skjule den aktuelle
træningsværdi, Rg tryk på venstre e eller højre f tasten fRr at ændre den aktuelle træningsværdi.
Bemærk: FRr at vise en skjult træningsværdi følges fremgangsmåden sRm før ved at ændre værdien på den øverste
skærm til ³ON´ fRr denne indstilling.
Når den nederste skærm er Erugerindstillet sRm ønsket, skal du trykke på OK-tasten fRr at Eekræfte.

Hr

8. KRnsRllen skifter til startskærmEilledet med den valgte Eruger.
Nulstil en brugerprofil
1. På startskærmEilledet skal du trykke på Eruger-tasten fRr at vælge en ErugerprR¿l.
. Tryk på OK-tasten fRr at vælge den.
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3. På kRnsRlskærmen ses det aktuelle ErugerprRfilnavn Rg redigeringsmarkøren E'IT . Tryk på fRrøg c eller reducer
d tasten fRr at Àytte markøren.
Bemærk: Hvis du vil lukke funktiRnen til redigering af ErugerprR¿l, skal du trykke på PAUSE/EN'-tasten, hvRrefter
kRnsRllen skifter tilEage til startskærmEilledet.
4. På kRnsRlskærmen ses nulstillingsmarkøren RESET Rg det aktuelle ErugerprRfilnavn. Tryk på OK fRr at starte funktiRnen til nulstilling af ErugerprR¿l.
. På kRnsRlskærmen Eliver du Eedt Rm at Eekræfte nulstillingen af ErugerprRfilen standardindstillingen er Nej NO .
Tryk på fRrøg c eller reducer d tasten fRr at Àytte markøren.
. Tryk på OK fRr at Eekræfte indstillingen.
. KRnsRllen skifter til startskærmEilledet.

Ændring af niveau for trædemodstand
'u kan trykke på fRrøg c eller reducer d tasten fRr at ændre trædemRdstandsniveauet når sRm helst i et
træningsprRgram. TrædemRdstanden kan ændres hurtigt ved at trykke på den ønskede hurtigtast fRr trædemRdstand.
KRnsRllen indstilles til den valgte hurtigtasts trædemRdstand.

Profilprogrammer
'isse prRgrammer Eruges til at autRmatisere trædemRdstanden Rg træningen på fRrskellige niveauer. PrR¿lprRgrammerne
er inddelt i kategRrier Fun Rides UnderhRldende , MRuntains Bjerge Rg Challenges UdfRrdrende .
Bemærk: Når Erugeren viser de fRrskellige kategRrier på skærmen, Eliver alle prRgrammerne inden fRr hver
kategRri vist.
FUN RIDES (Underholdende)

RRlling Hills Bakker

Ride in the Park Tur i parken

Easy TRur Nem tur

MOUNTAINS (Bjerge)

Pike¶s Peak

MRunt HRRd

Pyramids Pyramider

29

CHALLENGES (Udfordrende)

Uphill Finish StigningsløE

CrRss-Training CrRss

Interval

Træningsprofil og målprogram
På kRnsRllen kan du vælge det prR¿lprRgram Rg den måltype, du vil træne med 'istance, Time eller CalRries , Rg indstille
målværdien.
1. Sæt dig på cyklen.
. Tryk på Eruger-tasten fRr at vælge den relevante ErugerprR¿l.
3. Tryk på PrRgrams-tasten.
4. Tryk på venstre e eller højre f tasten fRr at vælge en træningskategRri.
. Tryk på fRrøg c eller reducer d tasten fRr at vælge en træningsprRfil, Rg tryk på OK.
. Brug fRrøg c eller reducer d tasten til at vælge en måltype 'istance, Time eller CalRries , Rg tryk på OK.
. Brug fRrøg c eller reducer d tasten til at indstille træningsværdien.
8. Tryk på OK fRr at starte den målindstillede træning. Værdien GOAL tæller ned i takt med, at prRcenttallet fRr fuldført
træning øges.
Bemærk: Ved træning med et kalRriemål svarer hver søjle til en -minutters periRde. 'er skiftes autRmatisk til en ny
søjle på skærmen hvert . minut. Hvis træningen varer mere end 3 minutter, stRpper skærmen ved den sidste søjle,
Rg de passerede søjler fRrsvinder mRd venstre.

Fitness Test-program
Med Fitness Test måles fRrEedringerne af din fysiske fRrm. 'enne test sammenligner din træningskraft i Zatt med din
puls. I takt med at din fysiske fRrm Eliver Eedre, stiger din træningskraft på de fRrskellige pulstrin.
Bemærk: KRnsRllen skal mRdtage pulssignalet fra håndpulssensRrerne, fRr at pulsvisningen kan fungere.
'u kan starte Fitness Test-prRgrammet i kategRrien FEE'BACK. I Fitness Test-prRgrammet Eliver du først Eedt Rm at
vælge dit fRrmniveau Eegynder ³BEG´ eller øvet ³A'V´ . På kRnsRllen anvendes alders- Rg vægtværdien fRr den valgte
ErugerprR¿l til at Eeregne pRinttallet fRr din fysiske fRrm.
Gå i gang med træningen, mens du griEer Rm håndpulssensRrerne. Når testen går i gang, øges træningsintensiteten
langsRmt. 'ermed skal du arEejde hårdere, Rg din puls stiger. Intensiteten øges fRrtsat autRmatisk, indtil din puls når ³Test
=Rne´. 'enne ]Rne Eeregnes individuelt til Rmkring  af ErugerprR¿lens maksimalpuls. Når du har nået test]Rnen,
fasthRldes intensiteten autRmatisk på dette niveau i 3 minutter. Så kan du ¿nde et staEilt træningsleje hvRr din puls Eliver
staEil . Efter de 3 minutter måler kRnsRllen din puls Rg din træningskraft. 'isse tal Eliver sammen med dataene fRr din
alder Rg vægt Eeregnet til en ³Fitness ScRre´.
Bemærk: Opnåede pRinttal i Fitness Test-prRgrammet Eør kun sammenlignes med dine egne tidligere Rpnåede
pRinttal Rg ikke med andre ErugerprRfiler.
Sammenlign dine Rpnåede Fitness-pRinttal fRr at følge din fRrmfRrEedring.
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Pulsstyringsprogrammer (HRC)
I pulsstyringsprRgrammerne kan du indstille et pulsmål fRr din træning. PrRgrammet måler din puls i slag pr. minut BPM
via håndpulssensRrerne på maskinen eller via ErystEæltet Rg justerer træningen, så din puls hRldes inden fRr den valgte
]Rne.
Bemærk: KRnsRllen skal mRdtage pulssignalet fra håndpulssensRrerne eller ErystEæltet, fRr at pulsvisningen kan
fungere.
I Target Heart Rate-prRgrammerne anvendes din alder Rg andre Erugerdata til at indstille puls]Rneværdierne fRr din
træning. På kRnsRlskærmen Eliver du derefter Eedt Rm at indstille træningen
1. Vælg træningsniveauet fRr pulsstyringsprRgrammet BEG<N'ER ³BEG´ eller ØVET ³A'V´ , Rg tryk på OK.
. Tryk på fRrøg c eller reducer d tasten fRr at vælge prRcenttallet fRr maksimalpuls -, -, -8, 89.
7DOPHGHQO JHI¡UGXJnULJDQJPHGHWWU QLQJVSURJUDP6WRSWU QLQJHQKYLVGXInUVPHUWHUKYLVGHW
VWUDPPHULEU\VWHWHOOHUKYLVGXInUnQGHQ¡GHOOHUEOLYHUVYLPPHO6¡JO JHKM OSI¡UGXEUXJHUXGVW\UHW
LJHQ9 UGLHUQHVRPXGUHJQHVHOOHUPnOHVDIXGVW\UHWVFRPSXWHUHUXGHOXNNHQGHEHUHJQHWVRPUHIHUHQFH
3XOVYLVQLQJHQSnNRQVROVN UPHQHUHQFLUNDY UGLRJE¡UNXQDQYHQGHVVRPUHIHUHQFH
3. Tryk på fRrøg c eller reducer d tasten fRr at vælge måltypen, Rg tryk på OK.
4. Tryk på fRrøg c eller reducer d tasten fRr at indstille målværdien fRr træningen.
Bemærk: Sørg fRr, at din puls får tid til at nå den ønskede puls]Rne ved indstilling af målværdien.
. Tryk på OK fRr at starte træningen.

%UXJHULQGVWLOOHWSURJUDP &XVWRP
Med det Erugerindstillede prRgram kan du indstille trædemRdstanden fRr hvert interval Rg vælge måltypen 'istance, Time
eller CalRries fRr at Rprette en individuel træning. 'er kan Rprettes pn Erugerindstillet træning fRr hver ErugerprR¿l.
1. Sæt dig på cyklen.
. Tryk på Eruger-tasten fRr at vælge den relevante ErugerprR¿l.
3. Tryk på PrRgrams-tasten.
4. Tryk på fRrøg c eller reducer d tasten fRr at vælge det Erugerindstillede prRgram CUSTOM , Rg tryk på OK.
. På kRnsRllen Eliver Heart Rate CRntrRl vist. Tryk på OK fRr at vælge Heart Rate CRntrRl.
Hvis du vil fRrtsætte i CustRm-prRgrammet, skal du trykke på venstre e tast, hvRrefter CustRm-prRgrammet Eliver
vist igen. Tryk på OK.
. Hvis du vil redigere CustRm-prRgrammet, skal du Eruge højre f tast til at gå til det næste interval Rg Eruge fRrøg
c eller reducer d tasten til at indstille værdierne fRr trædemRdstand. Tryk på OK-tasten fRr at Eekræfte de viste
værdier.
. Brug fRrøg c eller reducer d tasten til at vælge en måltype 'istance, Time eller CalRries , Rg tryk på OK.
8. Brug fRrøg c eller reducer d tasten til at indstille træningsværdien.
9. Tryk på OK fRr at starte træningen. Værdien GOAL tæller ned i takt med, at prRcenttallet fRr fuldført træning øges.

Ændring af et træningsprogram under træning
På kRnsRllen kan der startes et andet træningsprRgram under en igangværende træning.
1. Tryk på PROGRAMS, mens du er i gang med en træning.
. Tryk på fRrøg c eller reducer d tasten fRr at vælge det ønskede træningsprRgram, Rg tryk på OK.
3. Tryk på fRrøg c eller reducer d tasten fRr at vælge måltypen, Rg tryk på OK.
4. Tryk på fRrøg c eller reducer d tasten fRr at indstille værdien fRr træningen.
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. Tryk på OK fRr at stRppe den igangværende træning Rg starte en ny.
'e fRrrige træningsværdier Eliver gemt i ErugerprR¿len.

Pause eller stop
KRnsRllen går i pausetilstand, hvis Erugeren stRpper med at træde i pedalerne Rg trykker på PAUSE/EN' under træning,
eller hvis der ikke er et RPM-signal i  sekunder sRm tegn på at Erugeren ikke træder i pedalerne . På kRnsRlskærmen
Eliver der vist en række meddelelser skiftevis hvert 4. sekund
- :ORKOUT PAUSE' Pause i træning
- PE'AL TO CONTINUE FRrtsæt med at træde på cykel / STRI'E TO CONTINUE FRrtsæt med at gå på
crRsstrainer
- PUSH EN' TO STOP Tryk på EN' fRr at stRppe
Under pauser i træningen kan du Eruge fRrøg- Rg/eller reducer-tasten til at gennemse resultatkanalerne manuelt.
1. StRp med at træde i pedalerne, Rg tryk på PAUSE/EN' fRr at hRlde pause i træningen.
. Tryk på OK, eller træd i pedalerne, fRr at fRrtsætte træningen.
FRr at hRlde en pause, når du træner, skal du trykke på PAUSE/EN'-tasten. KRnsRllen skifter til Results / CRRl 'RZntilstand.

Results / Cool Down-tilstand
Efter en træning står der 3 på GOAL-displayet, hvRrefter der tælles ned. I denne CRRl 'RZn-periRde Eliver
træningsresultaterne vist på kRnsRlskærmen. Alle træningsprRgrammer ERrtset fra Quick Start har en 3-minutters CRRl
'RZn-periRde.
På LC'-displayet ses de aktuelle træningsværdier via 3 kanaler
a

TIME tid i alt , 'ISTANCE distance i alt Rg CALORIES kalRrier i alt

E

SPEE' gennemsnitshastighed , RPM R/min i gennemsnit Rg HEART RATE gennemsnitspuls

c

TIME gennemsnitstid , LEVEL gennemsnitsniveau Rg CALORIES kalRrier i gennemsnit

Tryk på venstre e eller højre f tasten fRr at Àytte markøren mellem resultatkanalerne manuelt.
I CRRl 'RZn-periRden justeres trædemRdstandsniveauet til en tredjedel af gennemsnitsniveauet fRr træningen. TrædemRdstanden i CRRl 'RZn-periRden kan justeres med fRrøg- Rg/eller reducer-tasten, men værdien Eliver ikke vist på
kRnsRlskærmen.
'u kan trykke på PAUSE/EN' fRr at stRppe Results / CRRl 'RZn-periRden Rg gå tilEage til starttilstand. Hvis der ikke registreres et signal fRr R/min eller puls, skifter kRnsRllen autRmatisk til dvaletilstand.

GOAL TRACK-statistik (målstatistik og præstationsresultater)
Statistikken fRr hver træning Eliver registreret under den aktuelle ErugerprR¿l.
På Nautilus 'ual Track™ kRnsRlskærmen ses GRal Track-træningsstatistikken på den nederste skærm via 3 kanaler
a

TIME tid i alt , 'ISTANCE distance i alt Rg CALORIES kalRrier i alt

E

SPEE' gennemsnitshastighed , RPM R/min i gennemsnit Rg HEART RATE gennemsnitspuls

c

TIME gennemsnitstid , 'ISTANCE gennemsnitsdistance eller LEVEL gennemsnitsniveau *, Rg CALORIES
kalRrier i gennemsnit
* Hvis GRal Track-statistikken er fRr pn træning, Eliver LEVEL gennemsnitsniveau vist. Hvis GRal Trackstatistikken er fRr en række sammensatte træninger, Eliver 'ISTANCE gennemsnitsdistance vist i stedet fRr
LEVEL gennemsnitsniveau .
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Sådan vises GOAL TRACK-statistikken fRr en ErugerprR¿l på skærmen
1. På startskærmEilledet skal du trykke på Eruger-tasten fRr at vælge den relevante ErugerprR¿l.
. Tryk på GOAL TRACK-tasten. På kRnsRlskærmen ses de seneste træningsværdier fRr LAST :ORKOUT, Rg den
relevante præstatiRnsindikatRr lyser.
Bemærk: GRal Track-statistikken kan Rgså kaldes frem på skærmen under træning. Tryk på GOAL TRACK fRr at få
vist LAST :ORKOUT-værdierne. Træningsværdierne fRr den aktuelle træning Eliver skjult ERrtset fra GOALdisplayet. Tryk på GOAL TRACK igen fRr at gå tilEage til startskærmEilledet.
3. Tryk på fRrøg c tasten fRr at gå til den næste GOAL TRACK-statistik ³LAST  'A<S´. På kRnsRlskærmen ses kalRriefRrErændingen  kalRrier pr. segment inden fRr de seneste  dage sammen med de samlede træningsværdier.
Brug venstre e eller højre f tasten til at gennemse træningsstatistikken på kanalerne.
4. Tryk på fRrøg c tasten fRr at gå til ³BMI´ BMI-indeks . På kRnsRlskærmen ses BMI-værdien Easeret på Erugerens
indstillinger. Sørg fRr, at værdien fRr højde er rigtig i ErugerprR¿len, Rg at værdien fRr din aktuelle vægt er kRrrekt.
BMI Measurement er en praktisk funktiRn til at se fRrhRldet mellem vægt Rg højde, hvilket er fRrEundet med krRpsfedt Rg
helEredsrisici. TaEellen nedenfRr er en generel vurdering ud fra BMI-indeks

Undervægt

Under 18,

NRrmal

18,-4,9

Overvægt

,-9,9

Fedme

3, Rg derRver

Bemærk: TaEellen kan muligvis Rvervurdere mængden af krRpsfedt hRs trænede spRrtsfRlk Rg andre med stRr muskelmasse. 'esuden kan den muligvis undervurdere mængden af krRpsfedt hRs ældre Rg andre, sRm har
taEt muskelmasse.
KRntakt din læge fRr nærmere infRrmatiRn Rm BMI Rg din vægt i denne fRrEindelse. Værdierne, sRm udregnes eller
måles af udstyrets cRmputer, er udelukkende Eeregnet sRm reference.
. Tryk på fRrøg c tasten fRr at gå til ³SAVE TO USB - OK´. Tryk på OK, hvRrefter meddelelsen ³ARE <OU SURE" NO´ Eliver vist. Tryk på fRrøg c tasten fRr at ændre til Ja, Rg tryk på OK. På kRnsRlskærmen Eliver ³INSERT USB´
vist. Sæt en USB-nøgle i USB-pRrten. KRnsRllen kRpierer statistikken til USB-nøglen.
På kRnsRlskærmen Eliver meddelelsen ³SAVING´ Rg dernæst ³REMOVE USB´ vist, når USB-nøglen kan tages ud af
pRrten.
Bemærk: Tryk på PAUSE/EN'-tasten fRr at afEryde Rg afslutte ved meddelelsen ³SAVING´.
. Tryk på fRrøg c tasten fRr at gå til ³CLEAR :ORKOUT 'ATA -OK"´. Tryk på OK, hvRrefter meddelelsen ³ARE <OU
SURE" - NO´ Eliver vist. Tryk på fRrøg c tasten fRr at gå til skærmEilledet ³ARE <OU SURE" - <ES´, Rg tryk på OK.
Nu er Erugertræningerne nulstillet.
. Tryk på GOAL TRACK fRr at gå tilEage til startskærmEilledet.
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GRUNDSTILLINGER TIL KONSOL
I kRnsRllens grundindstillinger kan du indtaste datRen Rg klRkkeslættet, indstille måleenhederne til meter eller Eritiske
mål , ændre maskintypen, indstille lyden tænd/sluk Rg se statistik fRr vedligehRldelse ErrRr LRg Rg Run HRurs kun
serviceteknikere .
1.

HRld PAUSE/EN'-tasten Rg højre-tasten inde samtidig i 3 sekunder, når kRnsRllen er i starttilstand, fRr at gå til kRnsRllens grundindstillinger.
Bemærk: Tryk på PAUSE/EN' fRr at gå ud af grundindstillingerne Rg gå tilEage til startskærmEilledet.

.

På kRnsRlskærmen Eliver datRen vist med den aktuelle indstilling. Tryk på fRrøg- Rg/eller reducer-tasten fRr at ændre
den viste værdi Elinker . Tryk på højre- Rg/eller venstre-tasten fRr at gå til det segment, hvRr værdien skal ændres
måned/dag/år .

3.

Tryk på OK fRr at Eekræfte indstillingen.

4.

På kRnsRlskærmen Eliver klRkkeslættet vist med den aktuelle indstilling. Tryk på fRrøg- Rg/eller reducer-tasten fRr at
ændre den viste værdi Elinker . Tryk på højre- Rg/eller venstre-tasten fRr at gå til det segment, hvRr værdien skal
ændres timer/minutter/AM el. PM .

.

Tryk på OK fRr at Eekræfte indstillingen.

.

På kRnsRlskærmen Eliver måleenhederne vist med den aktuelle indstilling. Tryk på OK fRr at gå til indstilling af
måleenhederne. Tryk på fRrøg- Rg/eller reducer-tasten fRr at skifte mellem ³KM´ meter Rg ³MILES´ Eritiske mål .
Bemærk: Hvis måleenhederne ændres, mens der er data i Erugerstatistikkerne, Rmregnes statistikkerne til den nye
måleenhed.

.

Tryk på OK fRr at Eekræfte indstillingen.

8.

På kRnsRlskærmen Eliver maskintypen vist med den aktuelle indstilling. Tryk på fRrøg- Rg/eller reducer-tasten fRr at
skifte mellem ³BIKE´ cykel Rg ³ELIP´ crRsstrainer .

9.

Tryk på OK fRr at Eekræfte indstillingen.

1. På kRnsRlskærmen Eliver lydindstillingen vist med den aktuelle indstilling. Tryk på fRrøg- Rg/eller reducer-tasten fRr at
skifte mellem ³ON´ Rg ³OFF´.
11. Tryk på OK fRr at Eekræfte indstillingen.
1. På kRnsRlskærmen Eliver TOTAL RUN HOURS 'riftstid i alt vist fRr maskinen.
13. Tryk på OK-tasten fRr at gå videre.
14. På kRnsRlskærmen Eliver sRftZareversiRnen vist.
1. Tryk på OK-tasten fRr at gå videre.
1. KRnsRllen skifter til startskærmEilledet.
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VEDLIGEHOLDELSE
Læs alle vedligehRldelsesanvisninger igennem, inden du fRretager reparatiRn af udstyret. I nRgle tilfælde kræver det en
hjælper fRr at fRretage den nødvendige vedligehRldelse.
0DVNLQHQVNDONRQWUROOHUHVUHJHOP VVLJWIRUEHVNDGLJHOVHRJUHSDUHUHVKYLVQ¡GYHQGLJW(MHUHQHUDQVYDUOLJIRUDWIRUHWDJHUHJHOP VVLJYHGOLJHKROGHOVH6OLGWHHOOHUEHVNDGLJHGHNRPSRQHQWHUVNDOVWUDNVUHSDUHUHV
HOOHUXGVNLIWHV'HWWHXGVW\UVNDOYHGOLJHKROGHVRJUHSDUHUHVPHGNRPSRQHQWHUOHYHUHWDISURGXFHQWHQ
 RQWDNWLPSRUW¡UHQIRUDWInQ\HDGYDUVHOVP UNDWHUKYLVGHJnUO¡VEOLYHUXO VHOLJHHOOHUIRUVNXEEHVSn
.
maskinen.


,QGHQYHGOLJHKROGHOVHHIWHUV\QDIGHWWHXGVW\UVNDOVWU¡PPHQWLOGHWDIEU\GHVKHOW

Hver dag:

Før al Erug skal udstyret kRntrRlleres fRr løstsiddende, defekte, Eeskadigede eller slidte
kRmpRnenter. Hvis der kRnstateres prRElemer, må udstyret ikke Eruges. Reparer eller udskift
kRmpRnenterne, så snart de Eegynder at udvise tegn på slitage eller Eeskadigelse. Aftør
udstyret Rg kRnsRllen fRr fugt med en fugtig klud efter hver træning.
Bemærk: Udsæt ikke kRnsRllen fRr stRre fugtmængder.
BEMÆRK: Hvis nødvendigt må kRnsRllen kun rengøres med en Elød klud med mildt Rpvaskemiddel. 'er må ikke Eruges et terpentinhRldigt rensemiddel, autRrensemiddel
eller ammRniakhRldige prRdukter. KRnsRllen må ikke rengøres i direkte sRllys
eller ved høje temperaturer. KRnsRllen må ikke udsættes fRr fugt/væde.

Hver uge:

Rengør udstyret udvendigt fRr smuds, støv Rg fedtpletter. KRntrRller, at sædet kan skydeindstilles uden prRElemer. Påfør Rm nødvendigt et meget tyndt lag silikRnesmøremiddel, så det
er nemt at indstille.
6LOLNRQHVP¡UHPLGGHOPnLNNHLQGWDJHV2SEHYDUHVXWLOJ QJHOLJWIRUE¡UQ
2SEHYDUHVHWVLNNHUWVWHG
Bemærk: 'er må ikke anvendes terpentinhRldige midler.

Hver måned
eller efter 20 timer:

KRntrRller pedaler Rg pedalarme, Rg efterspænd efter EehRv. KRntrRller, at alle ERlte Rg skruer
er spændt. Efterspænd hvis nødvendigt.
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Vedligeholdelsesdele

A
C

T
V

D

B

T
S

F

V

G

U

E

W
P

H

O

GG
N

R
J
Q

I

N

K

DD

R

L
GG

M
FF

X

EE

CC

Y

BB

AA

Z

A

KRnsRl

L

StaEilisatRr, fRrrest

:

HåndpulssensRr

B

KRnsRlstRlpe

M

TranspRrthjul

X

Svinghjul

C

Sæderyg

N

Pedaler

<

Remdrivhjul

'

Beklædningsdæksel

O

Afskærmning, højre

=

ServRmRtRr

E

HRlder til vandÀaske

P

Øverste afskærmning

AA

Bremse

F

Håndtag, vandret

Q

Afskærmning, venstre

BB

'rivrem

G

SædeEund

R

Pedalarm

CC

Magnet til fartsensRr

H

Håndtag til sædeindstilling

S

KRnsRlledning, nederst

''

FartsensRr

I

Ramme

T

KRnsRlledning, øverst

EE

Strømstik

J

Bageste staEilisatRr

U

Pulsmålerledning, nederst

FF

Netadapter

K

NivelleringsfRd

V

Pulsmålerledning, øverst

GG

Krankafskærmning
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FEJLAFHJÆLPNING
Problem
Ingen/delvis skærmvisning / maskinen kan ikke
tændes

Kontroller følgende

Afhjælpning

KRntrRller stikkRntakten i
væggen

KRntrRller, at maskinen er tilsluttet en fungerende stikkRntakt.

KRntrRller stikket fRran på
maskinen

'et skal være kRrrekt tilsluttet Rg uEeskadiget. Udskift adapteren eller stikket på maskinen, hvis et eller Eegge af disse er
Eeskadiget.

KRntrRller dataledningens
tilstand

Alle ledere i ledningen skal være intakte. Hvis der er synligt
klemte eller Rverrevne ledere i ledningen, skal ledningen
udskiftes.

KRntrRller dataledningens
tilslutninger/mRnteringsretning

KRntrRller, at ledningen er tilsluttet Rg vender kRrrekt. 'en lille
hægte på stikket skal Àugte Rg klikke på plads.

KRntrRller kRnsRllen fRr
Eeskadigelse

KRntrRller fRr synlige tegn på revnedannelser eller anden
Eeskadigelse af kRnsRlskærmen. Udskift kRnsRllen, hvis den er
Eeskadiget.

KRnsRlskærm

Hvis der kun er delvis visning på kRnsRlskærmen, Rg alle tilslutninger er kRrrekte, skal kRnsRllen udskiftes.
Hvis Rvenstående ikke løser prRElemet, Eedes du kRntakte
impRrtøren fRr assistance.

Maskinen fungerer, men
målingen fra håndpulssensRrerne Eliver ikke vist

HåndpulssensRrledninKRntrRller, at ledningen er tilsluttet kRrrekt til kRnsRllen.
gens tilslutning ved kRnsRl
HåndpulssensRrledningens tilslutning

KRntrRller, at ledningerne fra styret Rg ledningen til kRnsRllen er
kRrrekt tilsluttet Rg intakte.

Håndstilling på sensRrer

Sørg fRr at sætte hænderne, så de er midt på håndpulssensRrerne. Hænderne skal hRldes i rR, mens der klemmes med et
nRgenlunde ens tryk på Eegge håndtag.

Tørre eller sprukne
hænder

SensRrerne fungerer nRgle gange ikke kRrrekt med tørre eller
sprukne hænder. En ledende elektrRdecreme kan fRrEedre
ledeevnen. 'isse cremer kan køEes på internettet, på apRteket
eller i velassRrterede ¿tness-fRrretninger.

StatiRnært styr

Hvis der ikke kRnstateres andre prRElemer ved kRntrRl af
udstyret, Eør det statiRnære styr udskiftes.

Ingen visning af hastighed KRntrRller dataledningens
/ R/min, fejlkRden ³Please tilstand
Pedal´ Eliver vist på kRnsRllen

Alle ledere i ledningen skal være intakte. Hvis der er Rverrevne
eller klemte ledere i ledningen, skal ledningen udskiftes.

KRntrRller dataledningens
tilslutninger/mRnteringsretning

KRntrRller, at ledningen er tilsluttet Rg vender kRrrekt. 'en lille
hægte på stikket skal Àugte Rg klikke på plads.

KRntrRller placeringen
af magneten kræver, at
skærmen afmRnteres

Magneten skal være mRnteret på remhjulet.

KRntrRller fartsensRren
kræver, at skærmen
afmRnteres

FartsensRren skal være ud fRr magneten Rg være tilsluttet
dataledningen. Juster sensRrplaceringen hvis nødvendigt.
Udskift sensRren eller fRrEindelsesledningen, hvis de er
Eeskadiget.
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Problem
TrædemRdstanden
ændres ikke maskinen
tænder Rg går i gang

Kontroller følgende

Afhjælpning

Batterier hvis relevant

Udskift Eatterierne, Rg kRntrRller, at maskinen fungerer.

KRntrRller kRnsRllen

KRntrRller fRr synlige tegn på Eeskadigelse af kRnsRllen. Udskift
kRnsRllen, hvis den er Eeskadiget.

KRntrRller dataledningens
tilstand

Alle ledere i ledningen skal være intakte. Hvis der er synligt
klemte eller Rverrevne ledere i ledningen, skal ledningen udskiftes.

KRntrRller dataledningens
tilslutninger/
mRnteringsretning

KRntrRller, at ledningen er tilsluttet Rg vender kRrrekt. FRretag
alle tilslutninger igen kRrrekt. 'en lille hægte på stikket skal
Àugte Rg klikke på plads.

KRntrRller servRmRtRr
kræver, at skærmen
afmRnteres

Hvis magneterne Àytter sig, skal de justeres, indtil de er inden
fRr det rigtige Rmråde. Udskift servRmRtRren, hvis den ikke
fungerer rigtigt.
Hvis Rvenstående ikke løser prRElemet, skal du kRntakte impRrtøren fRr assistance.

KRnsRllen slukker går i
dvaletilstand , når den er
i Erug

Blæseren går ikke i gang,
eller den slukker ikke

Blæseren går ikke i gang,
men kRnsRllen fungerer
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KRntrRller stikkRntakten i
væggen

KRntrRller, at maskinen er tilsluttet en fungerende stikkRntakt.

KRntrRller stikket fRran på
maskinen

'et skal være kRrrekt tilsluttet Rg uEeskadiget. Udskift adapteren eller stikket på maskinen, hvis et eller Eegge af disse er
Eeskadiget.

KRntrRller dataledningens
tilstand

Alle ledere i kaElet skal være intakte. Hvis der er Rverrevne
eller klemte ledere i ledningen, skal ledningen udskiftes.

KRntrRller dataledningens
tilslutninger/
mRnteringsretning

KRntrRller, at ledningen er tilsluttet Rg vender kRrrekt. 'en lille
hægte på stikket skal Àugte Rg klikke på plads.

Nulstil maskinen

Tag stikket til maskinen ud af stikkRntakten i 3 minutter. Sæt
stikket i igen.

KRntrRller placeringen
af magneten kræver, at
skærmen afmRnteres

Magneten skal være mRnteret på remhjulet.

KRntrRller fartsensRren
kræver, at skærmen
afmRnteres

FartsensRren skal være ud fRr magneten Rg være tilsluttet
dataledningen. Juster sensRrplaceringen hvis nødvendigt.
Udskift sensRren eller fRrEindelsesledningen, hvis de er
Eeskadiget.

KRntrRller dataledningens
tilstand

Alle ledere i ledningen skal være intakte. Hvis der er Rverrevne
eller klemte ledere i ledningen, skal ledningen udskiftes.

KRntrRller dataledningens
tilslutninger/mRnteringsretning

KRntrRller, at ledningen er tilsluttet Rg vender kRrrekt. 'en lille
hægte på stikket skal Àugte Rg klikke på plads.

Nulstil maskinen

Tag stikket til maskinen ud af stikkRntakten i 3 minutter. Sæt
stikket i igen.

KRntrRller, Rm Elæseren er Tag stikket til maskinen ud af stikkRntakten i  minutter. Fjern
ElRkeret
fremmedlegemer fra Elæseren. AfmRnter Rm nødvendigt
kRnsRllen, hvis det er nemmere fRr at afhjælpe ElRkeringen.
Udskift kRnsRllen, hvis ElRkeringen ikke kan fjernes.

Problem
Udstyret vipper/står ikke
staEilt

Kontroller følgende

Afhjælpning

KRntrRller nivelleringen

Juster nivelleringsfødderne, så maskinen står vandret.

KRntrRller underlaget
under udstyret

Nivelleringsfødderne vil muligvis ikke kunne udligne meget
stRre skævheder i underlaget. Flyt maskinen til et plant
underlag.

Pedalerne sidder løst/cyk- KRntrRller pedalernes
len er vanskelig at træde
mRntering på kranken

Pedalerne skal være helt fastspændt på kranken. KRntrRller, at
de ikke er Rverspændt.

Kliklyd, når der trædes i
pedalerne

KRntrRller pedalernes
mRntering på
pedalarmene

AfmRnter pedalerne. KRntrRller, at der ikke er fremmedlegemer/
urenheder på gevindene, Rg mRnter pedalerne igen.

Sædet Àytter sig/knirker
ved Erug

MRnteringsdele

KRntrRller mRnteringsdelene, der fasthRlder sædet, Rg spænd
dem helt.
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