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BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 

 Tartsa meg ezt a kézikönyvet ha a későbbiekben szüksége lenne rá. 

 Az edzés előtt konzultáljon orvosával az edzésprogrammal kapcsolatban. 

 Olvassa el az összes utasítást, mivel azok a felhasználó biztonsága és a termék védelme 
érdekében vannak. 

 Tartsa távol a gyerekektől. 

 Fizikai vagy mentális problémával rendelkező gyerekek és felnőtt személyek csak felügyelet 
mellett tartózkodhatnaka  gép közelében. 

 A terméket cask rendeltetésszerűen használja. Csak olyan gyakorlatokat végezzen, amelyekre 
a termék tervezve lett. Minden más gyakorlat elvégzése veszélyes lehet. 

 Ne módosítsa ezt a terméket. 

 A lábakat és karokat tartsa távol a mozgó alkatrészektől. 

 Ne tegyen semmilyen tárgyat a szellőzőbe. 

 Ne vigye túlzásba az edzést. A helytelen vagy túlzott edzés súlyos egészségügyi problémákhoz 
vagy halálhoz vezethet. Ha szokatlan fájdalmat vagy rendellenes tüneteket érez, azonnal 
hagyja abba az edzést, és kérjen segítséget orvosától. 

 Mindig viseljen sportruházatot. Ne viseljen laza ruhát. Fogja össze a haját. Tartsa távol a 
törülközőt és a ruhákat a mozgó alkatrészektől. 

 Ha valaki használja a terméket, másoknak biztonságos távolságban kell maradniuk. 

 Ne használja, ha háziállata van a közelben. 

 A tulajdonosnak vagy az oktatónak tájékoztatni kell a többi felhasználót a készülék biztonságos 
használatáról. 

 Használat előtt szerelje össze a terméket. Edzés előtt ellenőrizze a készüléket. Ne használja a 
terméket, ha nem megfelelően működik. 

 Szerelje a terméket szilárd és sík talajra. Tartson 0,6 m távolságot a gép körül. 

 Az állítható alkatrészek nem akadályozhatják a felhasználó mozgását. 

 Tartsa a készüléket jó állapotban. Ha kopás jelei jelentkeznek, lépjen kapcsolatba a gyártóval. 

 Ügyeljen a termék karbantartására a kézikönyvben leírtak szerint. 

 Az összeszerelést, a karbantartást és a beállítást szakember végezze el. 

 Az elektromos csatlakozásnak meg kell felelnie az adott ország követelményeinek. 

 Ne tegyen semmit a készülék szerkezetére vagy kijelzőjére. 

 Maximális terhelhetőség: 150 kg 

 Súly: 45 kg 

 Használat: Kategória S (EN 957) profi vagy kereskedelmi használatra 
 
Az eladó nem vállal felelősséget a jogosulatlan szervizelésből, visszaélésből, balesetből, 
elhanyagolásból, helytelen használatból, környezeti károkból, helytelen elhelyezésből, jóváhagyás 
nélküli módosításból, értékesítésből, valamint a gép használatának és karbantartásának 
elmulasztásából eredő károkért vagy meghibásodásért.
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SZERKEZETI RAJZ 
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ALKATRÉSZ LISTA 
 

NO. MEGNEVEZÉS DB 

001 ALUMÍNIUM RÚD 1 

002 FŐVÁZ 1 

003 DIE CAST CSUKLÓ 1 

004 DIE CAST CSUKLÓ TENGELY 1 

005 STABILIZÁTOR - ELSŐ 1 

006 STABILIZÁTOR - HÁTSÓ 1 

007 HÁTSÓ KONZOL 1 

008 ALI KORMÁNY RÚD 1 

009 ÜLÉS - OLDALLEMEZ 2 

010 ÜLÉS- TENGELY 2 

011 VEZETŐ HENGER - CSAVAR 2 

012 VEZETŐ HENGER - LEMEZ 2 

013 LÁBTARTÓ - JOBB 1 

014 LÁBTARTÓ - BAL 1 

015 SZÁMÍTÓGÉP KAR 1 

016 TERHELÉSSZABÁLYOZÓ KERÉK 1 

017 KAPCSOLÓTENGELY 1 

018 RUGÓ 1 

019 VEZETŐ HENGER - TÁVTARTÓ 2 

100 PANCAKE - csúszka 1 

101 PANCAKE - csúszókerék 1 

102 PANCAKE - Kábelvezető 3 

103 SZÁMÍTÓGÉP KAR - DUGÓ 2 

104 SZÁMÍTÓGÉP KAR - CSUKLÓ 2 

105 SZÁMÍTÓGÉP KAR - DUGÓBURKOLAT 2 

106 A SZÁMÍTÓGÉP TOK ANYA BURKOLAT 2 

107 SZÁMÍTÓGÉP KAR - TÁVTARTÓ 2 

108 FOGANTYÚ RÚDTARTÓ 1 

109 BURKOLAT - ELSŐ 1 

110 BORÍTÁS - KERÉKAGY 2 

111 BURKOLAT - FŐ 2 

112 HÁLÓ 1 

113 KERÉK SAPKA - BAL 1 

114 KERÉK SAPKA - JOBB 1 

115 STANDARD SAPKA 2 

116 ALUMÍNIUM TENGELY VÉGZÁRÓ 1 
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117 ÜLÉSHÁLÓ - TAKARÓ 2 

118 ÜLÉSKOCSI - HENGER 4 

119 ÜLÉS 1 

120 SZÍJ KAPOCS BURKOLAT - FELSŐ 1 

121 SZÍJ KAPOCS BURKOLAT - ALSÓ 1 

122 DUGÓ 2 

123 HABSZIVACS MARKOLAT 1 

124 ÜLÉS DUGÓ 1 

125 ZÁRÓ BEÁLLíTÓGOMB 1 

126 SAROK TÁMASZ - ÖSSZESZERELÉS 2 

127 SAROK TÁMASZ- DUGÓ 4 

128 SAROKCSUKLÓ ÖSSZESZERELÉS 4 

129 BURKOLAT - SZELLŐZÉS 1 

130 PANCAKE - alumínium 1 

131 PANCAKE - HÜVELY 2 

132 SZÍJ 1 

133 AKKUMULÁTOR BURKOLAT 1 

134 POLY "V" HAJTÓSZíJ 1 

135 HAJTÓ SZíJTÁRCSA 1 

136 SZÍJDOB 1 

137 RUGÓ- dob 1 

138 RUGÓ- burkolat 1 

139 RUGÓ- TARTÓ 1 

140 LENDKERÉKVENTILÁTOR MÁGNESEKKEL 1 

141 TERHELÉSSZABÁLYOZÓ KERÉK ÖSSZESZERELÉS - TÁVTARTÓ 1 

142 HENGER VEZETŐ 2 

143 LÁBTARTÓ 2 

200 ANYA 9 

201 ANYA 2 

202 ANYA 1 

203 ANYA 1 

204 ANYA 1 

300 CSAVAR 24 

301 CSAVAR 1 

302 CSAVAR 2 

303 CSAVAR 4 

304 CSAVAR 2 

305 CSAVAR 2 
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306 CSAVAR 8 

307 CSAVAR 1 

308 CSAVAR 1 

309 CSAVAR 1 

310 CSAVAR 1 

311 CSAVAR 1 

312 CSAVAR 1 

313 CSAVAR 2 

314 CSAVAR 2 

400 ALÁTÉT 1 

401 ALÁTÉT 8 

402 ALÁTÉT 2 

403 ALÁTÉT 4 

404 ALÁTÉT 4 

500 CSAVAR 1 

501 CSAVAR 34 

502 CSAVAR 8 

503 CSAVAR 5 

504 CSAVAR 2 

505 CSAVAR 5 

600 RÖGZÍTŐ GYŰRŰ 1 

700 TERHELÉSSZABÁLYOZÓ KÁBEL 1 

701 MOTOR kábellel 1 

702 MOTORÉRZÉKELŐ KÁBEL 1 

703 SZÁMÍTÓGÉPKÁBEL - 6 x PIN 1 

704 SZÁMÍTÓGÉPKÁBEL - 9 x PIN 1 

705 PANCAKE - kábel 1 

706 PANCAKE - lendkerekes tengely 1 

707 PANCAKE - RUGÓ 1 

708 ÉRZÉKELŐ MÁGNES ÖSSZESZERELÉS 1 

709 Hajtószíj összeszerelése 1 

710 LÁBTARTÓ - SZÍJ 2 

711 MELLKAS ÉRZÉKELŐ 1 

712 AC ADAPTER - KÁBEL 1 

713 AKKUMULÁTOR TOK  KÁBELLEL 1 

714 SZÁMÍTÓGÉP 1 

715 AC ADAPTER 1 

800 CSAPÁGY 2 
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801 CSAPÁGY 1 

802 CSAPÁGY 2 

803 CSAPÁGY 1 

804 TENGELYKAPCSOLÓ 1 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ 
• Teljesen automatikus vezérlésű mágneses ellenállási rendszer 
• A ferde lábtámaszok elfordítható saroktartókkal rendelkeznek 
• Teljes csapások magas felhasználók számára (ésszerű határokon belül) 
• Továbbfejlesztett ergonómikus kialakítású fogantyú 
• Erős, stabil, jól megtervezett váz 
• Beépített mellkas szíj vevő 
• A TUV német GS jóváhagyásával 
• 15 számítógépes program 
• Állítható szellőzőnyílások 

                    Összecsukható a könnyebb tárolás érdekében 
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ÖSSZESZERELÉS 

Összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy egyik alkatrész sem hiányzik-e. 
 

 
 
 

1. lépés 
Biztosítson 2 x 2,5 méter szabad munkaterületet, mielőtt kicsomagolja az evezőgépet.
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2. LÉPÉS 

Nyissa ki a kartondobozt az alábbi ábra szerint. 

MEGJEGYZÉS: Az evező védelme érdekében az összeszerelés során azt javasoljuk, hogy csak akkor 
távolítsa el a védőcsomagoló anyagot, ha az szükséges. 

 

3. lépés 
• Helyezze a FŐKERETET (002) a kartondobozban, az alábbi ábra szerint. 
• Távolítsa el a 4 x csavart (300) a FŐKERETBŐL (002) a mellékelt SZERSZÁM segítségével. 
• Szerelje össze az ELSŐ STABILIZÁLÓT (005) ugyanazzal a 4 x CSAVARAL (300) és erősen húzza 
meg. 
 
 

.  

4. LÉPÉS 

 
• Vegye ki a részben összeszerelt evezõt a kartondobozból, és helyezze az alábbi ábra szerint. 
• Távolítsa el a BIZTONSÁGI SZÍJ TARTÓJÁT. Helyezze a kormány rudat a tartójába. 
• Távolítsa el a 4 x csavart (300) a FŐKERETBŐL (002) a mellékelt SZERSZÁM segítségével. 
• Szereljen össze 2 x LÁBTÁRTÓT (013 & 014) ugyanazzal a 4 x CSAVARRAL (300), és húzza meg 
szorosan. Mindegyik LÁBTARTÓT (bal és job oldalit) „L” és „R” matrica jelöli.
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5.lépés 
• Vegye ki az ALUMÍNIUM VÁZAT (001) a dobozból, és helyezze a kartondoboz tetejére az alábbi ábra 
szerint. 
• Távolítson el 4 x CSAVART (300) az aluminium gerendáról (001) és 2 x CSAVART (302) a hátsó 
stabilizátorról (006) a mellékelt szerszámmal. 
• Szerelje össze a HÁTSÓ STABILIZÁTORT (006) ugyanazzal a 4 x CSAVARRAL (300), és húzza meg 
szorosan. 
• Szerelje össze az ALUMÍNIUM GERENDA VÉGSAPKÁJÁT (116) 2 x CSAVARRAL (302) és húzza 
meg szorosan. 
• Távolítsa el a Twist Tie-t és dobja el. 
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6.lépés 

• Távolítsa el a 8 x CSAVART [300]  a DIE CAST CSUKLÓRÓL (003) a mellékelt SZERSZÁMMAL. 
• Szerelje össze az ALUMÍNIUM VÁZAT (001) ugyanazzal a 8x CSAVARRAL (300) és húzza meg 
szorosan. 

 

7. lépés 
• Távolítsa el a 4 x CSAVART (300) a NYEREGBŐL (119) a mellékelt SZERSZÁM segítségével. 
• Szerelje össze a NYERGET(119) ugyanazzal a 4 x CSAVARRAL (300), és húzza meg szorosan. 
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8. LÉPÉS 

• Távolítsa el a 4 x CSAVART (303) a nyereg alatti futóműből (carriage) a mellékelt eszközzel. 

• Szereljen össze 2 x nyereg futómű (carriage) burkolatot (117) ugyanazzal a 4 x CSAVARRAL (303), és 
húzza meg szorosan. 

MEGJEGYZÉS: Győződjön meg arról, hogy a 2 x nyereg futómű (carriage) burkolat (117) az alábbi 
ábrán látható módon csatlakoztatva vannak egymáshoz. 

 

9.lépés 

Távolítsa el az összes védőcsomagolást. 

 

BEÁLLÍTÁS 
Biztosítson 1 x 2,5 méter szabad helyet az evező beállítása előtt. Ügyeljen arra, hogy a padló szilárd és 
vízszintes legyen. 

Szétnyitás 

Két személy szükséges az evező szétnyitásához Egy személy tartja az ALUMINIUM VÁZAT 
(1), míg a másik kiengedi a RÖGZÍTŐ GOMBOT (125) 

 

1) Az evezőgépnél összecsukott helyzetben forgassa el a RÖGZÍTŐ GOMBOT (125) öt-hét fordulattal az 
óramutató járásával ellentétes irányba. 

  

2) Az első személynél, akinél az ALUMINIUM VÁZ van, a második személy lehúzza a RÖGZÍTŐ 
GOMBOT (125), elengedve a biztonsági reteszt, amely lehetővé teszi az ALUMINIUM VÁZ (001) 
lefektetését. 

3) Ha az evezőgép le van engedve a talajra, forgassa el a RÖGZÍTŐ GOMBOT (125) az óramutató 
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járásával megegyező irányba, és erősen húzza meg. 

FIGYELMEZTETÉS: A súlyos sérülések elkerülése érdekében az evezégép szétnyitásakor és 
összecsukásakor tartsa távol az ujját és a kezét az összecsukó csuklópántoktól. 

BIZTONSÁGOS RÁÜLÉS 

A biztonságos ráülés egyszerű eljárás. Csak ügyeljen arra, hogy a nyereg (119) közvetlenül Ön alatt 
legyen, mielőtt leülne. 

 

 

1) Üljön lovaglóülésben az ALUMÍNIUM VÁZRA (001). 

2) Helyezze megfelelően maga alá a NYERGET (119). 

3) Üljön le, ügyelve arra, hogy a NYEREG (119) ne mozduljon el. 

SAROKTÁMASZ ELŐBEÁLLíTÁSA 

Tíz saroktámasz beállítási mód van egyértelműen megszámozva. 

Gyakorlás előtt mozgassa a SAROKTÁMASZT [126] az első számú beállításra. 

 
1) A rögzítő kioldásához nyomja össze a SAROKTÁMASZ KART. 
2) Csúsztassa a SAROKTÁMASZT (126) az első számú beállításra. 
3) Engedje el a SAROKTÁMASZ KART a rögzítő mechanizmus bekapcsolásához. 
 
LÁBSZÍJ BEÁLLÍTÁSA 
A LÁB SZÍJ (710) helyes pozíciója a láb felső részén van, közvetlenül a lábujjak alatt. Körülbelül a lábujj 
ízületeinél. 
Győződjön meg róla, hogy a LÁB SZÍJ (710) feszes.
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1) A SAROKTÁMASSSZAL (126) az első számú beállításnál csúsztassa a lábát a HEVEDER (710) alá. 
2) A LÁBSZÍJ (710) helyes helyzete a láb tetején, a lábujjak alatt helyezkedik el. Körülbelül a lábujj 
ízületeinél. 

3) Húzza meg szorosan a HEVEDERT (710) a fenti ábra szerint. 

 
SAROKTÁMASZ BEÁLLÍTÁSA 

 

A SAROKTÁMASZ (126) praktikus rögzítő rendszerrel rendelkezik, amelyet az egyszerű beállításhoz 
terveztek. Csak nyomja a sarkáig, hogy tökéletesen illeszkedjen a lábához. 

Jegyezze meg a későbbiekre a legmegfelelőbb beállítási számot. 

 
1) A lábát szorosan rögzítse a LÁB SZÍJ (710) segítségével. Egyszerűen nyomja meg a sarok támaszt 
(126) a sarkáig, hogy bármilyen lazaságot felvegyen a fenti ábra szerint. 
2) Jegyezze meg az Ön számára legmegfelelőbb beállítási számot későbbi felhasználásra. 
 
SZÁMÍTÓGÉP SZÖG BEÁLLÍTÁSA 
 
A SZÁMÍTÓGÉP (714) és a SZÁMÍTÓGÉP KAR (015) elforgatható, így szinte bármilyen magassághoz 
és szöghez teljes beállítást biztosít. 
MEGJEGYZÉS: Biztonsági okokból kerülje hogy edzés közben a MEGHAJTÓSZíJ (709) a 
SZÁMÍTÓGÉPHEZ (714) érjen.
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Fogja mindkét kezével a SZÁMÍTÓGÉPET (714) a fenti ábra szerint. Forgassa el a SZÁMÍTÓGÉPET 
(714) a kívánt magasságig és szögbe. 

Biztonsági okokból kerülje hogy edzés közben a MEGHAJTÓSZíJ (709) a SZÁMÍTÓGÉPHEZ (714) 
érjen.  
 

SZELLŐZŐ SZABÁLYOZÁS 

 

Az evezőgép lendkerék ventilátora olyan levegőáramlást generál, amelyet az állítható szellőzőnyílásokkal 
lehet irányítani. 

Forgassa el a SZELLŐZŐ SZABÁLYOZÓ GOMBJÁT a levegő áramlási irányának beállításához. Ha 
szeretné leállítani a szellőzőt, forgassa teljesen lefelé a gombot. 

 
 
1) Forgassa el a SZELLŐZŐ SZABÁLYOZÓ GOMBOT a levegő áramlási irányának beállításához. 
2) Ha szeretné leállítani a szellőzőt, forgassa teljesen lefelé a gombot. 
 
KORMÁNY RÚD TARTÓ 
 
Amikor végzett az edzéssel, ne felejtse el a MARKOLATOT a MARKOLATTARTÓBAN tárolni.
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Amikor végzett az edzéssel, ne felejtse el a MARKOLATOT a MARKOLATTARTÓBA (108) helyezni, 
ahogy a képen látható. 

 

LÁBSZÍJ KIOLDÁSA 
 

A lábszíj kioldása egyszerűvé válik a gyorskioldó fül segítségével. 

 
Emelje fel hüvelykujjával a LÁBSZÍJ KIOLDÓ KAPCSÁT a fenti ábra szerint. 
 
ÖSSZECSUKÁS 

 
Az evezégép összecsukása ellentétes művelete a szétnyitásának. 
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos sérülések elkerülése érdekében az evezőgép szétnyitásakor és 
összecsukásakor tartsa távol az ujját és a kezét az összecsukó mechanizmus csuklóitól. 

 

1)  Ha az evezőgép megfelelő pozícióban van, forgassa el a RÖGZÍTŐ GOMBOT [125] az 
óramutató járásával ellentétes irányban öt-hét fordulattal. 

  

2) Az első embernél, aki az ALUMINIUM VÁZAT [001] tartja, a második személy lehúzza a 
RÖGZÍTŐ GOMBOT (125), elengedve a biztonsági zárat, lehetővé téve az ALUMINIUM VÁZ 
(001) felfelé forgatását. 
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3) Összecsukott pozícióban forgassa el a RÖGZÍTŐ GOMBOT (125) az óramutató járásával 
megegyező irányba, és erősen húzza meg. 

 

GYAKORLATOK 
 
Az evezőgép használata számos előnnyel jár. Javítja a fizikai erőnlétét, tonizálja az izmait, és a 
kalóriakontrollált étrenddel együtt segít a fogyásban. 
  
A bemelegítési szakasz 

Ez a szakasz segíti a vér áramlását és az izmok megfelelő működését. Csökkenti a görcsök és 
izomkárosodások kockázatát is. Célszerű néhány nyújtási gyakorlatot elvégezni az alábbiak szerint. 
Minden szakasznak kb. 30 másodpercig kell tartania. Ne végezzen hirtelen mozdulatokat és ne rugózzon 
a pozíció megtartása közben.Ha fájdalmat érez, hagyja abba az adott gyakorlatot.  

 

 

 

 
 

Oldalak és csípő 

 

 

 
 

Hátsó combizom 

 

 

 

 
 

Elülső combizom 

 

 

 
 

Belső combizom 
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Az evezés rendkívül hatékony mozgásforma. Erősíti a szívet és javítja a keringést, valamint gyakorolja 

az összes fő izomcsoportot; a hát, a derék, a karok, a vállak, a csípő és a lábak. 

1. GYAKORLAT 

Ez a szakasz a fizikailag leginkább megterhelő rész. A rendszeres testmozgás erősíti az izmokat. A tempót 
Ön határozhatja meg, de nagyon fontos, hogy a gyakorlat során azonos tempo legyen. A pulzusnak a 
célzónán belül kell lennie (lásd az alábbi ábrát). 

 

Ennek a szakasznak legalább 12 percig kell tartania. A legtöbb ember 15-20 percig edz. 

 

LAZÍTÁS 

     Ez a fázis a szív- és érrendszer lenyugtatására és az izmok ellazítására szolgál. Körülbelül 5 percet vesz 
igénybe. Ismételheti a bemelegítő gyakorlatokat, vagy folytathatja az edzés során végzett gyakorlatokat, 
cask lassabb tempóban. Az izmok nyújtása edzés után rendkívül fontos - kerülni kell a hirtelen 
mozgásokat és rugózásokat. 

Ahogy egyre javul az erőnléte meghosszabbíthatja és növelheti a testmozgás intenzitását. Rendszeresen 
eddzen, legalább hetente háromszor. 

 
 

TÚL NYÚJTÁS 
 

HELYTELEN 
A test túlságosan előre nyúlik. A sípcsontok túl mennek a függőleges pozíción. A fej és a vállak a lábak 
felé esnek. A test nincs stabil pozícióban a csapás miatt.

 

 

 
 

Vádli és Achilles  
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HELYES 

A lábszárak függőlegesek. A test a lábakhoz van nyomva. A karok teljesen ki vannak nyújtva és lazák, a 
test kissé előre billen. Ennek a pozíciónak kényelmesnek kell lennie. 

 
 

EVEZÉS HAJLÍTOTT KARRAL 
 

HELYTELEN 
A felhasználó a karral történő húzással kezdi a csapást, nem pedig a lábakkal. 

 

 

HELYES 
A felhasználó úgy kezdi a csapást, hogy a lábakat eltolja, a hát egyenes, teljesen kinyújtott és laza 
karokkal.



21  

 

 
 

HAJLíTOTT CSUKLÓK 
 

HELYTELEN 

A felhasználó végig behajlítva tartja a csuklóját. 
 

 

HELYES 

Mindig végezze a csapásokat stabil, egyenes csuklókkal. 
 

 
 

HÚZZA TESTÉT A MARKOLATOKHOZ 
 

HELYTELEN 
 
A végén a felhasználó ahelyett, hogy a fogantyút a testhez húzza, előre húzza magát a fogantyúhoz.
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HELYES 
A végén a felhasználó kissé hátradől, a lábakat lefelé tartja, és a felső testet szilárdan tartva a markolatot 
húzza a testhez. 

 
 

REPÜLŐ KÖNYÖK 
 

HELYTELEN 

A felhasználó könyöke kilóg a testétől a végén, a fogantyú pedig mellkas magasságban van. 

 

HELYES 
 
Húzza a fogantyút a testhez. A csukló stabil, egyenes a könyök a test közelében marad. A könyök a test 
mögött van, amikor a fogantyú a derékhoz húzódik.
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TÉRDEK ZÁRÁSA 
 

HELYTELEN 

A csapás végén a felhasználó rögzíti a térdét, és egyenesen tartva a lábakat. 
 

 

HELYES 

 
A lábakat mindig enyhén hajlítsa be teljesen kinyújtott helyzetben, ne zárja össze a térdeket. 
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SZÁMÍTÓGÉP HASZNÁLATA 
 

 
 

 
1. Méter kijelzés Távolság méterben 

2. Diagaram kijelzés Programprofilok és szöveg. Az üzenetek itt láthatók. 

16x sor = 24x ellenállási szint 

20x oszlop = 20x időintervallum 

3. SPM kijelzés Csapás per perc 

4. Csapások Totál evező csapások 

5. Kalória Kilokalóriában (kcal) mérve 

Megjegyzés: FELHASZNÁLÓ ADATAI jelentősen 

befolyásolják a kalóriaszámot. 

6. Watts kijelzés Becsült watt / csapás, kalibrálva az EN 957 szerint. Egy 
watt (W) egyenlő egy munka joule / másodperc 
teljesítményével 

7. Menü Parancsikon a főmenühöz. 

Megjegyzés: A gomb nem működik edzés 

módban. Funkció menü módban és 

szüneteltetett módban. 

8. Helyreállítás Két funkció: 
• Odométer - nyomja meg és tartsa lenyomva a 
helyreállítási gombot 
• Helyreállítási program 

Automatikusan értékeli a pulzus helyreállítását az edzés után 

egy percig 

 .90 – 100 Super fit 

 80 – 89 Kimagaslóan fit 

 70 – 79 Nagyon fit 

 60 – 69 Jó kondíció 

 50 – 59 Átlagos kondíció 

 40 – 49 Elfogadható kondíció 

 30 – 39 Rossz kondíció 

 20 – 29 Gyenge 
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  10 – 19 Rossz kondíció 

 0 – 9 legrosszabb kondíció 

Megjegyzés: Mellkasöv viselete szükséges a Helyreállító 

funkcióhoz. 

9. Select gomb Négy funkció: 
1. Edzés előtt: Nyomja meg a SELCET gombot a 
rendelkezésre álló választás végiggörgetéséhez. 
2. Edzés előtt: Nyomja meg és tartsa lenyomva a SELECT 
gombot a gyors lejátszáshoz. 
3. Edzés közben: Nyomja meg a SELECT gombot az 
ellenállás szintjének beállításához. 
4. Edzés előtt: Tartsa nyomva mindkét SELECT gombot a 
mérőrendszer eléréséhez. (Metrikus / Birodalmi) 

Megjegyzés: Magasságra vagy súlyra vonatkozik. 

10. Start/Stop/Reset gomb Három funkció: 
1. Edzés előtt: Az edzés megkezdéséhez nyomja meg a 
START gombot 
2. Edzés közben: Nyomja meg a STOP gombot az edzés 
befejezéséhez. 
3. Bármikor: Nyomja meg és tartsa lenyomva a RESET 
gombot 3 másodpercig a számítógép főmenübe történő 
visszaállításához. 

Megjegyzés: A jelenlegi adatok elvesznek. 

11. Enter gomb Két funkció: 

1. Edzés előtt: Nyomja meg az Enter gombot a választás 

megerősítéséhez 

2. Edzés előtt: Tartsa lenyomva 3 másodpercig a 

kiválasztási folyamat megkerüléséhez 

Megjegyzés: Az Enter gomb nem működik edzés módban. 

12. Alfanumerikus kijelző Tesztüzenet az egyes programok végigvezetéséhez 

13. Idő kijelzés Percek és másodpercek 

14. Time/500 m átlag kijelzés Kijelzi az átlag idő/500m 

15. Time/500 m aktuális távolság Kijelzi az aktuális idő/500m 

16. Szint kijelzés 24 ellenállási szint 

Level 1 = minimum ellenállás 

Level 24 = maximum ellenállás 

17. Pulzusszám fogadó 5kHz fogadó 

18. Pulzus kijelzés Megjelenítve bpm-ben (ütés / perc) 

A villogó szív szinkronban van a pulzusával. 

Megjegyzés: A „- - -“ azt jelzi, hogy a számítógép nem 

fogad pulzusszám / pulzus jelet. 

19. Akkumulátor kijelzés Tele - félig üres - üres 

Megjegyzés: Nem vonatkozik A/C-vel működő 
számítógépekre 
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PROGRAMSZÁM 
 

A számítógép az alábbi programokkal rendelkezik: 
 

1 x PACE BOAT PROGRAM 

1 x RACE PROGRAM 

2 x INTERVAL PROGRAMS ~ INTERVAL DISTANCE és INTERVAL TIME 

4 x HEART RATE CONTROL PROGRAMS 60% 75% 90% és Target Heart Rate 

1 x WATTS CONTROL PROGRAM 

5 x PERSONAL PROFILE PROGRAMS elhasználónként egy, a számítógép memóriájában tárolva 

25 x PROFILE PROGRAMS amely magában foglalja a végtelen RANDOM PROFILES-programot 

1 x FITNESS TEST PROGRAM 

1 x GAME 

1 x RECOVERY PROGRAM 

 

42 x PROGRAM összesen 
 

ROW START  
 

Csak kezdje el az evezést, és a számítógép automatikusan bekapcsol, és elindítja az evező programot 
PACE BOAT DEFAULT 2:15 TIME / 500M sebességgel. 
 

KEZDÉS 
 

Fontos megadni a FELHASZNÁLÓI ADATOKAT, így a számítógép kiszámíthatja a következőket:  

BMI = testtömeg-index 
BMR = bazális anyagcsere arány 

TDEE = Teljes napi energiafelhasználás 
A FELHASZNÁLÓI ADATAI lehetővé teszik a számítógép számára, hogy pontosabban kiszámolja az 
Ön kalórialeadását. Adja meg a FELHASZNÁLÓI ADATOKAT a FŐMENÜ-n keresztül, majd válassza a 
"USER DATA" lehetőséget. 

FŐMENÜ  

The Main Menu consists of the 12 x following selections: 
 

1.   PACE: 1 x PACE BOAT PROGRAM 

2.   RACE: 1 x RACE PROGRAM 

3.   INTERVAL: 2 x INTERVAL PROGRAMS ~ INTERVAL 
DISTANCE and INTERVAL TIME 

4.   HEART RATE: 4 x Heart Rate Control PROGRAMS  60% 
75% 90% and Target Heart Rate 

5.   WATTS: 1 x WATTS CONTROL PROGRAM 

6.   PROFILE: 5  x  USER  PROFILES  +  25  x  PROFILE 
PROGRAMS 

7.   FITNESS TEST: 1 x FITNESS TEST PROGRAM 

8.   GAME: 1 x GAME 
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9.   USER DATA: USER DATA INPUT 

10. USER PROFILE: USER PROFILE CREATION PROGRAM 

11. USER DELETE: DELETE A USER 

12. HOW TOO: SZÁMÍTÓGÉP ÚTMUTATÓ azok számára, 

akik nem olvassák el ezt a füzetet, a 

számítógép automatikusan a FŐMENÜBŐL 

indul. Ha azonban bármikor vissza akar térni 

a főmenübe, egyszerűen nyomja meg a 

MENU gombot. 

 
 

PACER OR PACE BOAT PROGRAM 

1. A PACER PROGRAM lehetővé teszi, hogy egy gyors csónak mellett evezhessen, hogy elősegítse 
az edzés tempóját. A Pace Boat Time programozásának két módja van: 

1) Állítsa be a TIME / 500M értéket 

2) Állítsa be a TIME és METERS adatokat 

2. PACE PROGRAM 

A főmenüben nyomja meg a SELECT gombokat a „PACE” program görgetéséhez és 
kiválasztásához. Ezután nyomja meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 

MEGJEGYZÉS: A főmenübe való visszatéréshez nyomja meg a MENU gombot. 

3. USER SELECT 

      Nyomja meg a SELECT gombokat a „GUEST USER” vagy a meglévő 5 lehetséges felhasználó 
egyikének (például „USER 1” vagy „USER 2” vagy „USER 3” vagy „USER 4” vagy „USER 5”) 
kiválasztásához. Ezután nyomja meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 

4. TIME/500M 

Nyomja meg a SELECT gombokat a "TIME / 500M" kiválasztásához, vagy válassza a 3.2 pontot. 
Ezután nyomja meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 

5. TIME and METERS 

Nyomja meg az ENTER gombot a TIME / 500M kiválasztásának megkerüléséhez. Nyomja meg a 
SELECT gombokat a "TIME" kiválasztásához. Ezután nyomja meg az ENTER gombot a választás 
megerősítéséhez. Nyomja meg a SELECT gombokat a "METERS" kiválasztásához. Ezután nyomja 
meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 

MEGJEGYZÉS: Az edzés azonnali elindításához nyomja meg a START gombot. 

6. RESISTANCE LEVEL 

A SELECT gombok megnyomásával görgethet és kiválaszthatja az ellenállás „LEVEL” értékét. Ezután 
nyomja meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 

7. TARGET VALUES 

A CÉLÉRTÉKEK nem kötelezőek. 

 Az összes „TARGET VALUES” kihagyásához tartsa lenyomva az ENTER gombot. Egyéni „TARGET 
VALUE”   kihagyásához nyomja meg az ENTER gombot. A „TARGET VALUE” kiválasztásához nyomja 
meg a SELECT gombokat. Ezután nyomja meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 

8. ALARMS 
A Minimum és / vagy Maximum "ALARMS" egyaránt választható. 
Az összes „ALARMS” kikerüléséhez nyomja meg a START gombot. Egy minimális és / vagy maximális 
„ALARM” kihagyásához nyomja meg az ENTER gombot. A Minimum és / vagy Maximum „ALARM” 
kiválasztásához nyomja meg a SELECT gombokat. Ezután nyomja meg az ENTER gombot a választás 
megerősítéséhez.
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9. START ROWING 
Amikor elérte a kiválasztási folyamat végét, a számítógép villogni kezdi az „START ROWING” feliratot. 
Ezen a ponton elindíthatja az evezést, vagy megnyomhatja az ENTER billentyűt a TARGET VALUES és 
ALARMS újbóli elvégzéséhez. 
MEGJEGYZÉS: Edzés közben a SELECT gombok megnyomásával állíthatja be az ellenállásszinteket. 

RACE PROGRAM  

     A RACE PROGRAM lehetővé teszi az evezést bármely USER AVARAGE TIME / 500M 
programmal szemben. Verseny apa fia, anya lánya ellen. Legyen Ön a legjobb a családjában. 

1. RACE PROGRAM 

A főmenüben nyomja meg a SELECT gombokat a „RACE” program görgetéséhez és kiválasztásához. 
Ezután nyomja meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 

MEGJEGYZÉS: A főmenübe való visszatéréshez nyomja meg a MENU gombot. 

2. USER SELECT (azaz Ön) 

Nyomja meg a SELECT gombokat a „GUEST USER” vagy a meglévő 5 lehetséges felhasználó (például 
„USER 1” vagy „USER 2” vagy „USER 3” vagy „USER 4” vagy „USER 5”) egyikének kiválasztásához. 
Ezután nyomja meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 

3. USER TO RACE AGAINST (azaz nem Ön) 

Nyomja meg a SELECT gombokat a görgetéshez, és válassza ki a „USER” opciót, aki ellen 
versenyezhet. Ezután nyomja meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 

MEGJEGYZÉS: Az edzés azonnali elindításához nyomja meg a START gombot. 

4. RESISTANCE LEVEL 

A SELECT gombok megnyomásával görgethet és kiválaszthat egy ellenállás „LEVEL” értéket. Ezután 
nyomja meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 

5. TARGET VALUE 

A TARGET VALUE opcionális.. 

Az összes „TARGET VALUES” átugrásához tartsa lenyomva az ENTER gombot. Egyéni „TARGET 
VALUE” átugrásához nyomja meg az ENTER gombot. A „TARGET VALUE” kiválasztásához nyomja 
meg a SELECT gombokat. Ezután nyomja meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 

6. ALARMS 

A Minimum és / vagy Maximum "ALARMS" egyaránt választható. 

Az összes „ALARMS” kihagyásához nyomja meg a START gombot. Minimális és / vagy maximális 
„ALARM” kihagyásához nyomja meg az ENTER gombot. A Minimum és / vagy Maximum „ALARM” 
kiválasztásához nyomja meg a SELECT gombokat. Ezután nyomja meg az ENTER gombot a választás 
megerősítéséhez. 

7. START ROWING 

Amikor elérte a kiválasztási folyamat végét, a számítógép villogni kezdi az „START ROWING” feliratot. 
Ezen a ponton elindíthatja az evezést, vagy megnyomhatja az ENTER billentyűt a TARGET VALUE és 
ALARMS újbóli elkészítéséhez. 

MEGJEGYZÉS: Edzés közben a SELECT gombok megnyomásával állíthatja be az ellenállásszinteket. 

 

INTERVAL DISTANCE & INTERVAL TIME PROGRAMS  
Ez a két INTERVAL PROGRAM az intervallum edzésére készült, ahol az intenzív edzésidőszakokat 
rövid időzített pihenőidővel kombinálják. Tudományosan bizonyított, hogy az intervallum edzés több 
kalóriát éget el, mint a statikus kardió edzés, azonban sokkal nagyobb megterhelést okoz a testének 
  
ezért az intervall edzés során fontos hogy ismerje a határait és terhelhetőségét. Javasoljuk, hogy ne 
lépje túl a 100% -os pulzusszámot (lásd Cél pulzusszám kiszámítása). 
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INTERVAL DISTANCE PROGRAM = A „DISTANCE” edzés időzített pihenőidővel kombinálva 
INTERVAL TIME PROGRAM = Az edzés „TIME” időzített pihenőidővel kombinálva 
1. INTERVAL PROGRAM 
A főmenüben nyomja meg a SELECT gombokat a görgetéshez és az „INTERVAL” program 
kiválasztásához. Ezután nyomja meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 
MEGJEGYZÉS: A főmenübe való visszatéréshez nyomja meg a MENU gombot. 
2.1. INTERVAL DISTANCE PROGRAM 
Nyomja meg a SELECT gombokat a "INTERVAL DISTANCE" program görgetéséhez és 
kiválasztásához. Ezután nyomja meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 
2.2. INTERVAL TIME PROGRAM 
Nyomja meg a SELECT gombokat a "INTERVAL TIME" program görgetéséhez és kiválasztásához. 
Ezután nyomja meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 
3. USER SELECT 
Nyomja meg a SELECT gombokat a „GUEST USER” vagy a meglévő 5 lehetséges felhasználó (például 
„USER 1” vagy „USER 2” vagy „USER 3” vagy „USER 4” vagy „USER 5”) egyikének kiválasztásához. 
Ezután nyomja meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 
4. NUMBER OF INTERVALS 

Nyomja meg a SELECT gombokat a görgetéshez és az „INTERVALS” számának kiválasztásához. 
Ezután nyomja meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 
5.1. INTERVAL DISTANCE PROGRAM 
Nyomja meg a SELECT gombokat a görgetéshez és az "INTERVALL DISTANCE" kiválasztásához a 
"METERS" részben. Ezután nyomja meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 
5.2. INTERVAL TIME PROGRAM 
Nyomja meg a SELECT gombokat a görgetéshez és az "INTERVAL TIME" kiválasztásához. Ezután 
nyomja meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 
6. REST TIME 
Nyomja meg a SELECT gombokat a „REST TIME” kiválasztásához. Ezután nyomja meg az ENTER 
gombot a választás megerősítéséhez. 
MEGJEGYZÉS: Az edzés azonnali elindításához nyomja meg a START gombot. 
7. RESISTANCE LEVEL 
A SELECT gombok megnyomásával görgethet és kiválaszthat egy ellenállás „LEVEL” értéket. Ezután 
nyomja meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 
8. TARGET VALUE 
A TARGET VALUE opcionális. 
Az összes „TARGET VALUE” kihagyásához tartsa lenyomva az ENTER gombot. Egyéni „TARGET 
VALUE” kihagyásához nyomja meg az ENTER gombot. A „TARGET VALUE” kiválasztásához nyomja 
meg a SELECT gombokat. Ezután nyomja meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 
9. ALARMS 

A Minimum és / vagy Maximum "ALARMS" egyaránt választható. 
Az összes „ALARMS” kihagyásához nyomja meg a START gombot. Egy minimális és / vagy maximális 
„ALARM” kihagyásához nyomja meg az ENTER gombot. A Minimum és / vagy Maximum „ALARM” 
kiválasztásához nyomja meg a SELECT gombokat. Ezután nyomja meg az ENTER gombot a választás 
megerősítéséhez. 
10. START ROWING 
Amikor elérte a kiválasztási folyamat végét, a számítógép villogni kezdi a „START ROWING” felirattal. 
Ezen a ponton elindíthatja az evezést, vagy megnyomhatja az ENTER billentyűt a TARGET VALUE és 
ALARMS újbóli eléréséhez. 
MEGJEGYZÉS: Edzés közben a SELECT gombok megnyomásával állíthatja be az ellenállásszinteket. 

60% 75% 90% HEART RATE PROGRAMS  

 HEART RATE PROGRAMOK úgy vannak kialakítva, hogy a pulzusa a kiválasztott állandó szinten 
maradjon. 30 x másodpercenként a számítógép ellenőrzi az Ön pulzusát a kiválasztottéval 
összehasonlítva, és ennek megfelelően automatikusan beállítja az Ellenállás SZINTJEIT. 

Minden pulzusszám-programhoz pulzusjelre van szükség egy kompatibilis mellkasszíjon keresztül. 

Ez a három% HEART RATE-PROGRAM a kiválasztott felhasználóval és az Ön által bevitt felhasználói 
adatokkal együtt működik, ezért fontos, hogy a három% -os HEART RATE-PROGRAM bármelyikének 
megkezdése előtt válassza ki a megfelelő felhasználót, és adja meg a megfelelő felhasználói 
adatokat. 
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MEGJEGYZÉS: Edzés közben nem tudja beállítani a% HR vagy az Ellenállás SZINTJEIT. Az Ön 
számára optimális pulzus kiválasztásához lásd: CALCULATING TARGET HEART RATE. Bár a 
pulzusszám növelése a testmozgás fontos része, az is fontos, hogy a pulzusszám ne legyen túl 
magas. A biztonság érdekében azt javasoljuk, hogy 60% -nál kezdje el az edzéseket, és az edzettség 
javulásával növelje a pulzus% -át. 

MEGJEGYZÉS: Az ajánlott abszolút maximális pulzus értéke 220 ütés / perc, levonva az életkorát.  

1. HEART RATE PROGRAM 

A főmenüben nyomja meg a SELECT gombokat a görgetéshez és a „HEART RATE” program 
kiválasztásához. Ezután nyomja meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 

MEGJEGYZÉS: A főmenübe való visszatéréshez nyomja meg a MENU gombot. 

2.% HEART RATE PROGRAM 

Nyomja meg a SELECT gombokat a "% HR" program görgetéséhez és kiválasztásához. Ezután 
nyomja meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 

3. USER SELECT 

Nyomja meg a SELECT gombokat az öt lehetséges meglévő felhasználó kiválasztásához (pl. „USER 
1” vagy „USER 2” vagy „USER 3” vagy „USER 4” vagy „USER 5”). Ezután nyomja meg az ENTER 
gombot a választás megerősítéséhez. 

MEGJEGYZÉS: Felhasználói adatok szükségesek, ezért NEM választhatja ki a „GUEST USER” 
lehetőséget. 

4. 60% 75% 90% HEART RATE PROGRAM 

A SELECT gombok megnyomásával görgessen és válassza ki a "60%" vagy "75%" vagy "90%" 
lehetőséget. A számítógép automatikusan megjeleníti a%-os pulzusszámítást. Ezután nyomja meg az 
ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 

MEGJEGYZÉS: Az edzés azonnali elindításához nyomja meg a START gombot. 

5. RESISTANCE LEVEL 

A SELECT gombok megnyomásával görgethet és kiválaszthat egy ellenállás „LEVEL” értéket. Ezután 
nyomja meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 

6. TARGET VALUES 

A TARGET VALUES opcionális. 

Az összes „TARGET VALUE” kihagyásához tartsa lenyomva az ENTER gombot. Egyéni „TARGET 
VALUES” kihagyásához nyomja meg az ENTER gombot. A „TARGET VALUE” kiválasztásához 
nyomja meg a SELECT gombokat. Ezután nyomja meg az ENTER gombot a választás 
megerősítéséhez. 

7. ALARMS 

A Minimum és / vagy Maximum "ALARM" egyaránt választható. 

 Az összes „ALARM” kihagyásához nyomja meg a START gombot. Egy minimális és / vagy maximális 
„ALARM” kihagyásához nyomja meg az ENTER gombot. A Minimum és / vagy Maximum „ALARM” 
kiválasztásához nyomja meg a SELECT gombokat. Ezután nyomja meg az ENTER gombot a 
választás megerősítéséhez. 

8. START ROWING 

Amikor elérte a kiválasztási folyamat végét, a számítógép kijelzőn megjelenik a „START ROWING” 
felirat. Ezen a ponton elindíthatja az evezést, vagy megnyomhatja az ENTER billentyűt a TARGET 
VALUE és ALARMS újbóli kiválasztásához. 

MEGJEGYZÉS: Edzés közben nem tudja beállítani az Ellenállás SZINTJEIT. 

 

THR ~ TARGET HEART RATE PROGRAM  
A TARGET HEART RATE PROGRAM célja, hogy a pulzusát a kiválasztott állandó szinten tartsa. 30 x 
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másodpercenként a számítógép ellenőrzi az Ön pulzusát a kiválasztottéval összehasonlítva, és ennek 
megfelelően automatikusan beállítja az Ellenállás SZINTJEIT. Edzés közben a SELECT gombok 
megnyomásával beállíthatja a cél pulzus értékét. 

MEGJEGYZÉS: Edzés közben nem tudja beállítani az Ellenállás SZINTJEIT. 

Minden pulzusszám-programhoz pulzusjelre van szükség egy kompatibilis mellkasszíjon keresztül. 

Az Ön számára optimális pulzus kiválasztásához lásd: CALCULATING TARGET HEART RATE. 

Bár a pulzusszám növelése a testmozgás fontos része, az is fontos, hogy a pulzusszám ne legyen túl 
magas. A biztonság érdekében azt javasoljuk, hogy 60% -nál kezdje el az edzéseket, és az edzettség 
javulásával növelje a pulzus% -át. 

MEGJEGYZÉS: Az ajánlott abszolút maximális pulzus értéke 220 ütés / perc, levonva az életkorát.  

1. HEART RATE PROGRAM 

A főmenüben nyomja meg a SELECT gombokat a görgetéshez és a „HEART RATE” program 
kiválasztásához. Ezután nyomja meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 

MEGJEGYZÉS: A főmenübe való visszatéréshez nyomja meg a MENU gombot. 

2. THR PROGRAM 

Nyomja meg a SELECT gombokat a "THR" program görgetéséhez és kiválasztásához. Ezután nyomja 
meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 

3. USER SELECT 

Nyomja meg a SELECT gombokat az öt lehetséges meglévő felhasználó kiválasztásához (pl. „USER 1” 
vagy „USER 2” vagy „USER 3” vagy „USER 4” vagy „USER 5”). Ezután nyomja meg az ENTER gombot 
a választás megerősítéséhez. 

MEGJEGYZÉS: Az edzés azonnali elindításához nyomja meg a START gombot. 

4. RESISTANCE LEVEL 

A SELECT gombok megnyomásával görgethet és kiválaszthat egy ellenállás „LEVEL” értéket. Ezután 
nyomja meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 

5. TARGET VALUES 

A TARGET VALUES opcionális. 

Az összes „TARGET VALUE” kihagyásához tartsa lenyomva az ENTER gombot. Egyéni „TARGET 
VALUES” kihagyásához nyomja meg az ENTER gombot. A „TARGET VALUE” kiválasztásához nyomja 
meg a SELECT gombokat. Ezután nyomja meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 

6. ALARMS 

A Minimum és / vagy Maximum "ALARM" egyaránt választható. 

 Az összes „ALARM” kihagyásához nyomja meg a START gombot. Egy minimális és / vagy maximális 
„ALARM” kihagyásához nyomja meg az ENTER gombot. A Minimum és / vagy Maximum „ALARM” 
kiválasztásához nyomja meg a SELECT gombokat. Ezután nyomja meg az ENTER gombot a választás 
megerősítéséhez. 

7. START ROWING 

Amikor elérte a kiválasztási folyamat végét, a számítógép kijelzőn megjelenik a „START ROWING” 
felirat. Ezen a ponton elindíthatja az evezést, vagy megnyomhatja az ENTER billentyűt a TARGET 
VALUE és ALARMS újbóli kiválasztásához. 

MEGJEGYZÉS: Edzés közben nem tudja beállítani az Ellenállás SZINTJEIT. 
 
 
CALCULATING TARGET HEART RATE 

Az edzés közbeni optimális pulzustartományt edzés zónának nevezzük. A hatékony eredmények elérése 
érdekében a kardiovaszkuláris edzést az edzés zónán belül kell elvégeznie. Tekintse meg az alábbi 
pulzusszámdiagramot, hogy kiszámítsa THR-jét 60% -kal, 75% -kal és 90% -kal, ez a javasolt edzészóna. 
Azt is javasoljuk, hogy kezdje el edzéseit a 60% THR-nél, és növelje THR% -át az edzettség javulásával. 
TARGET HEART RATE FORMULA: 220 - KOR x THR% (pl. 220 - 30 évesek x 60% = THR 114)
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WATTS PROGRAM  
A WATTS PROGRAM úgy lett kialakítva, hogy a watt szintjét a kiválasztott állandó szinten tartsa. 20 x 
másodpercenként a számítógép ellenőrzi a Watts-ot az Ön által kiválasztottéval, és ennek 
megfelelően automatikusan beállítja az Ellenállás SZINTJEIT. Edzés közben a SELECT gombok 
megnyomásával állíthatja be a Watts értéket. 
MEGJEGYZÉS: Edzés közben nem tudja beállítani az Ellenállás SZINTJEIT. 
WATT CÉLÉRTÉKVÁLASZTÁS: 10 ~ 995 W (5 wattos lépésekben) 
1. WATTS PROGRAM 
A főmenüben nyomja meg a SELECT gombokat a görgetéshez és a „WATTS” program 
kiválasztásához. Ezután nyomja meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 
  
MEGJEGYZÉS: A főmenübe való visszatéréshez nyomja meg a MENU gombot. 
2. USER SELECT 
Nyomja meg a SELECT gombokat az öt lehetséges meglévő felhasználó kiválasztásához (pl. „USER 
1” vagy „USER 2” vagy „USER 3” vagy „USER 4” vagy „USER 5”). Ezután nyomja meg az ENTER 
gombot a választás megerősítéséhez. 
MEGJEGYZÉS: Az edzés azonnali elindításához nyomja meg a START gombot. 
3. WATTS VALUE 
Nyomja meg a SELECT gombokat a "WATTS" érték görgetéséhez és kiválasztásához. Ezután nyomja 
meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 
MEGJEGYZÉS: Az edzés azonnali elindításához nyomja meg a START gombot. 

4. RESISTANCE LEVEL 
A SELECT gombok megnyomásával görgethet és kiválaszthat egy ellenállás „LEVEL” értéket. Ezután 
nyomja meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 

5. TARGET VALUES 

A TARGET VALUES választható. 
Az összes „TARGET VALUE” kihagyásához tartsa lenyomva az ENTER gombot. Egyéni „TARGET 
VALUES” kihagyásához nyomja meg az ENTER gombot. A „TARGET VALUE” kiválasztásához 
nyomja meg a SELECT gombokat. Ezután nyomja meg az ENTER gombot a választás 
megerősítéséhez. 
6. ALARMS 
A Minimum és / vagy Maximum "ALARM" egyaránt választható. 
 Az összes „ALARM” kihagyásához nyomja meg a START gombot. Egy minimális és / vagy maximális 
„ALARM” kihagyásához nyomja meg az ENTER gombot. A Minimum és / vagy Maximum „ALARM” 
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kiválasztásához nyomja meg a SELECT gombokat. Ezután nyomja meg az ENTER gombot a 
választás megerősítéséhez. 
7. START ROWING 
Amikor elérte a kiválasztási folyamat végét, a számítógép kijelzőn megjelenik a „START ROWING” 
felirat. Ezen a ponton elindíthatja az evezést, vagy megnyomhatja az ENTER billentyűt a TARGET 
VALUE és ALARMS újbóli kiválasztásához. 
MEGJEGYZÉS: Edzés közben nem tudja beállítani az Ellenállás SZINTJEIT. 
 

PROFILE PROGRAMS  
A számítógép automatikusan beállítja az Ellenállás SZINTET a kiválasztott Profilprogramnak 
megfelelően. Edzés közben a SELECT gombok megnyomásával állíthatja be az Ellenállás SZINTJEIT. 
30 x profilprogram közül lehet választani, az alábbi ábrák szerint: 
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A "FARTLEK" svédül a "Speed Play" kifejezés, ez az 1930-as években kifejlesztett atlétikai edzéstechnika, 

amelyben az intenzív periódusok váltakoznak a kevésbé megerőltető szakaszokkal egy folyamatos edzés 

során. 

1. PROFILE PROGRAM 

A főmenüben nyomja meg a SELECT gombokat a görgetéshez és a „PROFILE” program kiválasztásához. 

Ezután nyomja meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 

MEGJEGYZÉS: A főmenübe való visszatéréshez nyomja meg a MENU gombot. 

2. PROFILE SELECTION 

Nyomja meg a SELECT gombokat a “PROFIL” kiválasztásához. Ezután nyomja meg az ENTER gombot a 

választás megerősítéséhez. 

MEGJEGYZÉS: A főmenübe való visszatéréshez nyomja meg a MENU gombot. 

3. USER SELECT 
Nyomja meg a SELECT gombokat az öt lehetséges meglévő felhasználó kiválasztásához (pl. „USER 1” 
vagy „USER 2” vagy „USER 3” vagy „USER 4” vagy „USER 5”). Ezután nyomja meg az ENTER gombot 
a választás megerősítéséhez. 
MEGJEGYZÉS: Az edzés azonnali elindításához nyomja meg a START gombot. 

4. TARGET VALUES 

A TARGET VALUES választható. 
Az összes „TARGET VALUE” kihagyásához tartsa lenyomva az ENTER gombot. Egyéni „TARGET 
VALUES” kihagyásához nyomja meg az ENTER gombot. A „TARGET VALUE” kiválasztásához nyomja 
meg a SELECT gombokat. Ezután nyomja meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 

5. ALARMS 
A Minimum és / vagy Maximum "ALARM" egyaránt választható. 
 Az összes „ALARM” kihagyásához nyomja meg a START gombot. Egy minimális és / vagy maximális 
„ALARM” kihagyásához nyomja meg az ENTER gombot. A Minimum és / vagy Maximum „ALARM” 
kiválasztásához nyomja meg a SELECT gombokat. Ezután nyomja meg az ENTER gombot a választás 
megerősítéséhez.  
6. START ROWING 
Amikor elérte a kiválasztási folyamat végét, a számítógép kijelzőn megjelenik a „START ROWING” 
felirat. Ezen a ponton elindíthatja az evezést, vagy megnyomhatja az ENTER billentyűt a TARGET 
VALUE és ALARMS újbóli kiválasztásához. 
MEGJEGYZÉS: Edzés közben nem tudja beállítani az Ellenállás SZINTJEIT. 

FITNESS TEST  

Öt perces fitnesz teszt a pulzus helyreállítása alapján. Kompatibilis mellkasi szíjjal kell a számítógépnek 
pulzusjelet adnia. Evezzen a lehető leggyorsabban öt percig, hogy a pulzus maximális legyen. Ezután a 
számítógép egy percig teszteli a pulzus helyreállítását. 

FITNESS TEST EREDMÉNYEK 
 

SUPER FIT 90-100 

EXTREMELY FIT 80-89 

VERY FIT 70-79 

GOOD FITNESS 60-69 

AVERAGE FITNESS 50-59 

FAIR FITNESS 40-49 

POOR FITNESS 30-39 

UNFIT 20-29 

VERY UNFIT 10-19 

EXTREMELY UNFIT 0-9 
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1. FITNESS TEST 

A főmenüben nyomja meg a SELECT gombokat a görgetéshez és a „FITNESS TEST” kiválasztásához. 
Ezután nyomja meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 

MEGJEGYZÉS: A főmenübe való visszatéréshez nyomja meg a MENU gombot. 

2. START ROWING 

Ne felejtse el azonnal leállítani az evezést, miután lejárt az öt perc. 

MEGJEGYZÉS: Edzés közben a SELECT gombok megnyomásával nem állíthatja be az 
Ellenállásszinteket. 

GAME  
Öt perces játék magas pontszámmal. 
1. GAME 
A főmenüben nyomja meg a SELECT gombokat a „GAME” kiválasztásához. Ezután nyomja meg az 
ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 
MEGJEGYZÉS: A főmenübe való visszatéréshez nyomja meg a MENU gombot. 
2. START ROWING 
A játék végén nyomja meg a START gombot az ismételt játékhoz. A kilépéshez nyomja meg a MENU 
gombot. 
MEGJEGYZÉS: Edzés közben a SELECT gombok megnyomásával állíthatja be az Ellenállásszinteket.



 

 
 

USER DATA CREATE A NEW USER and INPUT USER DATA 

    A számítógép öt felhasználó adatait képes tárolni. Ezeket a tárolt információkat a százalékos 
pulzusszám-programokkal együtt fogjuk használni, hogy pontosabban kiszámolhassuk a 
kalóriakiadásokat, és kiszámíthassuk az " End of Workout Display”, amely tartalmazza a BMI-t, a BMR-t 
és a TDEE-t. 

     BMI = Testtömegindex  

     BMR = Alapanyagcsere 

     TDEE = Teljes napi energiafelhasználás 

      A számítógép minden programhoz megjegyzi az Ön választásait, hogy segítse a kiválasztási 
folyamatot. 

    Ne feledje: Fontos, hogy naprakészen tartsa a FELHASZNÁLÓI ADATOKAT, különben a számítógép 
hamis adatokat ad, például a pulzus százalékát, az elégetett kalóriákat, BMI BMR TDEE értékeket. 

MEGJEGYZÉS: Vendég felhasználó. A számítógép nem fog megjegyezni semmilyen vendég 
felhasználói adatot. 

USER DATA INPUT 

1. NAME 12x alfanumerikus szám áll rendelkezésre. 

2. MEGJEGYZÉS: nyomja meg és tartsa lenyomva az ENTER gombot a kihagyáshoz. 

3. AGE csak években. 

4. SEX - Férfi vagy Nő. 

5. HEIGHT centiméterben vagy lábban és hüvelykben (az átalakításhoz lásd: „ Measurement Selection”). 

6. WEIGHT kilogrammban vagy fontban (az átszámításhoz lásd: „ Measurement Selection”). 

7. ACTIVE FACTOR Az Ön aktív aktivitása befolyásolja az anyagcserét, amely befolyásolja, hogy mennyi 
kalóriát éget el edzés közben. ACTIVE FACTOR módosítja a számítógép kalóriaszámítását és a TDEE 
napi teljes energiafogyasztását. 

1) SEDENTARY: asztali munka, kevés napi edzéssel vagy anélkül 

2) LIGHTLY ACTIVE: könnyű testmozgás heti 1 ~ 3 napon 

3) MODERATELY ACTIVE: mérsékelt testmozgás heti 3 ~ 5 napon 

4) VERY ACTIVE: kemény edzés heti 6 ~ 7 napon 

5) EXTREMLY ACTIVE: minden nap rendkívül aktív vagy sportoló maratoni fitnesz szint 

1. USER DATA 

A főmenüben nyomja meg a SELECT gombokat a görgetéshez és a „USER DATA” kiválasztásához. 
Ezután nyomja meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 

MEGJEGYZÉS: A főmenübe való visszatéréshez nyomja meg a MENU gombot. 

2. SELECT USER 

Nyomja meg a SELECT gombokat az „NEW USER” vagy a lehetséges öt felhasználó egyikének 
kiválasztásához. Ezután nyomja meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 

3. NAME 

Nyomja meg a SELECT gombokat a görgetéshez és az „ALPHANUMERIC DIGIT” kiválasztásához. Ezután 
nyomja meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. Ismételje meg ezt a folyamatot, amíg a 
NEVE el nem készül teljesen. Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva az ENTER gombot az összes 
fennmaradó alfanumerikus szám megkerüléséhez. 

4. AGE 

Nyomja meg a SELECT gombokat az „AGE” kiválasztásához, és csak években válassza ki. Ezután nyomja 
meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 

5. SEX - NEM 

 Nyomja meg a SELECT gombokat a „SEX” kiválasztásához. Ezután nyomja meg az ENTER gombot a 
választás megerősítéséhez. 

6. HEIGHT 

A SELECT gombok segítségével görgessen és válassza ki a „HEIGHT” beállítást. Ezután nyomja meg az 
ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 

7. WEIGHT 

Nyomja meg a SELECT gombokat a görgetéshez és a „WEIGHT” kiválasztásához. Ezután nyomja meg az 



 

ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 

8. ACTIVE FACTOR 

A SELECT gombok megnyomásával görgessen és válassza ki az „AKTÍVE FACTOR” opciót. Ezután 
nyomja meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 

USER PROFILE CREATE YOUR OWN PROFILE  
 
Mivel öt lehetséges felhasználó van, és minden felhasználó megtervezheti saját egyedi profilprogramját, 
összesen öt FELHASZNÁLÓI PROFIL készül. Minden profil az oszlopdiagram kijelzőjét használja, amely 
16x Magas sor = 24x Ellenállási szint és 20x Oszlop hosszú = 20x Időköz. Ezek a FELHASZNÁLÓI 
PROFIL programok rendkívül hasznosak, mivel lehetővé teszik egy Profilprogram testreszabását, hogy 
tetszése szerint végtelen változatos edzéseket biztosítson, ami segít megőrizni a motivációt. A 
számítógép automatikusan beállítja az ellenállási szinteket az Ön által tervezett PROFIL szerint. 
Az edzés során az Ellenállásszinteket a SELECT gombokkal is beállíthatja. 
1. USER PROFILE 
A főmenüben nyomja meg a SELECT gombokat a görgetéshez és a „USER PROFILE” kiválasztásához. 
Ezután nyomja meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 
MEGJEGYZÉS: A főmenübe való visszatéréshez nyomja meg a MENU gombot. 
2. SELECT USER 
Nyomja meg a SELECT gombokat a lehetséges öt „USER” egyikének kiválasztásához. Ha nincs elérhető 
„USER”, akkor keresse fel a User Data to create oldalt. Ezután nyomja meg az ENTER gombot a 
választás megerősítéséhez. 
3. PROFILE CREATION 
Nyomja meg a SELECT gombokat a görgetéshez és az „Ellenállásszint” kiválasztásához. Ezután nyomja 
meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. Ismételje meg ezt a folyamatot, amíg a PROFIL-ja 
elkészül. 
MEGJEGYZÉS: Az összes fennmaradó oszlop kihagyásához nyomja meg és tartsa lenyomva az ENTER 
gombot. Ez rendkívül hasznos, ha kis mértékben módosítja az egyéni PROFIL-t. 

 

USER DELETE DELETE AN EXISTING USER  
Nagyon egyszerű egy meglévő felhasználó törlése. 
1. USER DELETE 
A főmenüben nyomja meg a SELECT gombokat a görgetéshez és a „USER DELETE” kiválasztásához. 
Ezután nyomja meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 
MEGJEGYZÉS: A főmenübe való visszatéréshez nyomja meg a MENU gombot. 
2. SELECT USER 
Nyomja meg a SELECT gombokat a lehetséges öt „USERS” egyikének kiválasztásához. Ezután nyomja 
meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 
3. VERIFY DELETION 
  
Nyomja meg ismét az ENTER gombot a törlés megerősítéséhez. 
 

HEART RATE RECEIVER FREQUENCY  
 
Választható 5 kHz vagy 2,4 GHz vagy mind az 5 kHz, mind a 2,4 GHz együtt. 
Mi, a gyártó, kereskedőknek adjuk el, akik aztán tovább értékesítik világszerte üzleteknek. A 
kereskedők azt kérték, hogy ennek a számítógépnek legyen opcionális analóg és / vagy digitális pulzus-
vevő frekvenciája. Sajnos Önnek, mint fogyasztónak nincs más választása. 
A számítógép:  
Fix 5kHz Analog vagy 
Ha a főmenü NEM jeleníti meg az " Optional Heart Rate Receiver Frequency" opciót, akkor a 
számítógépének fix pulzus vevő frekvenciája van. Az LCD tetején, a pulzus kijelző ablak mellett 
megjelenik a pulzus vevő frekvenciája. 
Az 5 kHz-es analóg pulzusfrekvencia (HRF) a leggyakoribb nemzetközi HRF, amelynek problémái 
vannak az elektromos készülékek széles skálájából származó interferenciával és a korlátozott edzés 
távolsággal. 

 
 
 
 



 

 
 

HOW TOO THE LAST MAIN MENU SELECTION  

 

 

A "HOW TOO" az utolsó főmenü-választás, és SZÁMíTÓGÉP ÚTMUTATÓ azok számára, akik nem 
olvassák el ezt a kézikönyvet. 

FYI ~ A következőképpen szól:: 
 

SELECT KEYS NYOMJA MEG A SELECT GOMBOKAT A 

FOLYTATÁSHOZ ÉS A KIVÁLASZTÁSHOZ 

NYOMJA MEG A SELECT GOMBOT A FAST 

TRACK opcióhoz 

ENTER KEY A VÁLASZTÁS MEGERŐSÍTÉSÉHEZ NYOMJA 

MEG AZ ENTER GOMBOT 

NYOMJA MEG ÉS TARTSA LENYOMVA AZ 

ENTER BILLENTYŰT EGY TELJES VÁLASZTÁS 

ÁTUGRÁSÁHOZ 

START/STOP/RESET KEY NYOMJA MEG A START GOMBOT AZ EDZÉS 

MEGKEZDÉSÉHEZ 

NYOMJA MEG A STOP GOMBOT A AZ EDZÉS 

BEFEJEZÉSÉHEZ 

A SZÁMÍTÓGÉP VISSZAÁLLÍTÁSÁHOZ NYOMJA 

MEG és TARTSA LENYOMVA A RESET 

GOMBOT 
MENU KEY NYOMJA MEG A MENÜ GOMBOT A FŐ 

MENÜHBE VALÓ VISSZATÉRÉSHEZ 

RECOVERY KEY NYOMJA MEG A RECOVERY GOMBOT A 

RECOVERY PROGRAM ELINDÍTÁSÁHOZ 

 

1. HOW TOO 

A főmenüben nyomja meg a SELECT gombokat a görgetéshez és a „HOW TOO” kiválasztásához. 
MEGJEGYZÉS: A főmenübe való visszatéréshez nyomja meg a MENU gombot. 

 

RECOVERY PROGRAM AKTIVÁLHATÓ A RECOVERY GOMB MEGNYOMÁSÁVAL 

Ha Ön már stabil kardiovaszkuláris fitnesz szinten van, akkor a RECOVERY PROGRAM nem sok 
segítség. Azonban, ha éppen edzettségi szintjét fejleszti, akkor a RECOVERY PROGRAM kiváló 
fitnesz-mutató. 

 

A RECOVERY PROGRAM értékeli aZ edzettségi szintet annak mérésével, hogy a pulzusA egy perc 
alatt milyen gyorsan áll helyre az edzés végén. A teljes hatvan másodperces visszaszámláláshoz 
elengedhetetlen, hogy a számítógép érzékeli a pulzusát egy kompatibilis mellkaspánton keresztül. 
Ezután a számítógép megjeleníti a szív- és érrendszeri fitnesz pontszámát 0 ~ 100 között. 
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RECOVERY TEST 
EREDMÉNYEK: 

 

SUPER FIT 90-100 

EXTREMELY FIT 80-89 

VERY FIT 70-79 

GOOD FITNESS 60-69 

AVERAGE FITNESS 50-59 

FAIR FITNESS 40-49 

POOR FITNESS 30-39 

UNFIT 20-29 

VERY UNFIT 10-19 

EXTREMELY UNFIT 0-9 

 
 

1. A RECOVERY PROGRAM AKTIVÁLÁSA 

Azonnal az edzés végén nyomja meg a “RECOVERY gombot”. 

2. VISSZATÉRÉS A FŐMENÜBE 

A főmenübe való visszatéréhez, nyomja meg a MENU gombot. 

 

EDZÉS KIJELZÉS VÉGE BMI BMR TDEE BODY FAT % 

Az edzés végén a számítógép automatikusan a következőket jeleníti meg a bevitt felhasználói adatok 
felhasználásával. 

BMI: A TESTTÖMEG-INDEX az egyik legpontosabb módszer annak meghatározására, hogy a plusz súly 
milyen egészségügyi kockázatot jelent. 
 

Szám Osztályozás Kockázat 

18 alatt Túl vékony alacsony kockázat 

19 - 25 Normál átlagos kockázat 

26 - 30 Túlsúly magas kockázat 

31 és a felett Nagyon túlsúlyos nagyon magas kockázat 

 

BMR: Ha kiszámolja az egyes napokon elfogyasztott ételek kalóriáit, kivonja a BMR-jét és kivonja az 
edzés közben elégetett kalóriákat, az eredmény hozzávetőleges ellenőrzés lesz, hogy lefogy vagy hízik-
e. 

Ha fogyni próbál, akkor csökkentenie kell a kalóriabevitelt. A kalóriabevitel túl gyors és túl nagy 
csökkentése azonban felborítja az anyagcserét, és általános súlygyarapodást eredményezhet. Fontos, 
hogy két-három hét alatt lassan csökkentse a kalóriabevitelt, hogy lehetővé tegye az anyagcserét, és 
soha ne csökkentse a napi kalóriabevitelt a BMR alatt. 

TDEE: A NAPI ENERGIA FELHASZNÁLÁS a napi kalóriaigény becslése. 

  

Ha fogyni próbál, akkor a TDEE kiváló kalória mutató. 

Javasoljuk, hogy a mérsékelt súlycsökkenés érdekében állítsa be a kalóriabevitelt a BMI és a TDEE 
közötti felére.TDEE + BMI ÷ 2 = FOGYÁS 

BODY FAT %: A becsült testzsír százalék csak referenciaként szolgál. 
 

Osztályozás Nők (% fat) Férfiak (% fat) 

Legszükségesebb zsír mennyiség 10-13% 2-4% 
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Rendkívül alacsony 14-20% 6-13% 

Alacsony 21-24% 14-17% 

Átlagos 25-31% 18-25% 

Elhízott 32% plus 26% plus 

 

TARGET VALUES TIME - METERS - STROKES - CALORIES 

TIME - METERS - STROKES - CALORIES A cé lér tékek  nem köte lezőek .  Ha nem 
vá laszt ja  k i  az opc ioná l is  cé lér tékek  egyiké t ,  akkor  a  sz ám í tógép nu l lá tó l  f e l f e lé 
szám ol .  Ha ezek  közü l  az  opc ioná l is  cé lér tékek  közü l  egyet  vagy többet  vá laszt ,  
akkor  a  számí tógép v isszaszám lá l  a  vá lasztásbó l .  

A szám í tógép leá l l í t j a  az edzés t  és  r iaszt ,  am in t  az ELSŐ Célér téket  e lér i .  

TIME 1:00 ~ 99:00 perc (1x perc)  

METERS 100 ~ 99,900 méter (100x méteren) 

STROKES 10 ~ 990 csapás (10x csapás)  

CALORIES 10 ~ 990 kalória (10x kalória) 

TARGET VALUES ~ HOW TOO 

CÉLÉRTÉK választható. 

Az összes „TARGET VALUE” kihagyásához tartsa lenyomva az ENTER gombot. Egyéni „TARGET 
VALUES” kihagyásához nyomja meg az ENTER gombot. A „TARGET VALUE” kiválasztásához nyomja 
meg a SELECT gombokat. Ezután nyomja meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez. 

 
ALARMS TIME/500M – PULSE – SPM - WATTS 

TIME/500M – PULSE – SPM - WATTS Minimum és Maximum Alarms választható. 

A minimális és a maximális riasztás ügyes használata esetén nagyon hasznos eszköz lehet. 
Határozottan javasoljuk, hogy egyszerre csak egy vagy két riasztást használjon. 

Riasztás bekapcsolásakor a számítógép hangjelzést ad, valamint vizuális jelzést ad, amely jelzi, hogy a 
négy riasztás közül melyik (azaz TIME / 500M vagy PULSE vagy SPM vagy WATTS) aktiválódott. Ezt 
követõen villogó szöveg követi (azaz SLOW DOWN vagy ROW FASTER), attól függõen, hogy ez egy 
Minimum vagy Maximum Alarm. 

TIME/500M 01:00 ~ 9:55 perc és másodperc 

TIME/500M SEPARATION 10 mp 

PULSE 30~220 bpm  

PULSE SEPARATION 4bpm 

SPM 15~60 SPM  

SPM SEPARATION 4SPM 

WATTS 10~995 Watts  
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WATTS SEPARATION 20 Watts 

 
ALARMS ~ HOW TOO 
A Minimum és / vagy Maximum "ALARM" egyaránt választható. 
 Az összes „ALARM” kihagyásához nyomja meg a START gombot. Egy minimális és / vagy maximális 
„ALARM” kihagyásához nyomja meg az ENTER gombot. A Minimum és / vagy Maximum „ALARM” 
kiválasztásához nyomja meg a SELECT gombokat. Ezután nyomja meg az ENTER gombot a választás 
megerősítéséhez. 
 

DEFAULTS AZ UTOLSÓ FÉMENÜ VÁLASZTÉK 

Selection Process 

Resistance LEVEL 10 (1~24 1x LEVEL lépésben) 

TIME/500M 2:15 

 
Target Values 

TIME 20:00 perc (1:00 ~ 99:00 perc 1x percenként)  

METERS 2000 méter (100 ~ 99,900 méter 100x Méterenként) 

STROKES 300 csapás (10 ~ 990 csapás 10x csapásonként) 

CALORIES 160 kalória (10 ~ 990 kalória 10x kalóriánként) 

Alarm Min and Max 

TIME/500M Min 2:10 ~ Max 2:20 (01:00 ~ 9:55 perc és másodperc 5x másodpercenként) 

PULSE Min 138 bpm ~ Max 142 (30~220 bpm 1x bpm)  

SPM Min 23 spm ~ Max 27 spm (15~60 SPM 1x SPM) űWATTS 

Min 95 ~ Max 105 (10~995 Watts 5x Watt) 

Interval Program 

NUMBER of INTERVALS 10 (2~99 in 1xinterval) 

INTERVAL DISTANCE 500 méter (100 ~ 99,900 méter 100x méterenként) 

INTERVAL TIME 60 mp (0:30 ~ 10:00 5x mp) 

REST TIME 30 mp (0:30 ~ 10:00 5x mp) 

 
Target Heart Rate Program 

TARGET HEART RATE 140 bpm (30~220 bpm) 

 
User Data 

YEARS 35 (10~99 1x évenként) 

SEX - GENDER Female (vagy Male) 

HEIGHT METRIC Female 163 cm ~ Male 178 cm (90~240 cm 1x ) 

HEIGHT IMPERIAL Female 5 foot 4 inches ~ Male 5 foot 10 inches (3~8 feet 1x inch) 

WEIGHT METRIC Female 60 kg ~ Male 86 kg (30~200 kg 1x kg) 

WEIGHT IMPERIAL Female 135 lb ~ Male 190 lb (60~440 lb 1x lb) 

ACTIVE FACTOR 2-Lightly Active (1-Sedentary, 2-Lightly Active, 3-Moderately Active, 4-Very Active, 
5-Extremely Active) 

 

MEASUREMENT SELECTION METRIC vagy IMPERIAL 
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A felhasználói adatok HEIGHT és WEIGHT bemenetéhez a metrikus vagy az angolszász mérések 
között lehet választani. 

HEIGHT Centimeterben vagy Lábban és Inch-ben 

WEIGHT Kilogramban vagy Pounds-ban 

 
MEASUREMENT SELECTION ~ HOW TOO 

Tartsa nyomva 3x másodpercig mindkét SELECT gombot. Nyomja meg a SELECT gombokat a 
görgetéshez és a „METRIC” vagy „IMPERIAL” kiválasztásához. Ezután nyomja meg az ENTER gombot a 
választás megerősítéséhez. 

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ 
PROBLÉMA "NO PULSE" / heart rate detected. 

MEGOLDÁS 1) 1) Ha túl száraz a bőre, akkor a mellkaöv érzékelői nem képesek felismerni a szívverés 

elektromos impulzusait. Az érintkezés javítása érdekében enyhén nedvesítse meg a 

VEZETŐBETÉT vízzel. Hosszabb sporteseményeknél, például egy maratonon, 

javasoljuk, hogy használja az EKG gélt. 

2) 2) Győződjön meg arról, hogy kompatibilis 5 kHz frekvenciájú mellkaspántot vagy 

kompatibilis összekapcsolt 2,4 GHz frekvenciájú mellkaspántot visel. Lásd: A 

pulzusmérő frekvenciája és / vagy a 2,4 GHz-es kapcsolat. 

3) 3) Cserélje ki a mellkasöv elemeit, még akkor is, ha a mellkasszíj új. 

4) 4) Ha 5 kHz frekvenciájú mellkasszíjat használ, akkor problémát jelenthet az 

interferencia. Helyezze evezőgépét egy másik helyre, távol az összes elektromos 

készüléktől, és ellenőrizze újra a pulzusjelet. 

5) 5) Ellenőrizze, hogy a mellkaspánt megfelelően működik-e. Ellenőrizze a mellkasszíját 

egy másik edzőgépen, a vásárlás helyén, vagy egy helyi fitnesz üzletben vagy egy helyi 

tornaterem klubban. 

6) 6) Vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével a mellkasövek kompatibilitásának 

ellenőrzéséhez. Ha ez nem sikerül, akkor vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel. Ha 

ez nem sikerül, lépjen kapcsolatba a gyártóval. 

PROBLÉMA LCD Ghosting - Partial LCD - Software Failure ~ etc 

MEGOLDÁS 1) Állítsa vissza a számítógépet. Tartsa nyomva a RESET gombot. 

2) Indítsa újra a számítógépet. Húzza ki az áramellátást körülbelül 15 másodpercre 

3) Csatlakoztassa újra az összes kábelcsatlakozót, olvassa el a szerelési útmutatót. 

4) Kérjen és helyezzen be egy csere számítógépet. 

 

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS 
 
Az evezőgépet SZÁLLÍTÓ KEREKEKKEL látták el, így egy személy számára is egyszerű az 
elmozdítása. Ez egy nagy evezőgép, amelynek súlya 44 kg (96 font), így a méretétől és erejétől függően 
segítségre lehet szüksége.
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1) Álljon a géphez az 1. ábra szerint. Tartsa két kézzel az evezőgépet. A súlyát használva lassan 
billentse az evezõt az elejére, miközben a súly megtámasztása érdekében mozogjon a gép eleje felé. 

2) A speciális puha PVC kerekek megkönnyítik az evező elmozdítását, valamint védik a padlót és a 
szőnyeget.  
3) Amikor az Evezõt a padlóra támasztja, kövesse az elsõ lépést fordítva (az 1. ábra szerint). 
 
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 
Az evezőgép a legjobb minőségű anyagokból készül, továbbra is fontos, hogy rendszeresen 
gondoskodjon karbantartásáról. 

Csak beltéri használatra szolgál, és NEM szabad nedves helyen használni vagy tárolni. Minden 
használat után törölje le az izzadságot az evezőről. 
A biztonság érdekében ellenőrizze rendszeresen az evezőgépet. Ha kereskedelmi célra használja, akkor 
minden nap ellenőrizze és tisztítsa meg a gépet. Ha otthon használja, akkor csak minden használat előtt 
tisztítsa meg. 
 

KÖRNYEZETVÉDELEM 

 
Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi 

törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. 

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi 

egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi 

hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. 
Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre. 


