Roddmaskin - Instruktion

Roddmaskin Epsilon R50
1. DENNA PRODUKT ÄR TILLVERKAD I ÖVERENSSTÄMMELSE MED FÖLJANDE STANDARDER:
- EN61000-6-3:2007+A1:2011
- EN61000-6-1:2007
- EMC direktiven (2014/30/EU)

4. RENGÖRING:
När du använder träningsredskapet är det naturligt att
det hamnar svett på produkten. För att undvika rostangrepp på metalldelar samt hålla träningsredskapet
fräscht är det rekommenderat att regelbundet rengöra
produkten.

2. TEKNISK INFORMATION:
Mått (LxBxH): 176.5 x 51 x 48 cm
Nettovikt: 24,7 kg
Svänghjulsvikt: 7 kg
Max användarvikt: 100 kg

- Torka av produkten med en fuktig trasa. Använd aldrig
rinnande vatten då det kan skada elektroniken.
- Använd inte några starka rengöringsmedel eller andra
lösningsmedel vid rengöring. Om du önskar använda mer
än endast vatten går det bra att använda en mycket liten
mängd mild tvållösning eller liknande på trasan.

3. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER:
- Innan du börjar använda produkten bör du kontrollera så
att allt är monterat korrekt samt att allt du monterat är
åtdraget ordentligt.
- Tänk på att placera produkten i en torr och ren miljö.
- Produkten får absolut inte utsättas för väta då det kan
skada dess elektronik.
- Undvik att utsätta produkten för direkt solljus.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Det är rekommenderat att placera produkten på en underlagsmatta för att motverka märken på golvet. Mattan
fungerar även som ljuddämpning när produkten används.
- Ställ inte produkten för nära väggar eller annan inredning. Tänk på att du måste kunna kliva av på ett säkert
sätt åt alla håll.
- Produkten måste placeras på en jämn och plan yta. Använd inte produkten om den inte står stadigt mot marken.
- Använd ordentliga träningsskor med bra grepp vid träningspasset.
- Använd aldrig utomhusskor vid träningen eftersom smutsen kan skada produkten.
- Undvik att använda löst sittande eller för långa kläder
som riskerar att fastna i produktens rörliga delar.
- Personer med långt hår bör sätta upp det innan påbörjad
träning.
- Låt aldrig barn använda produkten på egen hand. En vuxen skall alltid finnas i närheten och kunna hjälpa till vid
behov.
- Var observant så att inte barn eller husdjur har möjlighet
att vidröra produkten när den används. Rörliga delar utgör
klämrisk.

5. UNDERHÅLL:
- Kontrollera med jämna mellanrum att alla skruvar och
muttrar är åtdragna ordentligt. Om du känner att någon
komponent glappar på produkten MÅSTE det åtgärdas
innan fortsatt användning.
- Rörliga leder på produkten har bättre funktion om du
emellanåt smörjer in dem med olja eller fett. Om det
uppstår missljud i form av gnissel under användningen
beror det sannolikt på att någon utav lederna behöver
smörjas.
- Kontrollera emellanåt att inte någon rörlig del har
skador eller slitage. Använd inte produkten förrän den
skadade delen är utbytt.
- Kontrollera emellanåt produktens svetsfogar så att det
inte förekommer några sprickor.

