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Tack för att du köpt den här roddmaskinen. 

 

FIRST DEGREE FITNESS presenterar stolt den här maskinen som 
använder sig av ett patenterat, justerbart vätskemotstånd. 

 
Den unika kombinationen av precisionsstål och solida träramar av vitask av högsta 

kvalitet som samlats in med hjälp av modern teknik och hållbar avverkning från 

förnyelsebara odlingar.  
 

Observera att små färgvariationer i sidoskenorna, sätet och 

tvärregeln är normalt. Trämönstret och de subtila 

färgvariationerna i varje roddmaskin gör varje enhet unik och 

maskinen är utformad för att passa in i olika omgivningen. 

 
Var noga med att följa instruktionerna för montering, påfyllning av 

tanken, vattenbehandling, underhåll och säkerhet. 

 
Få tillgång till vårt världsomspännande distributörs- och 

servicenätverk på www.firstdegreefitness.com 

 

Säkerställ att allt innehåll i box 1 och box 2 är med och i gott skick innan 
du monterar maskinen 

http://www.firstdegreefitness.com/
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Träning med hjälp av roddmaskinen 

 
1. Du bör, som med alla nya träningsmaskiner, rådfråga en läkare innan du 

börjar använda maskinen. 
  

2. Följ instruktionerna i den här bruksanvisningen för korrekt inställning och 

grundläggande roddtekniker. 

 

3. Mer information om detaljerade roddtekniker finns på vår 
internationella webbplats på www.firstdegreefitness.com 

 

 

 

 

 

 

 

1. Håll händer och fingrar borta från rörliga delar som indikeras i den här 
bruksanvisningen. 

2. Roddmaskinen kan lyftas upp för vertikal förvaring. Välj en säker plats, till 

exempel ett hörn eller mot en vägg på ett jämnt underlag. 

 

Obs! Om förvaringsutrymmet inte är plant kan en extrafunktion (säljes separat) 

användas för att hålla roddmaskinen stabil i vertikal ställning. 

 

OBS! 

http://www.firstdegreefitness.com/
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Säkerhet 
 

 

 

Förhållningsregler 

• Läsa hela bruksanvisningen innan du använder produkten. Maskinen är endast 

utformad för den användning som beskrivs i den här bruksanvisningen. 

• Läs och förstå alla varningar på maskinen och/eller i bruksanvisningen. 

• Du bör, som med alla nya träningsmaskiner, rådfråga en läkare innan du 

använder maskinen för första gången. 

•  Överträning eller felaktig träning kan vara skadlig och motverka sitt syfte. 
 

•  VARNING! Pulsmätaren kan visa fel värden. Överträning kan leda till allvarliga 
skador. Avbryt träningen omedelbart om du känner dig yr. 

• Avbryt träningen omedelbar om du upptäcker tecken på allvarligt slitage på 

dragremmen, remskivan eller gummirepet. Använd inte maskinen igen förrän 

dessa delar har reparerats eller bytts ut. 

• Låt inte minderåriga använda maskinen utan tillsyn. 

• Maskinen kan lyftas upp till en stående förvaringsposition. Följ 

instruktionerna i bruksanvisningen om hur detta ska göras. 

• Håll händerna borta från de rörliga delar som indikeras med varningsetiketter på 

maskinen. 

• Justeringsspakar som sticker ut från maskinen kan vara i vägen för 

användarens rörelser. 

• Förvara inte maskinen i kalla förhållanden utan att tömma tanken. Vattnet 

expanderar i kalla förhållanden och detta kan skada maskinens komponenter. 

Montering 

• Placera maskinen på ett stabilt och plant underlag i horisontellt läge för 

maximal stabilitet. 

• Kontrollera alla dragremmar, remskivor och gummirep regelbundet med 

avseende på tecken på slitage. Byt ut dem om det behövs. 

• Utför underhåll regelbundet enligt instruktionerna i den här bruksanvisningen. 

• Byt ut trasiga delar omedelbart och använd inte maskinen igen förrän eventuella 

skador har reparerats. 
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Säkerhet 
 

 

 

Korrekt användning 

• Använd inte maskinen på andra sätt än vad den är utformad för. Det kan 
medföra skador. 

• Felaktig träning eller överträning kan vara skadlig och motverka sitt syfte. Prata 
med en läkare innan du inleder ett nytt träningsprogram. Om du under 
träningspasset känner dig yr, illamående eller annat obehag ska du avbryta 
träningen omedelbart och kontakta en läkare. 

• Håll alla kroppsdelar, kläder och smycken borta från rörliga delar. 

• Följ instruktionerna i den här bruksanvisningen för korrekt inställning och 
grundläggande roddtekniker. 

• Mer information om detaljerade roddtekniker finns på vår internationella 
webbplats på www.firstdegreefitness.com 

Inspektion 

• Använd inte maskinen om den är skadad eller har trasiga delar. Ersättningsdelar till 
den här maskinen kan endast införskaffas via FIRST DEGREE FITNESS. 

• Kablar och remmar ska inte användas i fruset tillstånd. Byt ut kablar och remmar 
omedelbart om du upptäcker tecken på slitage. Se serviceinformationen på sista 
sidan om du är tveksam. 

• Underhåll – Förebyggande underhåll är avgörande för att minska risken för skador 
på maskinen. Utrustningen ska inspekteras regelbundet.  

• Se till att endast kvalificerade personer utför underhåll och reparationer. 

• Försök inte reparera maskinen med skadade eller utslitna delar. 

• Kontrollera dragremmar, remskivor och gummirep regelbundet med avseende 
på tecken på slitage. Byt ut dem om det behövs. 

• Inspektera maskinen regelbundet och följ underhållsinstruktionerna i den här 

bruksanvisningen. 

• Byt ut trasiga delar omedelbart och använd inte maskinen igen förrän den har 
reparerats. 

Användningsvarningar 

• Barn får inte ha tillgång till maskinen. Föräldrar eller vårdnadshavare ska hålla ett 
gott öga på barn som rör sig i närheten av maskinen när den är i bruk. 

• Ha inte på dig lössittande kläder eller smycken när du använder maskinen. Det 
rekommenderas också att användare sätter upp långt hår så att det inte kommer i 
kontakt med de rörliga delarna. 

• Åskådare måste hålla sig på avstånd från maskinen när den är i bruk. 

•  VARNING! Stick inte ner fingrarna i tanken. 

• VARNING! Fyll inte tanken mer än till kalibreringsmärket som är angivet på 
tankens nivåetikett. Vattnet kan rinna över. 

•  VARNING! Använd inte maskinen utan att sätta fast fötterna i fotremmarna, 
eller utan att gliddelen på fotplattan är fastlåst. 

http://www.firstdegreefitness.com/
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Monterin

g 

 

 

 

Specifikationer 

 
Maskinen är inte utvecklad för behandlingsändamål. 

 

Produktklass HC 

Bromssystem Oberoende av hastighet 

Nettovikt 35,8 kg 

Bruttovikt 42,9 kg 

Max. användarvikt 150kg 

Minsta yta för användning 333 cm lång x 172 cm bred 

Mått 
213 cm lång x 52 cm bred x 56 cm hög 

Det måste finnas ett avstånd på minst 60 centimeter på vardera sida av 

träningsmaskinen. Träningsutrymmet måste också ha plats för nödavstigning. 

 
Träningsutrymme och avstånd 

 

 

1 60 cm avstånd 

2 52 cm avstånd 

3 213 cm träningsutrymme 
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Innehåll i box 1 och 2 (engelska) 
 

 

 

1 Innehåll i 
box 1 

2 Innehåll i box 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nr. Ant. Engelskt namn Nr Ant. Engelskt namn 

1 1 Mainframe 11 8 M8x45mm Bolt 

2 2 Left / Right Side Rail 12 1 5mm Allen Key 

3 1 Rower Seat 13 1 6mm Allen Key 

4 1 Rear Brace 14 1 13mm Spanner 

5 1 Bungee Hook Mount 15 2 AA Duracell Battery 

6 2 Transport Wheel Assembly 16 4 Water Treatment Tablet 

7 16 M8 Washer 17 1 Siphon 

8 8 M8 Standard Nut 18 1 User Guide 

9 8 M8 Nylock Nut Tillvalsbar utrustning (ingår 

inte) 

12 13 14 15 16 17 18 19 
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Innehåll i box 1 och 2 (engelska)  

 

10 4 M6x15mm Bolt 19 1 Optional Stand (not included) 



1
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Montering 
 

 

Höger sidoskena 
M6 x 15 mm-
skruvar Transporthjul 

 

Vänster sidoskena 

Stötdämp
are 

M6 x 15 mm-
skruvar 

Bakre stöd 

 

Bakre stödet  
 

Lokalisera den förhandsmonterade 

skruven på undersidan av det bakre 

stödet. Montera krokfästet enligt bilden. 

Observera att riktningen på stödet och 

kroken måste vara korrekt för att kunna 

håll remmen. Detta visas på 

illustrationen med hjälp av en pil pekar 

mot främre delen av maskinen. 

 

 

 
 

 

 
 

Sidoskena/transporthjul 

Sätt ihop vänster sidoskena [2] och höger sidoskena [2] med 4 st. M6 x 15 mm-

skruvar 
[10] och det bakre stödet [4]. VÄNTA MED ATT DRA ÅT SKRUVARNA. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Tips: Stötdämparna ska sitta på insidan av skenorna. 

Fäst transporthjulen [6] på 

vänster/höger sidoskenor [2]. 

 
Obs! Det ska sitta en bricka på utsidan och 

en bricka på insidan av sidoskenorna. 

 

Dra inte åt transporthjulsaxeln för hårt. 
 

Transporthjulen ska monteras 

på utsidan av sidoskenorna. 

STEG 1 

STEG 2 

Bricka 

Transporthjulsaxel 

Transporthjul 

 
Bricka 

Mutter 

Förhandsmonterad 

skruv 

Krokfäste 

Bakre stöd 

(undersida) 

Mot den främre delen 

Vrid det bakre stödet 

till korrekt läge innan 

du monterar det på 
sidoskenorna. 



Montering 
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Säte och övre huvudram 
 

Säte 

Sätesinskärning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela försiktigt på vänster/höger 

sidoskenor [2] och för in sätet 

[3] in på spåret. 
 

Sätesinskärningen ska peka 

bakåt. 
 

 

 
 
 

Montera huvudramen [1] på 

sidoskenorna enligt bilden med 8 
st. M8 x 45 mm-skruvar [11], 

16 st. M8-brickor [7], 8 st. 
M8-standardmuttrar [8] och 8 

st. M8-muttrar [9]. 

Fäst först det främre, nedre fästet 

och sedan fotbrädan, men DRA 

INTE ÅT SKRUVARNA. Det nedre 

fästets skruvar kan vara svåra att 

nå. Dra åt dessa skruvar när 

maskinen står i ett vertikalt läge – 

fram till dess räcker det att skruva 

fast dem löst med fingrarna. 

 

 
 

 

 

   
 

 

 

 

Obs! Rengör hjul och spår varje vecka med en mjuk och torr trasa. Detta gör att 

både hjul och spår slits ut långsammare. 

Nyloc
k 

Nylockmuttrar ska 

sättas utanpå 

standardmuttrar och 

brickor för att sitta fast 

ordentligt. 

Nyloc
k 

Skruvmontering 

M8 x 45 mm-

skruv M8-bricka 

M8-mutter  

M8-mutter 

STEG 3 

STEG 4 
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Dra i gummirepet och sätt fast det i 

kroken enligt bilden. 

Klipp inte av 

gummirepet 

förrän det är fäst 

i den bakre delen 

av maskinen, 

enligt bilden. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Dra åt 

ramskruvarna 

när maskinen 

står vertikalt. 

När gummirepet är fastsatt i det bakre stödet 

kan du dra åt skruvarna som håller fast 

fotbrädan och huvudramen i sidoskenorna. 

Dessa är enklare att komma åt när maskinen 

står vertikalt. 

 
Sänk ned maskinen till horisontellt läge och 

testa elasticiteten i gummirepet. 

 
Kontrollera att sätesvalsen och spåren inte är 

smutsiga innan du sätter dig på sätet. Små 

föremål som fastnar mellan valsarna och 

spåren kan skada hjulen eller löpytorna. 

Kontrollera spåren före varje användning och 

rengör regelbundet. 

 

Obs! Ramskruvarna måste kontrolleras 

regelbundet och dras åt om de sitter löst. 

Gör detta efter första månaden du använt 

maskinen och sedan en gång årligen. 

 
Välj en lämplig plats att förvara roddmaskinen 

på. 

 
Ramen kan poleras med möbelpolish för att 

framhäva glansen i trät. 

 
Installera de 2 medföljande AA-batterierna 

och kontrollera att datorn fungerar. Se 

datoravsnittet i den här bruksanvisningen 

för mer information. 

 
När du tränar ska du välja en platt och jämn 

yta för roddmaskinen för att undvika slitage. 
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Justerbar motståndstank 
 

 

 

Den justerbara motståndstanken, som utvecklats av FIRST DEGREE FITNESS, 

garanterar en upplevelse på flera olika nivåer. Vattnet rör sig mellan 

förvaringskammaren och den aktiva kammaren i tanken. Med hjälp av en ratt kan 
maskinens motstånd anpassas för olika användare. 

 

 

 

Start 

Om du vill ha minsta möjliga motstånd väljer du ”MIN” på motståndsratten. Det tar 

10 roddtag för att fylla den mittersta förvaringstanken, vilket lämnar 

minimalt med vatten kvar i den yttre aktiva tanken. Den här processen krävs 

alltid för att uppnå minimalt motstånd. Ro hårt i ett jämnt tempo (20 till 25 

roddtag per minut (SPM)) och fokusera på roddtagen så att du bibehåller god form. 

Du kan justera motståndet samtidigt som du rör. Maskinen anpassar sig nästan 

omedelbart om du vill öka motståndet, men det tar upp till tio roddtag för att minska 

motståndet medan den mittersta lagringstanken fylls upp. 
 

 

Utveckling av roddrutin 

När du har identifierat den träningsnivå som passar bäst för dig kan du ändra SPM 

och roddtagsintensiteten för att variera intensiteten under träningspasset. Många 

roddare kör intervallträning, där perioder av låg intensitet kombineras med korta 

perioder av hög intensitet. Den här maskinen underlättar sådan träning, så att du 

kan uppnå motstånd på flera olika nivåer under samma träningspass. Besök 

www.firstdegreefitness.com för mer information om träningsrutiner.  

MAX: Den här inställningen släpper 
in så mycket vatten som 

möjligt på svänghjulet och ger 

det tyngsta motståndet. 

——— 
 

——— 
 

MIN: Den här inställningen håller 
tillbaka en del av vattnet och 

ger ett lågt motstånd. 

http://www.firstdegreefitness.com/
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Påfyllning av tanken 
 

 

 

 
 

Obs! 
När du fyller tanken måste justeringsratten ställas in på MAX, 
enligt bilden, för att möjliggöra korrekt påfyllning av alla nivåer. 

Om du fyller tanken på någon annan inställning än MAX fylls nivåerna 

inte på ordentligt, och detta kan i värsta fall medföra läckage. 

Fyll inte tanken mer än till maxnivån på 17 liter. Se nivåetiketten på den 

nedre delen av tanken. 

Läs detta innan du fyller tanken 

Ställ in justeringsratten på 

MAX innan du fyller 

tanken. 
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Påfyllning av tanken och 

vattenbehandling 

 

 

 

  

1. Ta bort gummipluggen från tankens ovansida. 

2. Placera en stor hink med vatten bredvid maskinen. Placera häverten med den 
styva slangen i vattenhinken och den flexibla slangen i tanken, enligt bilden. 
Obs! Se till att den lilla ventilen längst upp på häverten är stängd innan du 
fyller tanken. 

Obs! Om vattenkvaliteten är låg rekommenderas det att använda destillerat vatten. 

3. Fyll tanken genom att först trycka på häverten. Använd nivåetiketten på 
sidan av tanken för att mäta vattenvolymen i tanken. Viktigt: Fyll inte 
tanken för mycket. 

4. Efter att du fyllt tanken till önskad vattennivå öppnar du ventilen längst upp på 
häverten för att låta överflödigt vatten rinna ut. 

5. Sätt tillbaka pluggen när du fyllt tanken färdigt och 
vattenbehandlingsproceduren är slutförd 

Tips gällande hävert: Placera vattenhinken högre upp än tanken så att häverten 
pumpar av sig själv när du fyller tanken med vatten. 

Vattenbehandlingsprocedur: 

Lägg i en vattenbehandlingstablett. 

Obs! Vattenbehandlingsmängden kan variera beroende på maskinens placering 
och huruvida den utsätts för solljus eller inte. Du får aldrig använda andra 
vattenbehandlingstabletter än de som medföljer maskinen. Fyra tabletter 
medföljer maskinen och de ska räcka i flera år. Använd en tablett när vattnet blir 
missfärgat eller visar tecken på alg- eller bakterietillväxt. Besök 
www.firstdegreefitness.com för att beställa fler tabletter.  

 

 

Procedurer för påfyllning av 

tanken och vattenbehandling 

Obs! Tanken rymmer som mest 

17 liter vatten. 

Fyll tanken 

med 

justeringsr

atten 

inställd på 

MAX 

Häver
t 

Plugg 

Obs! 
Placera en trasa under tanken när du fyller den för att undvika 
att underlaget blir blött. 

http://www.firstdegreefitness.com/
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Tömning av vattentanken 
 

 

 

 
 

1. Ställ in justeringsratten på MIN. 

 
2. Ro minst tio roddtag för att fylla förvaringskammaren så mycket som 

möjligt.  

3. Ta bort pluggen. 

4. Sätt den styva änden av häverten i tanken och den flexibla änden i en stor hink. 

 
5. Töm tanken (ungefär 40 % av vattnet blir kvar i tanken) och fyll på med 

nytt vatten enligt instruktionerna i den här bruksanvisningen. 

 

Obs! Ventilen längst upp på häverten måste vara stängd för ordentligt tömning. 

 
Obs! Vattenbehandlingen eliminerar behovet av att byta tankvatten så 

länge behandlingsplanen följs. Flera vattenbehandlingstabletter 

behövs endast om vattnet blir missfärgat. 

 

Obs! Vattenbehandlingstabletternas hållbarhet försämras om de utsätts för 

solljus. Hållbarheten kan förlängas genom att förvara maskinen 

skyddad från direkt solljus. 

Ställ in ratten på MIN. 

Ro minst tio hela roddtag innan du börja tömma 

tanken. Ta bort pluggen, sätt den styva änden av 

häverten i tanken och påbörja tömningen. 

 

OBS! Ungefär 40 % av tankvattnet blir kvar i tanken. 

Det går inte att tömma tanken helt utan att montera 

isär maskinen. 
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Glidplatta 
 

 

 
 

  

Glidplattan är utvecklad för att passa både stora och små fötter och är enkel att 

använda. 

 
För att justera lyfter du upp den övre delen av gliddelen på fotplattan och skjuter 

den uppåt eller nedåt. Siffrorna 1-6 kan användas för att välja längd. Sätt fast 

plattan på monteringspiggarna och tryck hårt nedåt för att låsa fast den. 

 

Dra åt fotremmarna ordentligt och påbörja träningspasset. 

 

  OBS! Använd inte maskinen utan att sätta fast fötterna i 
fotremmarna, eller utan att gliddelen på fotplattan är 
fastlåst. 
 

Nr Engelskt namn 

1 Mounting Pegs 

2 Footstrap 

3 Slide 

 

1 

 
2 

 
3 
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Så ror du 
 

 

 

1. Starta roddtaget framåtlutad och tryck kraftigt bakåt med benen samtidigt 

som du håller armarna och ryggen raka. 
 

 

 

 

 

 
 

  

Start 
Framåtlutad 

med rak rygg 

och raka armar. 

Skjut 
Skjut ifrån 

med benen 

samtidigt som 

armarna förblir 

raka. 

Slutför 
Dra igenom med 
armar och ben 
och lita dig lite 
bakåt på 
bäckenbenet. 

Tillbaka 
Överkroppen 

lutar framåt, 

över 

bäckenbenet. 

Rör dig framåt. 

Start 
Upprepa 

2. Börja trycka armarna tillbaka när de passerar över knäna och fortsätt 

roddtaget tills det slutförs när du lutar dig lite bakåt på bäckenbenet. 

 
3. Återgå till startpositionen och upprepa rörelsen. 

 
4. Besök www.firstdegreefitness för mer information gällande roddtekniker.  

 

 

 

Frekvens 

Börja med ett träningspass om fem minuter varje dag och sikta på att klara 500 

meter på en tid mellan 2:30 och 2:45 minuter. Ro i ett tempo som håller vattnet i 

rörelse mellan roddtagen. 

 
Lägg på några minuter varje dag till du klarar av att träna i 30 till 45 minuter tre eller 

fyra gånger i veckan. 

 

Detta ökar din aerobiska uthållighet, tonar musklerna och förbränner tillräckligt med 
kalorier för att delta i viktminskningsprogram. 

 

  OBS! 

Prata alltid med en läkare innan du inleder ett nytt träningsprogram. 

Avbryt träningen omedelbart om du känner dig yr. 

http://www.firstdegreefitness/
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Dator 
 

 

 

Funktioner 

Automatisk start: Börja ro för att aktivera datorn. 

Nollställ värden: Håll knappen RESET intryckt i tre sekunder. 

Sträcka: Varje gång du trycker på RESET-knappen läggs det på 100 meter på sträckan upp till 1 

000 meter, då varje tryck lägger på 500 meter. 

Automatisk paus: Ett tillfälligt stopp i träningspasset resulterar i följande:  

I mer än fem sekunder och under fem minuter: 

a）SPM/500METER/WATT nollställs. 

b）DISTANCE/TIME-värden sparas.  

c）CAL PR HOUR ställs in på TOTAL CAL. 

d）Genom att återuppta träningen innan fem minuter gått fortsätter DISTANCE/TIME-värdena att 

räknas ned från där de stannade. 

Automatisk avstängning: Vid ett stopp som varar längre än fem minuter nollställs alla värden. 

 

Datorinstruktioner: 
 

Time (tid):  räknar träningstiden. 

 
500M TIME: Visar hur lång tid det återstår tills du har 

rott 500 meter. Uppdateras efter varje roddtag. 

PULSE (puls): Kräver pulsband 

(säljs separat). 

SPM: Roddtag per minut, uppdateras efter varje 

roddtag. WATT: Uppdateras efter varje roddtag. 

 

 
 

 
 

 
CAL HOUR: Antal kalorier som 

förbränns per timme med aktuell 

intensitet. Visar det totala antalet 

kalorier som förbränts när 

tärningspasset avslutas. 

Använd LEVEL UP/ DOWN 

för att justera nivån till 

samma nivå som på 

remskivan för nöjaktig 

mätning av 

Distance/CAL/WATTS. 

 

*alla avläsningar uppdateras med två sekunder 

mellanrum.

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

OBS! 

Pulsavläsningar är endast ungefärliga värde. Överträning kan vara 

skadlig för hälsan. Om du upplever illamående, yrsel eller annat 

obehag ska du omedelbart avbryta träningen. 

MA
X: 

 
—— 

—— 

MIN

: 
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FIRST DEGREE FITNESS USB-gränssnitt 
 

 

 

Beskrivning: 

USB-anslutningen som nu är inbyggd i alla nya modeller av FDF-datorer och IPM 

gör det möjligt att förbättra träningsupplevelsen genom att ansluta till din 

stationära eller bärbara dator. Genom att använda FDFs egna exempelprogram kan 

du träna samtidigt som du tittar på dina favoritfilmer. NetAthlon 2 XF for Rowers 

gör det möjligt att antingen träna själv eller tävla mot andra roddare över Internet i 

en virtuell 3D-miljö. 

 
 

Konfigurera USB-anslutning. 

1. Ladda ner och installera USB-enhetsdrivrutinen (CDM2xxxx_Setup.exe för 32 och 

64 bit Windows 7/Vista/XP) från FDFs webbplats. 

 
2. Ladda ner och installera USB-exempelprogrammen från FDFs 

webbplats (www.firstdegreefitness.com). 

Ladda ner och installera NetAthlon 2 XF for Rowers från 

http://www.webracing.org/downloads.htm 

 

 

 

 

Anslut till datorn 

- USB-kontakten sitter på en kabel på baksidan av IPM-enheten tillsammans med 

sensor- och pulsmätarkontakter. 

- Anslut till en bärbar eller stationär dator med hjälp av en vanlig USB-kabel. Du 

kan behöva vänta lite medan Windows startar USB-enhetsdrivrutinen. 

 
 

Obs! Se bruksanvisningen när så är möjligt, eller besök vår hemsida 

på www.firstdegreefitness.com för mer information.  

http://www.webracing.org/downloads.htm
http://www.firstdegreefitness.com/


Så lossar du 

dragremmen 
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1. 

 

 

1. Lossa dragremmen genom att dra den längre än 

ett vanligt roddtag tills remmen lossnar från 

gummirepets remskiva. 

 

Tips: Du hör kardborrarna lossna precis innan 

dragremmen lossnar. 

 
 

 
2. Ta loss gummirepet från det bakre stödet. Skjut sedan ut den inre klämman 

från gummirepets krok.  Dra gummirepet genom den inre klämman tills det 

lossnar. Detta gör att gummirepet kan tas av helt från huvudramen och upp till 

dragremmens remskiva där den kan fästas på nytt när remmen är i rätt 

position. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Inre 

klämma 

 
 

 
 

Krok för gummirep 
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Börja fästa dragremmen genom att föra den 

runt dragremmens remskiva med 

kardborresidan vänd uppåt, enligt bilden. 

 
 

 

 

 

 

För sedan dragremmen runt hjulet, enligt 

bilden. Fäst sedan dragremmen i 

dragremmens/gummirepets remskiva. Du ser 

ett tydligt jack där det ska fästas. 

 
 

 

 

 

Linda dragremmen runt 

dragremmens/gummirepets remskiva tills 

roddhandtaget befinner sig i positionen längst 

fram. 

 
 

 

 

 

 

 

För repet (på motsatt sida av hjulet) tillbaka 

genom repets remskiva och fäst det i 

fästpunkten. 

 
 

 

 

 

 
 

Motståndet minskas med tiden efterhand som repet sträcks 

ut. Du kan öka motståndet igen genom att dra ut den inre 

klämman från gummirepskroken och sedan dra önskad längd 

gummirep genom den inre klämman och sätta fast den inre 

klämman igen, enligt bilden. 

 
Tips: Innan du sätter tillbaka den inre 

klämman/gummirepskroken kan du knyta 

en liten knut vid gummirepets remskiva. 

Roddhandtag 

 

Dragremmens/gummi

repets remskiva 

 
Repets remskiva 

 
 

 

 

Rep 

Kardborreband vänt 
uppåt 

 
 

 
 

Hjul 

Inre klämma 

Krok för 
gummirep 
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Detta håller gummirepet spänt medan du 

monterar kroken. 
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Underhåll 
 

 

 

Utför förebyggande underhåll med jämna mellanrum. Detta gör att du kan känna 

dig trygg och ger problemfri användning av maskinen. 

 

Tillverkaren tar inget ansvar för eventuella skador som uppstår på grund av 

otillräckligt underhåll. 
 

 

 

 

Del Frekvens Instruktioner Anmärk

ningar 

Säte och 

sätesskenor 

Varje vecka Torka av sätesskenorna med en 
luddfri trasa 

 

Ram 
Varje vecka Torka av ramen med en luddfri trasa.  

Tank och 

vattenbehandlin

g 

Ett till två år Följ instruktionerna i avsnittet 

Vattenbehandlingsprocedur i den 

här bruksanvisningen. 

 

 

 
Gummirep 

Kontrollera var 

hundrade 

användningstim

me att 

motståndet är 

bra och att inga 

tecken på slitage 

förekommer. 

Gummirepet ska hålla i många år. Om 

du behöver byta ut gummirepet ska du 

kontakta din lokala servicerepresentant 

eller gå in på 

www.firstdegreefitness.com för mer 

information. 

 

 

 
 

Dragrem 

Kontrollera var 

hundrade 

användningstim

me att 

motståndet är 

bra och att inga 

tecken på slitage 

förekommer. 

Dragremmen ska hålla i många år. Om 

du behöver byta ut dragremmen ska du 

kontakta din lokala servicerepresentant 

eller gå in på 

www.firstdegreefitness.com för mer 

information. 

 

http://www.firstdegreefitness.com/
http://www.firstdegreefitness.com/
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Felsökning 
 

 

 

Problem Möjlig orsak Lösning 

Vattnet ändrar färg eller 
blir grumligt. 

Maskinen står i direkt 

solljus eller har inte 

fått något 

vattenbehandlingsme

del. 

 

Kranvattnet är av 

dålig kvalitet. 

Placera maskinen där den 

skyddas från direkt solljus. 

Tillsätt vattenbehandlingsmedel 

eller byt ut tankvattnet enligt 

instruktionerna i 

bruksanvisningen. Överväg att 

använda destillerat vatten för att 

fylla tanken. 

Dragremmen glider 

av remskivan. 

Inte tillräckligt 

med motstånd 

på gummirepet. 

 

Tillbakatrycket är inte 

tillräckligt starkt. 

Spänn gummirepet enligt 

instruktionerna i den här 

bruksanvisningen. 

Inkonsekventa 

avläsningar på 
datorn för tid på 500 

meter och SPM 
(roddtag per minut). 

Sensoravstånd 

Felaktig sensor 

Sensor ut position 
 

Sladduppsättning 

Använd datorn bakre kåpa som 

avståndsverktyg för att kontrollera 

avstånden mellan sensorhuvudet 

och magnetringen, eller kontroller 

om sensorhuvudet befinner sig ur 

position. 

 

Kontakta ditt närmsta FDF-

kundservicecenter för mer 

information. 

Datorn aktiveras 

inte efter att 

batterierna har 

bytts ut. 

Batterierna måste 

bytas ut eller är 

felinstallerade. 

Byt ut batterierna eller 

installera de korrekt och testa 

igen. Om skärmen inte 

aktiveras kan du testa att 

rulla lite på batterierna i 

datorn. Om detta inte hjälper, 

se sista sidan för 

serviceinformation. 

Datorn aktiveras men 

registrerar ingen 

aktivitet. 

Lös eller 

felaktig 
anslutning. 

 

För stort 
sensoravstånd 

Kontroller att datorkabeln är 

korrekt ansluten. Om den är 

korrekt ansluten, se sista sidan 

för serviceinformation. 

Kontrollera sensoravstånden. 
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Instruktioner för tillvalsbart 

monteringsset 

 

 

 
 

 

 
1. Montera Z-fästet på förvaringsbasen. Obs! 

Dra inte åt vredet och skruven. 

 

 

 
2. Montera fästet på maskinen enligt bilden. 

  
3. Dra åt skruven på Z-fästet för att sätta fast 

maskinen. 
 

Obs! Se till att Z-fästet sitter ordentligt innan 

du drar åt. 

  
4. Lyft upp maskinen så att den står vertikalt. 
 

5. Använd 8 mm-insexnyckeln (ingår i 
förpackningen) till att dra åt skruvarna. 



 

 

VIKTIGT GÄLLANDE SERVICE 
 
Om det skulle uppstå andra problem av något slag, ber vi dig kontakta Mylnas 
servicecenter. Vi ser gärna att du kontaktar oss innan du kontaktar butiken så att vi kan 
hjälpa dig på bästa möjliga sätt.  
Besök vår hemsida www.mylnasport.se – här hittar du information om produkterna, 
bruksanvisningar, kontaktformulär för att nå oss och för att beställa reservdelar. Genom att fylla 
i formuläret ger du oss den information vi behöver för att kunna hjälpa dig på bästa möjliga sätt. 

 

 


