
   Attention,   Achtung,   Attention,   Attentie,   Atención,   Giv akt,   HuomioBelangrijk:   Nota: 

 - Please read this Owner’s manual before assembling this product.
 - Bitte lesen Sie dieses Handbuch durch, bevor Sie mit er Montage dieses Produkts beginnen.
 - Veuillez lire ce manuel avant de commencer le montage de ce produit.
 - Leest u deze handleiding voordat u dit apparaat installeert.
-  Lea este manual antes de montar este producto
-  Läs bruksanvisningen innan du monterar denna produkt
-  Lue tämä käsikirja ennen kokoamista tuotetta
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Rower
User manual
Benutzerhandbuch
Manuel de l’utilisateur
Gebruikershandleiding
Manual del usuario
Bruksanvisning
Käyttöohje

Model no.

Purmerweg 1, 1311 XE Almere, the Netherlands

Max benutzergewicht/ 
Max user weight:  150 kg /  330 lbs
Baujahr / Year of construction: 2017
Umwelt: Kommerziell Verwendung/ 
Environment: Commercial Use Class SA  EN957

Serial number: 

Made in Taiwan

17PTRW2000
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B

Frame X1

Aluminum Rail X1

Rear Bracket For
Aluminum Rail X1

Rear Cover For
Aluminum Rail X1

Seat Assembly X1

 Frame bracket set X1

Rall bracket set X1

  Cover set for
main shrouds X1Pedal set X1

Front stabilizer X1
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C

Tool
M5X113L

Tool
M8X180L

 
Tool

NO. 58  (4 pcs)
Screw
M5X12L

NO. 57 (2 pcs)
Screw
M4X20L

 
NO. 50  (8 pcs)
Screw
M6*10L

 

NO. 51 (1pcs)
Screw
M6X20L

 

NO. 54 (1 pcs)
Screw
M10X50L

 NO. 53 (1 pcs)
Screw
M10X40L

 

NO. 52  (12 pcs)
Screw
M10X20L

 

 NO. 61 (2 pcs)
Rubber Pad

NO. 55 (8 pcs)
Flat washer
M6X16X1.5T

NO. 56  (16 pcs)
Flat Washer  
M10X21X2.0T

NO. 59 (2 pcs)
Ring

NO. 60 (2 pcs)
Spacer ring

NO. 62  (2 pcs)
Screw
M10X60L
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D-0

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

D-1

#  56 2x
#  62 2x
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D-2

D-3

#  52 6x
#  56 6x

#  57 2x
#  58 4x
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D-4

D-5

#  56 2x
#  62 2x
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TURN&LOCK

TURN&LOCK

D-6

D-7

#  53 1x
#  54 1x
#  56 2x
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D-8

D-9

#  51 1x
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D-10

D-11

#  52 4x
#  56 2x
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D-12

D-13

#  61 2x
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D-14

D-15

#  50 4x
#  55 4x

#  50 4x
#  55 4x
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D-16

3 mm

X
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CLICK ! 
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Safety warnings

ADVARSEL
• Læs sikkerhedsadvarslerne og instruktionerne. 

Manglende overholdelse af sikkerhedsadvarslerne og 
instruktionerne kan medføre personskade eller 
beskadigelse af udstyret. Opbevar 
sikkerhedsadvarslerne og instruktionerne til fremtidig 
reference. 
ADVARSEL

• Pulsovervågningssystemer kan være unøjagtige.
• Overøvelse kan resultere i alvorlig skade eller død.

Hvis du føler dig svag, stop straks med at træne.

 - Udstyret er kun egnet til husholdnings- og professionel 
brug (f.eks. Hospitaler, brandstationer, hoteller, skoler 
osv.). Maks. brugen er begrænset til 6 timer om dagen. 
Udstyret er ikke egnet til fuld kommerciel brug (f.eks. Store 
fitnesscentre).

 - Brug af dette udstyr af børn eller personer med fysisk, 
sensorisk, psykisk eller motorisk handicap eller 
manglende erfaring og viden kan give anledning til farer. 
Personer, der er ansvarlige for deres sikkerhed, skal give 
eksplicitte instruktioner eller overvåge brugen af udstyret..

 - Inden du begynder din træning, skal du kontakte en læge 
for at kontrollere dit helbred.

 - Hvis du oplever kvalme, svimmelhed eller andre unormale 
symptomer, skal du straks stoppe din træning og kontakte 
en læge.

 - Start hver for at undgå muskelsmerter og belastning 
træning ved at varme op og afslutte hver træning ved at 
køle ned. Husk at strække i slutningen af træningen.

Udstyret er kun egnet til indendørs brug. Det
udstyr er ikke egnet til udendørs brug.
- Brug kun udstyret i miljøer med
tilstrækkelig ventilation. Brug ikke udstyret i trætte 

omgivelser for ikke at blive forkølt. - Brug kun udstyret i 
miljøer med

omgivelsestemperaturer mellem 10 ° C og 35 ° C. 
Opbevar udstyret kun i omgivelser med omgivende 
temperaturer mellem 5 ° C og 45 ° C.

 - Brug ikke eller opbevar udstyret i fugtige 
omgivelser. Luftfugtigheden må aldrig være mere 
end 80%.

 - Brug kun udstyret til det tilsigtede formål. Brug ikke 
udstyret til andre formål end beskrevet i manualen.

 - Brug ikke udstyret, hvis en del er beskadiget eller defekt. 
Kontakt en forhandler, hvis en del er beskadiget eller 
defekt.

 - Hold dine hænder, fødder og andre kropsdele væk fra de 
bevægelige dele.

 - Hold dit hår væk fra de bevægelige dele
 - Brug passende tøj og sko.
 - Hold tøj, smykker og andre genstande væk fra 

de bevægelige dele.
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-Sørg for, at kun én person bruger 
udstyret på et tidspunkt. Udstyret må ikke 
bruges af personer, der vejer mere end 
165 kg (363 lbs).
- Åbn ikke udstyr uden at konsultere 
din forhandler

Beskrivelse (fig. A)

Din romaskine er et stykke stationært fitnessudstyr, 
der bruges til at simulere rodning uden at forårsage 
for stort pres på samlingerne.

Pakke indhold (fig. B & C)
- Pakken indeholder delene som vist i 

fig. B.
- Pakken indeholder fastgørelsesorganerne som vist 
ifig. C. Se afsnittet “Beskrivelse”

NOTE
• Hvis en del mangler, skal du kontakte din 

forhandler.

Assembly (fig. D)

ADVARSEL 
• Saml udstyret i den givne rækkefølge.
• Bær og flyt udstyret med mindst to personer.

FORSIGTIG

•
•

Placer udstyret på en fast, plan overflade. 
Placer udstyret på en beskyttende base for 
at forhindre beskadigelse af gulvoverfladen.

• Tillad mindst 100 cm frigang omkring udstyret.

Se illustrationer for korrekt montering 
af udstyret.
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BRUG 

Justering af støttefødder

Udstyret er udstyret med 4 støttefødder. Hvis 
udstyret ikke er stabilt, kan støttefødderne justeres.

 - Drej støttefødderne efter behov for at sætte 
udstyr i en stabil position.

 - Spænd låsemøtrikkerne for at låse støttefødderne.

NOTE
• Maskinen er den mest stabile, når alle 

støttefødder er drejet helt ind. Begynd derfor at 
udjævne maskinen ved at dreje alle støttefødder 
helt ind, inden de drejer de nødvendige 
støttefødder for at stabilisere maskinen..
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ADVARSEL 
• Når ingen sidder på roeren, skal den midterste 

justerbare støttefod ikke røre gulvet, men skal 
svæve ± 3 mm over gulvet. Dette er for at 
forhindre en ustabil rammefølelse under 
træning .. (Fig.D-16)

Justering af fodpladen

Løft toppen af fodpladens glidende del, og skub op 
eller ned. Tallene 1-8 repræsenterer
en retningslinje, hvorfra den rigtige længde kan 
bestemmes. Fastgør pladen på monteringspindene, 
og skub den fast ned for at låse den på plads.

 ADVARSEL
•

•

Stram fodstropperne godt, og start din træning.
Brug aldrig denne roer uden fødder, der er 
ordentligt fastgjort i fodstropper, eller uden at 
glidepartiet på skyderfodpladen er låst på plads!

Justering af modstand

Drej justeringsknappen øverst på styrestøtterøret for at 
øge eller mindske modstanden
- Med uret (+ retning) for at øge modstanden.
- Mod uret (- retning) for at mindske
modstand.
Skalaen over knappen (1-12) hjælper dig med at finde 
og nulstille en passende modstand.

Sådan ror du

GRIB
Behageligt fremad med lige ryg 
og arme.

SKUB
Skub med benene, mens 
armene forbliver lige.

AFSLUT
Træk igennem med arme og 
ben, der vipper lidt tilbage på 
dit bækken.

GENOPRETNING
Overkroppen tipper frem over dit 
bækken og bevæger dig fremad.

GRIB
Tilbage til startpositionen og 
start igen.

Grib-skub
Begynd slaget komfortabelt i forreste position og 
skubbe kraftigt tilbage med dine ben og samtidig 
holde dine arme og ryg lige.

Afslut
Begynd med at trække dine arme tilbage, når de 
passerer over dine knæ, og fortsæt slagtilfælde til 
færdiggørelse vuggende lidt tilbage over dit bækken..

Genopretning - Grib
Gå tilbage til startpositionen og gentag.

ADVARSEL
• Konsulter altid en læge, inden du starter et 

træningsprogram.
• Stop straks, hvis du føler dig svimmel eller 

svimmel.

Foldning (Fig. G)

 - Træk låsestiften ud af samlingen. 
 - Løsn fastgørelsesknappen.
 - Fold aluminiumskinnen.
 - Fastgørelse af aluminiumskinne med låsestiften.

Udfoldning
det samme som i foldning, men i omvendt 
rækkefølge.
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Konsol (fig. E)

FORSIGTIG
• Hold konsollen væk fra direkte sollys.
• Tør konsoloverfladen, når den er dækket af 

svededråber.
• Læn dig ikke på konsollen.
• Berør kun skærmen med fingerspidsen. Sørg for, 

at dine negle eller skarpe genstande ikke berører 
skærmen.

NOTE
• Konsollen skifter til standbytilstand, når

udstyr bruges ikke i 4 minutter. 
• I standbytilstand vises konsolesoftwaren.

Display funktioner

Dot Matrix
- Punktmatrix viser programmeringsoplysninger
under opsætning af dit træningsprogram.
- I manuel tilstand viser punktmatrix træning
intensitet og fremskridt.
- I træningstilstand vil Dot matrix opdeles i en 

øverste computersektion for at vise SPM-simulering 
af dit indstillede mål, og nedre brugersektion for at 
vise brugeren (spilleren) den aktive SPM-ydelse.

- I race-tilstand opdeles punktmatricen i en 
øverste computer-målafstandspor og et nedre 
afsnit for at vise brugerens (spiller) 
målafstandsspor. Begge spor udfyldes lig med 
afstanden, der tælles ned.

Time
 - Uden at indstille målværdien tæller tiden op.
 - Når du indstiller målværdien, tæller tiden ned 

fra din måltid til 0, og alarmen lyder eller blinker. 
(Under nedtællingen vises "Resterende")

 - Uden at der overføres noget signal til 
monitor i 4 sekunder under træning, tiden 
stopper

 - Område 0: 00 ~ 99: 59 / ± 1:00

Distance
 - Uden at indstille målværdien tæller afstanden op.  

 - Når du indstiller målværdien, tæller afstanden 
ned fra din målafstand til 0 med en alarmlyd eller 
flash. (Under nedtællingen vises "Resterende")

- Område 0,00 ~ 99,99 / ± 100

Kalorier
- Uden at indstille målværdien tæller 

kalorieindhold op.
- Område 0 ~ 9999.

NOTE
• Disse data er en grov guide til sammenligning af

forskellige øvelsessessioner, som ikke kan 
bruges til medicinsk behandling

Level
Konsolniveauet skal matche det mekaniske 
modstandsniveau for den mest nøjagtige datalæsning.
Indstilling af det korrekte niveau påvirker dataene for: 
"Time / 500M", "Distance", "Calories", "Speed" og 
"Watt" aflæsninger.

NOTE
• Sørg for, at du altid matcher konsolens 

spændingsniveau med den mekaniske 
spændingindstilling.

Heart rate
 - Den aktuelle puls vises efter 6 sekunder, når 

registreret af konsollen.

Stroke
 - Uden at indstille målværdien tæller slag op.  

 - Når du indstiller målværdien, tæller streger 
ned fra din målafstand til 0 med en alarmlyd eller 
flash. (Under nedtællingen vises "Resterende")

 - Range 0 ~99999  /± 10 

Watt
 - Viser træningskraft i løbet af træningen.  
 - Fremad viser antallet af meter foran 

computer, når du er færdig med Race-tilstand. 
 - Bag viser antallet af meter bagud på 

computer, når du er færdig med Race-tilstand. 

Speed
 - Viser faktisk hastighed under træning i KM / H
 - Range: 0.0 ~ 99.9
 - Shows “AVG” avarage speed when being in 

“Pause” mode. 

SPM
 - SPM er slag pr. Minut og viser 

avarage Strokes per minute during workout.
 - In “Training Mode” this can be set as target in range 

20~80. 

Time/ 500M
Viser den nødvendige tid til at køre en 500 meter distance 
træning baseret på den aktuelle roningintensitet.
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KNAP FUNKTIONER

Up
- Indstiller valg.
- Øg indstillingen af modstandsniveau i træningstilstand 

for at gøre konsollen beregne træningsdatoen 
mere præcis.

Down
-Indstilling af valg.
- Reducer indstillingen for modstandsniveau i 
træningstilstand for at gøre konsollen beregne 
træningsdatoen mere præcis. 

Mode
 - Vælg træningstilstand. (Manual, Træning, Race)
 - Vælg målindstillingsparameter. 

Enter
 - Bekræft indstilling. 
 - Indstiller konsollen i pausetilstand, når der trykkes på den under 

workout. ( max. 4 min. ) 
 - Genoptag træning, når du er i pausetilstand. 

Start/ Stop
 - Start eller stop træning.

3 sekunders nedtælling vises, inden træningen starter. 
 - Tryk på START / STOP-tasten, og hold den nede i 3 

sekunder for at nulstil alle funktionstal.

BRUG

Power on
- Tryk på en vilkårlig tast for at tænde konsollen, når 
du er i dvaletilstand ..
- Start træning for at tænde konsollen, når du er i 
sleep-mode. 

Power off
Uden at der sendes noget signal ind i skærmen i 4 
minutter går monitoren automatisk i SLEEP-tilstand. 
(Aktive træningsdata vil gå tabt)

ADVARSEL
• Det anbefales at fjerne batterier, hvis udstyr 

ikke bruges i længere tid.

Programmer
Manual mode
- Tryk på tilstandsknappen for at 
vælge “Manuel tilstand” og
bekræft ved at trykke på “Enter”
- Indstil dit træningsmål for “Stroke, 
Time or
Distance ”ved hjælp af“ Op / Ned ”-
tasterne og
bekræft med Enter.
- Tryk på knappen "Start / Stop" for at starte i 3 
sekunder

NOTE
• Kun et mål kan indstilles, de ikke-angivne mål 

skal bekræftes som ”0” -mål.
• Når du indstiller et mål, afsluttes træningen, når 

målet er nået.
• Hvis der ikke er sat et mål, fortsætter træningen, 

indtil brugeren slutter træningen.

Træningstilstand
 - Tryk på tilstandsknappen vælge “Træningstilstand” og 

bekræft ved at trykke “Enter”. 
 - Brug op / ned-tasten til  indstille “Target SPM” og bekræft 

med “Enter. 
 - Indstil dit træningsmål for "Tid eller afstand" efter 

ved hjælp af “Op / Ned” -tasterne og bekræft med Enter. 
 - Tryk på “Start / Stop” -knappen for at starte 3 sekunder 

nedtælling inden din træningsstart.

NOTE
• Kun et mål kan indstilles, det ikke indstillede mål

skal bekræftes som ”0” -målmål.
• Når du indstiller et mål, afsluttes træningen, når 

målet er nået.
• Hvis der ikke er sat et mål, fortsætter træningen, 

indtil brugeren slutter træningen.

Race mode
 - Tryk på tilstandsknappen for at vælge “Race Mode” og 

bekræft ved at trykke på “Enter”. 
 - Brug op / ned-tasten til at indstille “Distance” og bekræfte 

med “Enter. 
 - Indstil dit træningsniveau “L1 (begynder) ~ L5 (ekspert)” 

ved hjælp af “Op / Ned” -tasterne og bekræft 
med Enter.

 - Tryk på “Start / Stop” -knappen for at starte i 3 sekunder 
nedtælling inden din træningsstart.

NOTE
• Træning slutter, når computeren eller spilleren 

først har nået slutningen.
• • Konsollen viser "du vinder" eller "du mister", 

når du eller computeren når slutningen først og 
stopper træningen. Antallet af meter foran eller 
bagpå på computeren vises i “Watt” -vinduet.

Rengøring og vedligehold

Udstyret kræver ikke særlig vedligeholdelse. Udstyret 
kræver ikke genkalibrering, når det samles, bruges og 
serviceres i henhold til instruktionerne.
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ADVARSEL 
• Brug ikke opløsningsmidler til at rengøre udstyret.

- Rengør udstyret med en blød, absorberende klud
efter hver brug.
- Kontroller regelmæssigt, at alle skruer og møtrikker
er stramme.
- Smør leddene om nødvendigt.

Udskiftning af batterier (fig. F)

Konsollen er udstyret med 2 AA-batterier bag på 
konsollen.
 - Fjern dækslet.
 - Fjern de gamle batterier.
 - Isæt de nye batterier. Sørg for, at batterierne 

match polaritetsmarkeringerne (+) og (-).
 - Monter dækslet.

Fejlfinding 

På trods af kontinuerlig kvalitetskontrol kan der 
forekomme defekter og funktionsfejl forårsaget af 
individuelle komponenter i udstyret. I de fleste tilfælde 
er det unødvendigt at tage hele enheden med til 
reparation, da det normalt er tilstrækkeligt til at udskifte 
den defekte del.

Hvis udstyret ikke fungerer korrekt under brug, skal du 
straks kontakte din Tunturi-forhandler. Giv altid dit 
udstyrs model og serienummer. Angiv også problemets 
art, anvendelsesbetingelser og købsdato.

Hvis du har brug for reservedele, skal du altid give 
modellen, serienummeret på dit udstyr og 
reservedelsnummeret til den del, du har brug for. 
Reservedelslisten er bagest i denne manual. Brug kun 
de reservedele, der er nævnt i reservedelslisten.

Fejlfinding

- Når displayet på LCD er svagt, betyder 
det batterier skal udskiftes.
- Hvis der ikke er noget signal, når du pedaler, skal du
kontrollere, om kablet er godt forbundet.

NOTE
• Når stop træning i 4 minutter, det vigtigste

skærmen vil være slukket.
• Hvis computeren vises unormalt, skal du

geninstallere batterierne og prøve igen.

Rystende eller ustabil følelse under brug
Hvis maskinen føles ustabil eller ustabil under drift, 
tilrådes det at justere støttefødderne for at bringe 
rammen til den rigtige højde. Læs instruktionerne i 
denne vejledning i afsnit: “Brug”

Transport og opbevaring

ADVARSEL
• Bær og flyt udstyret med mindst to personer.

•

•

Bliv stående foran udstyret
på hver side og tag et robust greb ved styret. Vip
forsiden af udstyret for at løfte bagsiden af
udstyret på hjulene. Flyt udstyret, og læg udstyret
forsigtigt ned. Placer udstyret på en beskyttende
base for at forhindre beskadigelse af
gulvoverfladen.
Flyt udstyret omhyggeligt over ujævne overflader.
Flyt ikke udstyret ovenpå ved hjælp af hjulene,
men bær udstyret ved styret.

• Opbevar udstyret på et tørt sted med så lidt
temperaturvariation som muligt.

Teknisk data

Parameter Unit of 
measurement

Value

Telemetric heart 
rate receiver

Frequency 5.0 Khz

Length cm 
inch

267 
105,1

Width cm 
inch

53 
20,9
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Height cm 
inch

123 
48,4

Weight kg 
lbs

63 
138,8

Max. user weight kg 
lbs

165 
363

Battery size 2pcs AA
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1 Frame 1

2 Belt Axle Bracket 2

3 Speed Sensor Fixed Plate 1

4 Scroll Spring Set 2

5 Speed Sensor Bracket 1

6 Sensor - Down 1

7 Curve Washer 25.5x34x2.0T 1

8 Rope Wheel Set 1

9 Belt Wheel Set 1

10 Round Magnet 4

11 Handlebar Spacer Ring 1

12 C-Clip Ø25 1

13 Screw M5x8L 2

14 Nylock Nut M6 3

15 Screw M5x12L 4

16 Screw M8x20L 6

17 Spring Washer M8 6

18 Washer M8x16x2.0 27

19 Belt 1

20 Magnet Fixed Plate Set 1

21 Magnet Bracket 1

22 Screw M5x16L 4

23 Guide Plate 1

24 Screw M5x8L 4

25 Magnetic Drag Eail 2

26 Screw M5x10L 4

27 Guide Wheel 2

28 Bearing 6202 4

29 Guide Shaft 2

30 C- Clip Ø15 4

31 Screw M8x75L 2

32 Nylock Nut M8 8

33 Cap Nut M8 2

34 Handlebar Fixed Seat 1

35 Screw M8x15L 4

36 Spring Washer M8 2

37 Trimming Fixed Set 1

38 Trimming Knob 1

39 Rope Gate Frame 1

40 Fan Cover 1

41 Fan Left Cover 1

42 Fan Right Cover 1

43 Fan Cover Trim 1

44 Trim Plate 1

45 Screw M4x12L 1

46 Chain Tensioner 2

No Description Specs Qty
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47 Wh Nut M10x1.5X14X8 2

48 Rope Bracket 1

49 Screw M4x8L 3

50 Screw M6x10L 12

51 Screw M6x20L 1

52 Screw M10x25L 12

53 Screw M10x40L 1

54 Screw M10x50L 1

55 Washer M6x16x1.5 18

56 Washer M10x21x2.0 16

57 Screw M4x20L 5

58 Screw M5x12L 8

59 Ring 2

60 Spacer Ring 2

61 Rubber Pad 4

62 Screw M10x60L 2

63 Washer 32x25.2xT2.0 1

64 Nut M10x1.5x8t 5

65 Knob 1

66 Nut M10x1.5x6t 1

67 Handlebar Cover - Upper 1

68 Handlebar Cover - Down 1

69 Handlebar Anti-Collision Cover 1

70 Aluminium Pipe 1

71 Handlebar Cover 2

72 Screw M3x10L 4

73 Special Rope 1

74 Rear Stabilizer 1

75 Rail Rear Cover 1

76 Rail Plate 1

77 Screw M8x16L 2

78 Console Arm 1

79 Screw M8x65L 2

80 Nut 13MM 4

81 Front Pipe 1

82 Moving Wheel 2

83 Screw M8x45L 2

84 Oval Pipe 2

85 Seat Fixed Plate 2

86 Seat 1

87 Screw M6x16L 4

88 Upper Pulley Set 2

89 Down Pulley Spacer Ring 6

90 Down Pulley 2

91 Screw M8x122 2

92 Screw M8x25L 2

No Description Specs Qty
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93 Rail Bracket Set 1

94 Bolt 1

95 Spring 1

96 Knob 1

97 Rail Bracket Middle Cover 1

98 Sticker 1

99 Left Pedal Pipe 1

100 Right Pedal Pipe 1

101 Rear Pedal Pipe 2

102 Left Pedal Bracket 1

103 Right Pedal Bracket 1

104 Heel Supporter 2

105 Pedal Belt 2

106 Washer M6x20x1.5 1

107 Screw M6x16L 12

108 Console 1

109 Plastic Plug 2

110 Aluminium Rail 1

111 Rail Front Cover 1

112 Left Main Case 1

113 Right Main Case 1

114 Left Case 1

115 Right Case 1

116 Screw M4x16L 24

117 Left Main Cover 1

118 Right Main Cover 1

119 Screw M4x12 2

120 Middle Fixed Set 1

121 Adjustable Foot 5

122 Screw M6x20L 9

No Description Specs Qty
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