TOCONTACTCUSTOMERSERVICE

BRX Compact

Max brugervægt 100 kg
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Vigtig information
Denne motionscykel er designet og opbygget til hjemmebrug.

Læs venligst denne manual grundigt før montering, ibrugtagning og vedligeholdelse.
Sikkerhedsforanstaltninger:
Selv om vi gør meget for at sikre at produktet er i høj kvalitet, kan der opstå fejl. Skulle De få problemer
med produktet, bedes De kontakte vores serviceafdeling.
Deres motionscykel er fabrikeret med øje for største sikkerhed. Men udvis største omhu og ansvarlighed
når De bruger cyklen. Læs omhyggeligt manualen før samling og ibrugtagning.
Inden De starter med at bruge motionscyklen, bør De rådfører dem med deres læge eller lign.
Oplever de ubehag af nogen art under brug af løbebåndet, skal de stoppe omgående og søge læge.
Hold børn og dyr væk fra motionscyklen under brug.
Børn bør kun bruge motionscyklen under voksen tilsyn og ikke til leg.
Proline A/S, Bohrsvej 14, 8600 Silkeborg – Mail: Service@proline.dk Tlf: 86.81.86.55
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Brugervejledning
Taste funktioner:
MODE: Denne tast bruges til at vælge og fastholde de ønskede
funktioner.

Funktioner:
SCAN: Automatisk scaning mellem SPEED, DISTANCE,TIME,
ODOMETER, CALORIES and PULSE. I rækkefølge, Skift
for hvert 6. sekund. Tryk og slip når "SCAN" vises i
displayet.
SPEED: Viser den aktuelle hastighed fra 0 – 999,9 km/t

DISTANCE: Viser den tilbagelagte distance fra 0 – 999 km.
TIME: Viser den aktuelle trænings tid
ODOMETER: Viser den sammenlagte træningsdistance, på alle
træninger, 0 – 9999 km. Vises når computeren
tændes.

CALORIES: Den total antal forbrændte kalorier å den aktuelle træning, 0 - 999.9 Kcal.
Kaloriemålingen er regnet ud efter en gennemsnits bruger og kan kun bruges som en
vejledning. Kan ikke bruges til medicinske test.

PULSE: Viser pulsslag pr. Minut. For at få vist puls, vælg PULS-mode, sæt hænderne på
håndpulssensorene. Hjerte ikonet vil begynde at blinke, efter ca. 5 sekunder vises den aktuelle
puls. Vises hjerteikonet ikke, hold lidt anderledes på sensorerne, evt. flyt hænderne lidt.

NOTE:
1. Displayet slukker automatisk efter få minutter, fra trænings ophør. Alle træningsværdier vil blive gemt,
for at slette disse, hold Mode-tasten nede i 2 sekunder, så nul-stilles værdierne, undtagen Odometer.
2. Odometer vil nulstilles ved batteriskift.

SÅDAN SKIFTES BATTERERNE:
1.

Batterieren er pladseret under låget, bag på displayet

2.

Der skal bruges 2 stk. AAA Batterier.

3.

Brug kun ens batterier. Bland ikke forskellige typer.

4.

Ved bortskaffelse af brugte batterier, aflever dem til deponi.
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