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INTRODUKSJON
Takk for at du kjøpte denne elliptiske trener. For din sikkerhet og fordel, les denne håndboken nøye før
du bruker maskinen.
Behold denne håndboken for fremtidig referanse.
Spesifikasjonene til dette produktet kan avvike noe fra illustrasjonene og kan endres uten varsel.
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Før monteringen, fjern komponenter fra esken og kontroller at alle de listede delene ble levert.
Monteringsinstruksjoner er beskrevet i følgende trinn og illustrasjoner.

VIKTIGE SIKKERHETSFORANSTALTNINGER
Sørg for å lese HELE HÅNDBOKEN FØR du monterer eller bruker maskinen din. MERKNADT
FØLGENDE SIKKERHETSFORANSTALTNINGER SÆRLIG:
1.

Kontroller alle skruene, mutterne og andre tilkoblinger før du bruker maskinen for første gang,
og sørg for at treneren er i sikker tilstand.

2.

Sett maskinen på et tørt og jevnt sted, og hold den borte fra fuktighet og vann.

3.

Plasser en passende sokkel (f.eks. Gummimatte, treplate etc.) under maskinen i
monteringsområdet for å unngå skitt, skader osv.

4.

Fjern alle gjenstandene innenfor en radius på 2 meter fra maskinen

5.

Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler for å rengjøre maskinen. Bruk bare de medfølgende
verktøyene eller egnede verktøy for å montere maskinen eller reparere deler av maskinen. Fjern
svettedråper fra maskinen umiddelbart etter endt trening.

6.

Helsen din kan bli påvirket av feil eller overdreven trening. Konsulter lege før du begynner et
treningsprogram. Han kan definere den maksimale innstillingen (puls, watt, treningsvarighet osv.)
Du kan trene til og kan få presis informasjon under trening. Denne maskinen er ikke egnet for
terapeutiske formål.

før du begynner å trene .

7. Tren bare på maskinen når den fungerer som den skal. Bruk bare originale reservedeler til
nødvendige reparasjoner.
8.

Denne maskinen kan bare brukes til trening av en person om gangen.

9.

Bruk treningsklær og sko som er egnet for kondisjonstrening med maskinen. Treningsskoene
dine skal være passende for treneren.

10. Ingen justerbar del skal stikke ut for den kan begrense brukerens bevegelsesområde.
11. Hvis du opplever svimmelhet eller andre unormale symptomer, må du slutte å trene og oppsøke
lege så snart som mulig.
12. Barn og funksjonshemmede skal bare bruke maskinen i nærvær av en annen person som kan gi
dem hjelp og råd.
13. Maktens effekt øker med høyere hastighet og synker med lavere hastighet. Maskinen er utstyrt
med justerbar knott som kan justere motstanden. Reduser motstanden ved å vri
justeringsknappen mot trinn 1. Øk motstanden ved å vri justeringsknappen mot trinn 8.
ADVARSEL: FØR DU BEGYNNER NOE TRENINGSPROGRAM, RÅD DOKTOREN. DETTE ER
SÆRLIG VIKTIG FOR INDIVIDUELLER OVER ÅLDEN AV 35 ELLER MENNESKER MED
FØRT eksisterende helseproblemer. LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR DU BRUKER NOEN
FITNESSUTSTYR.
14. ADVARSEL! Pulsmåleren er kanskje ikke helt nøyaktig. Overanstrengelse under trening kan
føre til en alvorlig skade eller til og med død. Hvis du begynner å føle deg besvimt, må du stoppe
øvelsen umiddelbart.
15. Kategori: HC - kun til hjemmebruk (EN957), vektgrense: 120 kg
3

TEKNISK BESKRIVELSE
Parametere (lengde / bredde / høyde)

135 x 67 x 166 cm

Vekt

51,5 kg

Avstand mellom pedaler

23,5 cm

Flyhjulets vekt

7 kg

Vektgrense

120 kg

Maksimal brukerhøyde

190 - 195 cm

Spenningsreguleringssystem

Magnetisk, manuell

Spenningsnivåer

8

lagrene

dobbelt
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Transporthjul

ja

Pulssensor

ja

sertifisering

EN ISO 20957, EN957-9

VERKTØYLISTE
1. unbrakonøkkel - 2 stk
2. Fast skiftenøkkel - 1 stk
3. Fast skiftenøkkel med skrutrekker - 1 stk
4. Sekskantbolt - 6 stk
5. Allen CKS skrue - 4 stk
6. Sekskant halv gjengbolt - 2 stk

4

EKSPLODERT TEGNING
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DELELISTE
Nei.

Beskrivelse

ANT

Nei.

Beskrivelse

1

Hovedramme

1

32

Vernevern

1

2

Bakre endelokk

2

33

Skru

1

3

Bakre rør

1

34

Bueskive

1

4

Allen bolt M8 × 90

2

35

Bølget vaskemaskin

4

5

Flat skive D10 × Φ20 × 2

4

36

Vognbolt M8 × 45

4

6

Nylonmutter M10

4

37

Sekskantbolt M8 × 45

6

7

Plastforing Φ28 × 16 × Φ16.1

4

38

Sekskantbolt M10 × 55

2

8

Legering gjennomføring Φ18 × Φ10 × 11

4

9

D-form vaskemaskin

4

40

Endestykke

2

10

Unbrakonbolt M10x20

4

41

Skumgrep

2

11

Fjærskive d10

4

42

Fast styr

1

12

Flatskive D8 × Φ16 × 1,5

10

43

Pulstråd

2

1. 3

Nylonmutter M8

10

44

Vårskive d8

8

14L / R L / R-pedal

1 hver

45

Allen bolt M8x16

8

15L / R L / R pedalstøtte

1 hver

46

Styret stolpe

1

4

47

Vernevern

1

2 hver

48

Spenningskontroller

1

16

Skru M5x10

17L / R Vernevern

39L / R L / R pedalrørskjøt

ANT

1 hver

18

Sekskantbolt Φ12 × M10 × 80

2

49

Mastdekke

1

19

Akselforing3 Φ12 × Φ32 × 15

4

50

Tilkoblingsledning

1

20

Bueskive D8 × Φ19 × 1,5 × R30

6

51

Øvre spenningskabel

1

21

Allen bolt M8 × 72

2

52

Senk spenningskabelen

1

22

Frontlokk

2

53

Sensorledning

1

23

Fremre bunnrør

1

54a / b Vernevern

2 hver

1 hver

55a / b Vernevern

1 hver

6

56L / R L / R sveiv

1 hver

24L / R L / R svingrør
25

Akselforing 4 Φ16 × Φ31 × 23

26a / b Vernevern
27

Skru ST3.5 × 13

28L / R L / R styret

1 hver

57

Skru

4

4

58

Bueskive D8 × 2 × Φ25 × R39

2

1 hver

59

Tappeskrue ST4.2 × 18

10

29

Skumgrep

2

60

Flat skive D12 × Φ24 × 2

2

30

Endehette til sopp

2

61

Lang aksel

1

31

Datamaskin

1

62

Flat skive D10 × Φ20 × 2

4

6
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MONTERING
Merk: Det meste av den listede monteringsmaskinvaren er pakket separat, men noen
maskinvareelementer er forhåndsinstallert i de identifiserte monteringsdelene. I disse tilfellene er det
bare å fjerne og installere maskinvaren etter som montering er nødvendig.
Vennligst referer til de enkelte monteringstrinnene og noter all forhåndsinstallert maskinvare.

Forberedelse
Før du monterer, må du sørge for at du har nok plass rundt varen; Bruk de nåværende verktøyene for
montering; før montering, vennligst sjekk om alle nødvendige deler er tilgjengelige.
Det anbefales sterkt å sette sammen denne maskinen i to eller flere personer for å unngå mulig personskade.

Monteringstrinn
Trinn 1
Stram det fremre bunnrøret (23) til hovedrammen (1) med unbrakonbolter (21) og bueskiver (20); og fest
deretter det bakre bunnrøret (3) til hovedrammen (1) med unbrakonbolter (4) og bueskiver (58) som vist.

7

Steg 2
1.

Skyv mastedekselet (49) på styrestolpen (46).

2.

Koble tilkoblingsledningen (50) til sensorledningen (53). Koble øvre spennkabel (51) med
fjærkroken på nedre spennkabel (52) som vist på bilde A.

3.

Stram styrestolpen (46) til hovedrammen (1) med unbrakonbolter (45), fjærskiver (44) og flate
skiver (12).

4.

Skyv mastedekselet ned (49) til riktig posisjon.
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Trinn 3
1.

Sett pulsledningen (43) gjennom styrestolpen og toppen av datamaskinens braketthull (46).

2.

Lås det faste styret (42) til styrestolpen (46) med unbrakonbolter (45) og fjærskiver (44).

8

Trinn 4
1.

Monter venstre og høyre svingrør (24 L / R) til den lange akselen (61) på styrestangen
(46) med unbrakonbolter (10), fjærskiver (11), flate skiver (62), D-Shape skiver (9) og bølgede
skiver (35). Ikke stram boltene ovenfor før dette monteringstrinnet er fullført.

2.

Fest begge pedalrørskjøtene (39 L / R) til veivene (56 L / R) med unbrakonbolter (10), fjærskiver
(11), D-form skiver (9), flate skiver (62) og bølget skiver (35). Ikke stram boltene ovenfor før dette
monteringstrinnet er fullført.

3.

Koble venstre og høyre svingrør (24 L / R) og pedalstøtte (15 L / R) med sekskantbolter (18),
flate skiver (5 & 60) og nylonmuttere (6). Fest ovennevnte bolter (10), sekskantskruer (18) og
nylonmuttere (6) tett.

4.

Monter den venstre og høyre styret (28 L / R) til de tilsvarende svingrørene (24 L / R) med
vognbolter (36), bueskiver (20) og nylonmuttere (13).
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Trinn 5
Fest venstre og høyre pedal (14 L / R) til de tilsvarende pedalstøttene (15 L / R) med sekskantbolter (37),
flate skiver (12) og nylonmuttere (13).
Merk: Pedalene er merket L for venstre og R for høyre.

10
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Trinn 6
Dekk ledddelen av styret (28 L / R) og svingrørene (24 L / R) med beskyttelsesvern (26 a / b & 55 a / b),
og fest dem deretter med skruer (27).
Fest beskyttelsesvernene (17 L / R) og (54 a / b) til de tilsvarende pedalstøttene (15 L / R) og
pedalrørfugene (39 L / R) med skruer (59 og 16).

11

Trinn 7
Koble tilkoblingsledningen (50) og pulsledningene (43) til datamaskintrådene, og fikser deretter datamaskinen
(31) på datamaskinbraketten på styrestolpen (46) med skruer (57). Fest
beskyttelsesvernene (32/47) til styrestolpen (46) med skruer (59).
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MONITORINSTRUKSJONER
A. Brukerdata:
Du må legge inn dine personlige data før treningen. Trykk på BODY FAT-tasten for å legge inn dine
personlige data om kjønn, alder, høyde og vekt, så kan datamaskinen lagre dataene med mindre
batteriene blir tatt av.
B.

Klokkemodus:
en.

Datamaskinen går inn i klokkemodus når det ikke er signalinngang eller det ikke trykkes på
noen taster innen 4 minutter. Du kan trykke ENTER for å endre klokke og temperatur i
klokkemodus eller trykke på andre taster for å avslutte klokkemodus.

b.

I klokkemodus kan du sette opp TID eller ALARM ved å holde ENTER-tasten i over 2 sekunder,
deretter kan du sette opp TID og ALARM med OPP- eller NED-tastene.

Funksjoner og funksjoner:
1.

KLOKKE: Vis gjeldende klokke i time og minutt og sekund.

2.

ALARM : Du kan konfigurere morgenanropet eller innstillingstiden av denne datamaskinen, og
den piper alarm 2 sekunder når innstillingen er nådd.

3.

TEMPERATUR: Vis gjeldende temperatur.

4.

TID: Viser den forløpte treningstiden i minutter og sekunder. Datamaskinen din teller automatisk
fra 0:00 til 99:59 i ett sekunders intervaller. Du kan også programmere din
12

datamaskin for å telle ned fra en innstilt verdi ved å bruke OPP- og NED-tastene fra 0:00 til
99:00. Hvis du fortsetter å trene når klokka har kommet 0:00, vil datamaskinen begynne å pipe
og tilbakestille seg til det opprinnelige tidsinnstillingen, og gi beskjed om at treningen er ferdig.
5.

HASTIGHET: Viser treningshastighetsverdien i KM / MILE per time.

6.

DISTANCE: Viser den akkumulerte avstanden du har kjørt under hver treningsøkt, opp til
maksimalt 99,9 KM / MILE.

7.

KALORIER: Datamaskinen din vil estimere de akkumulerte kaloriene som er forbrent til enhver
tid under treningen.

8.

ALDER: Datamaskinen er aldersprogrammerbar fra 10 til 99 år. Hvis du ikke angir en alder, vil
denne funksjonen alltid være 35 år.

9.

PULSE: Datamaskinen din viser pulsen i slag per minutt under treningen.

10. RPM: Pedalskadensen din.
11. SCAN: I treningsmodus, trykk på MODE-tasten til SCAN vises på LCD-skjermen. Monitor viser
en av funksjonene TID, DISTANCE, CALORIE, RPM, PULSE, SPEED, og hver funksjon holder 6
sekunder på hovedskjermen.
12. PULSE RECOVERY: I START-trinnet, la hendene holde i grep eller la brystsenderen være
festet og trykk deretter på “PULSE RECOVERY” -tasten, alle funksjonsdisplayene vil stoppe
bortsett fra “TIDEN”. Tiden begynner å telle fra 01:00 - 00:59 - - til 00:00. Så snart 00:00 er nådd,
vil datamaskinen vise din hjertefrekvensstatus med karakteren F1.0 til F6.0.
1.0

Fremragende

1,0 <F <2,0

Utmerket

2,0 ≤ F ≤ 2,9

God

3,0 ≤ F ≤ 3,9

Rettferdig

4,0 ≤ F ≤ 5,9

Under gjennomsnittet

6.0

Fattige

Merk: Hvis ingen pulsignalinngang, vil datamaskinen vise "P" i PULSE-vinduet. Hvis datamaskinen viser
“Err” i meldingsvinduet, må du trykke på PULSE RECOVERY-tasten på nytt og sørge for at hendene
holder seg godt i grep, eller at brystsenderen er godt festet.

Nøkkelfunksjon:
Det er 6 knappetaster og funksjonsbeskrivelsen som følger:
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1.

OPP-tast: Trykk på tasten under innstillingsmodus for å øke verdien på Tid, avstand, kalorier, alder,
vekt, høyde osv. Og for å velge kjønn. I CLOCK-modus kan du stille inn klokke og alarm med denne
tasten.

2.

NED-tast: Trykk på tasten i innstillingsmodus for å redusere verdien på Tid, avstand, kalorier, alder,
vekt, høyde osv. Og for å velge kjønn. I CLOCK-modus kan du stille inn klokke og alarm med denne
tasten.

3.

ENTER / RESET-tast: a. Trykk på -tasten for å godta gjeldende dataregistrering.
b. Under ingen hastighetsmodus, ved å holde denne tasten i over 3 sekunder,
vil datamaskinen slå seg på igjen.

4.

BODY FAT-tast: Trykk på -tasten for å legge inn dine personlige data før du måler kroppsfettforholdet.

5.

TILTAK-tast: Trykk på -tasten for å få kroppsfettforholdet ditt og BMI og BMR.
en.

FAT%: Angi kroppsfettprosenten din etter målingen.

b.

BMI (Body Mass Index): BMI er et mål på kroppsfett basert på høyde og vekt som
gjelder både voksne menn og kvinner.

c.

BMR (Basal Metabolic Rate): Din Basal Metabolic Rate (BMR) viser antall
1. 3

kalorier kroppen din trenger for å operere. Dette utgjør ingen aktivitet, det er ganske enkelt
energien som trengs for å opprettholde hjerteslag, pust og normal kroppstemperatur. Den
måler kroppen i ro, ikke søvn, ved romtemperatur.
6. PULSE GJENNOMSETT-tast: Trykk på -tasten for å aktivere hjertefrekvensgjenoppretting.
Batteri: Hvis skjermen ikke vises riktig, kan du prøve å installere batteriene på nytt.

HVORDAN Å BRUKE
∙

Trinn med føttene etter hverandre på pedalene, ta godt tak i håndtakene og begynn å trene

∙

Still inn spenningen med reguleringsknappen. Du vil øke spenningen ved å vri knappen med
klokken og redusere den ved å vri den mot klokken. Spenningen og trinnhastigheten er
uavhengig av hverandre. Displayet viser gjeldende data.

∙

Gå av maskinen ved først å gå av med bare en fot og deretter den andre.

OPPVARMING OG AVKJENTE ØVNINGER
Et vellykket treningsprogram består av en oppvarming, aerob trening og en avkjøling. Gjør hele
programmet minst to og helst tre ganger i uken, og hvil i en dag mellom treningsøktene. Etter flere
måneder kan du øke treningen til fire eller fem ganger per uke.

Varme opp
Hensikten med å varme opp er å forberede kroppen din på trening og minimere skader. Varm opp i to til
fem minutter før styrketrening eller aerob trening. Utfør aktiviteter som hever pulsen og varmer
arbeidsmusklene. Oppvarmingsaktiviteter kan omfatte rask gåing, jogge, hoppe knekt, hoppe tau og løpe
på plass.

stretching
Det er veldig viktig å strekke seg mens musklene er varme etter en skikkelig oppvarming og igjen etter
styrke eller aerob trening. Muskler strekker seg lettere på disse tidspunktene på grunn av sin høye
temperatur, noe som reduserer risikoen for skader i stor grad. Strekk skal holdes i 15 til 30 sekunder.
Ikke sprett.
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Tå berøring
Sidestrekning

Innvendig lårstrekk

Kalv og Achilles
senestrekk

Hamstringstrekk

Husk å alltid ta kontakt med legen din før du starter et treningsprogram.

Ro deg ned
Hensikten med å avkjøle er å føre kroppen tilbake til normal (eller nær normal) hviletilstand ved slutten
av hver treningsøkt. En skikkelig avkjøling senker pulsen langsomt og lar blodet gå tilbake til hjertet.

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GARANTI, GARANTIKRAV
Generelle garantibetingelser og definisjon av vilkår
Alle garantibetingelser som er angitt nedenfor bestemmer prosedyre for garantidekning og garantikrav.
Vilkår for garanti og garantikrav er underlagt lov nr. 40/1964 Coll. Civil Code, Act nr. 513/1991 Coll.,
Commercial Code, and Act No. 634/1992 Coll., Consumer Protection Act, med endringer, også i tilfeller
som ikke er spesifisert i disse garantireglene.
Selgeren er SEVEN SPORT sro med sitt hovedkontor i Borivojova Street 35/878, Praha 13000, firmaets
registreringsnummer: 26847264, registrert i handelsregisteret ved regionale domstol i Praha, seksjon C,
innsatsnr. 116888.
I henhold til gyldige lovbestemmelser avhenger det om kjøperen er sluttkunden eller ikke.
"Kjøperen som er sluttkunden" eller bare "sluttkunden" er den juridiske enheten som ikke inngår og
utfører kontrakten for å drive eller markedsføre sin egen handel eller forretningsvirksomhet.
“Kjøperen som ikke er sluttkunden” er en forretningsmann som kjøper varer eller bruker tjenester for å
bruke varene eller tjenestene til sin egen forretningsvirksomhet. Kjøperen overholder den generelle
kjøpsavtalen og forretningsforholdene i den utstrekning som er angitt i den kommersielle koden.
Disse garantibetingelsene og garantikravene er en integrert del av hver kjøpsavtale som er gjort mellom
selger og kjøper. Alle garantibetingelser er gyldige og bindende, med mindre annet er spesifisert i
kjøpsavtalen, i endringen til denne kontrakten eller i en annen skriftlig avtale.
15

Garantibetingelser
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Garantiperiode
Selgeren gir kjøperen 24 måneders garanti for varekvalitet, med mindre annet er spesifisert i
garantibeviset, fakturaen, leveringsregningen eller andre dokumenter relatert til varene. Den juridiske
garantiperioden som gis til forbrukeren påvirkes ikke.
I henhold til garantien for varekvalitet garanterer selgeren at de leverte varene skal være til en viss tid,
egnet for regelmessig eller inngått kontrakt, og at varene skal opprettholde sine vanlige eller avtalte
funksjoner.
Garantien dekker ikke mangler som følge av (hvis aktuelt):
∙

Feil fra brukeren, dvs. produktskade forårsaket av utrullert reparasjonsarbeid, feil montering,
utilstrekkelig innsetting av setepinnen i rammen, utilstrekkelig stramming av pedaler og veiv.

∙

Feil vedlikehold

∙

Mekaniske skader

∙

Regelmessig bruk (f.eks. Bruk av gummi og plastdeler, bevegelige mekanismer, skjøter etc.)

∙

Uunngåelig hendelse, naturkatastrofe

∙

Justeringer utført av ukvalifisert person

∙

Feil vedlikehold, feil plassering, skader forårsaket av lav eller høy temperatur, vann, upassende
trykk, støt, forsettlige endringer i design eller konstruksjon etc.

Fremgangsmåte for garantikrav
Kjøperen er forpliktet til å sjekke varene levert av selgeren umiddelbart etter å ha tatt ansvaret for varene
og dets skader, dvs. umiddelbart etter levering. Kjøperen må sjekke varene slik at han oppdager alle
manglene som kan oppdages ved en slik sjekk.
Når du fremsetter en garantikrav, er kjøperen på forespørsel fra selgeren forpliktet til å bevise kjøpet og
gyldigheten av kravet av fakturaen eller leveringsregningen som inkluderer produktets serienummer, eller
etter hvert av dokumentene uten serienummeret. Hvis kjøperen ikke beviser gyldigheten av garantikravet
i disse dokumentene, har selgeren rett til å avvise garantikravet.
Hvis kjøperen gir beskjed om en mangel som ikke er dekket av garantien (f.eks. I tilfelle
garantibetingelsene ikke var oppfylt eller ved rapportering av feilen ved en feiltakelse osv.), Er selgeren
berettiget til å kreve erstatning for alle kostnadene som følger av reparasjonen. Kostnaden skal beregnes
i henhold til gyldig prisliste for tjenester og transportkostnader.
Hvis selgeren finner ut (ved å teste) at produktet ikke er skadet, aksepteres ikke garantikravet. Selger
forbeholder seg retten til å kreve erstatning for kostnader som følge av det falske garantikravet.
I tilfelle kjøperen fremsetter krav om varene som er lovlig dekket av garantien gitt av selgeren, skal
selgeren fikse de rapporterte manglene ved reparasjon eller ved utveksling av den skadede delen eller
produktet for en ny. Basert på kjøperens avtale, har selgeren rett til å bytte ut de mangelfulle varene for
et fullt kompatibelt gods med samme eller bedre tekniske egenskaper. Selgeren har rett til å velge
formen for prosedyrene for garantikrav beskrevet i dette avsnittet.
Selger skal gjøre opp garantikravet innen 30 dager etter levering av mangelfulle varer, med mindre det er
avtalt en lengre periode. Dagen da det reparerte eller byttede godset blir overlevert kjøperen, anses å
være dagen for oppgjøret av garantikrav. Når selgeren ikke er i stand til å gjøre opp garantikravet innen
den avtalte fristen på grunn av den spesifikke arten av varedefekten, skal han og kjøperen avtale en
alternativ løsning. I tilfelle slik avtale ikke er inngått, er selger forpliktet til å gi kjøperen en økonomisk
kompensasjon i form av refusjon.
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SEVEN SPORT sro
Registrert kontor:
Hovedkvarter:
Garanti og servicesenter:
CRN:

Borivojova 35/878, 130 00 Praha 3, Tsjekkia
Delnicka 957, 749 01 Vitkov, Tsjekkia
Cermenska 486, 749 01 Vitkov, Tsjekkia
26847264
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MVA-ID:
telefon:
E-post:

web:

CZ26847264
+420 556 300 970
eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
www.insportline.cz

SK
INSPORTLINE sro
Hovedkvarter, garanti og servicesenter:
CRN: 36311723
MVA-ID: SK2020177082
telefon:
E-post:

web:

Elektricna 6471, 911 01 Trencin, Slovakia

+421 (0) 326 526 701
objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
www.insportline.sk

Dato for salg:

Stempel og underskrift av selger:
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