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SÄKERHETS INSTRUKTIONER
För att garantera den bästa säkerheten för motionären, kontrollera den regelbundet för skador och slitna delar.

Om du överlämnar denna motionär till en annan person eller om du tillåter en annan person att
använda den, se till att personen känner till innehållet och instruktionerna i dessa instruktioner.
Endast en person ska använda motionären åt gången.
Se till att alla skruvar, bultar och andra skarvar sitter ordentligt och sitter ordentligt före den första
användningen.
Innan du börjar träna, ta bort alla vassa kanter runt träningen. Använd bara övningen för din
träning om den fungerar felfritt.
Eventuella trasiga, slitna eller defekta delar måste omedelbart bytas ut och/eller motionären får inte
längre användas förrän den har underhållits och reparerats på rätt sätt.
Föräldrar och andra tillsynspersoner bör vara medvetna om sitt ansvar, på grund av situationer som kan
uppstå som motionären inte har utformats för och som kan
instinkt och intresse för att experimentera.

Om du tillåter barn att använda denna motionär, var noga med att ta hänsyn till och bedöma deras
mentala och fysiska tillstånd och utveckling, och framför allt deras temperament. Barn ska endast
använda motionären under övervakning av vuxen och instrueras om rätt och korrekt användning av
motionären. Motionären är ingen leksak.
Se till att det finns tillräckligt med ledigt utrymme runt motionären när du ställer in den.

För att undvika eventuella olyckor, låt inte barn närma sig motionären utan övervakning, eftersom de
kan använda den på ett sätt som den inte är avsedd för på grund av deras naturliga lekinstinkt och
intresse av att experimentera.
Observera att en felaktig och överdriven träning kan vara skadlig för din hälsa.
Observera att spakar och andra justeringsmekanismer inte skjuter ut i rörelseområdet under träningen.
Se till att motionären står stabilt och att eventuella ojämnheter i golvet utjämnas när du ställer in
träningen.
Använd alltid lämpliga kläder och skor som är lämpliga för din träning på motionären. Kläderna måste
vara utformade på ett sätt så att de inte fastnar i någon del av motionären under träningen på grund av
deras form (till exempel längd). Var noga med att bära lämpliga skor som är lämpliga för träningen, som
stöder fötterna ordentligt och som är försedda med en halkfri sula.
Var noga med att konsultera en läkare innan du börjar något träningsprogram. Han kan ge dig riktiga
tips och råd med avseende på den individuella intensiteten av stress för dig såväl som för din träning
och vettiga matvanor.
Klass HC för hemmabruk
Max. viktgräns: 110 kg
VARNING! Ett system för att övervaka hjärtfrekvensen kanske inte är korrekt. Överbelastning under träning
kan orsaka allvarlig skada eller dödsfall. Om du känner obehag, sluta omedelbart träningen!
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VIKTIGA ANTECKNINGAR
Montera motionären enligt monteringsanvisningen och se till att endast använda de konstruktionsdelar
som medföljer motionären och som är konstruerade för den. Kontrollera att leveransinnehållet är
komplett innan du monterar det genom att se komponentlistan i monterings- och bruksanvisningen.
Var noga med att ställa upp motionären på en torr och jämn plats och skydda den alltid mot fukt. Om du
vill skydda platsen särskilt mot tryckpunkter, föroreningar etc. rekommenderas att du lägger en lämplig,
halksäker matta under träningen.
Huvudregeln är att motionärer och träningsanordningar inte är några leksaker. Därför får de endast användas
av korrekt informerade eller instruerade personer.

Avbryt din träning omedelbart vid yrsel, illamående, bröstsmärta eller andra fysiska symptom. Kontakta
din läkare om du är osäker.
Barn, funktionshindrade och handikappade personer bör endast använda övningen under övervakning
och i närvaro av en annan person som kan ge stöd och användbara instruktioner.
Var säker på att dina kroppsdelar och andra personers delar aldrig är i närheten av rörliga delar av
motionären under användning.
När du justerar de justerbara delarna, se till att de är korrekt justerade och notera det markerade,
maximala justeringsläget, till exempel för sadelstödet.
Träna inte direkt efter maten!
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DELSLISTA
NEJ.

namn

Antal

NEJ.

namn

Antal

1

Huvudram - främre

1

30

Bult med öga M6x1,5*20

1

2

Huvudram - bak

1

31

Skruv M6*8

1

3

Styr

1

32

Propp

1

4

Främre stabilisator

1

33

Skruv M8x35

4

5

Bakre stabilisator

1

34

Fjäderbricka 8

4

6

Glidrör

1

35

Pulssensorkabel (1400 mm) B Bakre

1

7

Ärm

1

36

glidrörsskydd L

1

8

Ryggstöd / sitshållare

1

37

Bakre glidrörsskydd P

1

9

Bakre styr

1

38

Skruv ST4.2*20

4

10

Skumgrepp 25x1,5x1090

2

39

Skruv ST4.2x15

1

11

Ändkåpa

2

40

Glidrörsskydd fram Skruv

1

12

Pulsgivare (750 mm)

2

41

M8x15

8

13

Skruv ST4,2 x 20

4

42

Arc bricka 8 16x1,5

4

14

Ändkåpa

2

43

Nivelleringsfötter M8x20

1

15

Skruv M8x45

2

44

Ändkåpa

2

16

Bricka 8 20x2,0

6

45

Skruv M8 x 70

4

17

Bricka 8 16x1,5

11

46

Omslag av främre huvudram

2

18

Mutter M8

6

47

Pulssensorkabel (1800 mm) A

1

19

Fyrkantigt ändlock 60x30x2.0

3

48

Sensorkabel (1700 mm)

1

20

Sitt

1

49

Vänster pedal

1

21

Ryggstöd

1

50

Höger pedal

1

22

Bricka 6 16x1.2

8

51

Lastregleringsknapp

1

23

Skruv M6x15

8

52

Lastjusteringskabel (1600 mm) Arc

1

24

Skruv M6x45 S5

4

53

bricka 5 15x1,0

1

25

Skruv M10x20

4

54

Skruv M5*50

1

26

Bricka 10

4

55

Trösta

1

27

Bricka 10 20x1,5

4

56

Skruv M5 x 50

4

28

Bushing

2

57

Skumgrepp 25 1,5x420

2

29

Skruv ST4.2*6

4

58

Ändlock 5x1,5

2

59

Svänghjul

1

75

Rak spindel

1

60

Mutter M10

3

76

Fjäderbricka

4

61

Bult med öga M6x36

2

77

Mutter M6

4

62

Klämma U -formad

2

78

Bälte

1

63

Bricka 6

2

79

Gränsblock

2

5

64

Mutter M6 S10

2

80

Skruv ST2,9x16

2

65

Mutter M10x1,0x6

2

81

Vänster bälteskåpa

1

66

Frihjulsgrepp

1

82

Höger remskydd

1

67

Skruv M8 x 20

1

83

Plaststift

3

68

Mutter M8

2

84

Skruv ST4.2x20

8

69

Frihjul

1

85

Skruv ST4.2x25

5

70

Spännfjäder

1

86

Vev

2

71

Rund klämma

2

87

Mutter M10x1.25 S14

2

72

Fjäderbrickor

1

88

Omslag

2

73

Lager 6003ZZ

2

89

Flaskhållare

1

74

Remskiva

1

90

Skruv M4 * 10

2

MONTERINGSMATERIAL

15. Skruv M8 x 45

2 st

16. Stor bricka 8 20x2,0 4 st

2 st

17. Bricka

18. Mutter M8 4 st

2 st

16. Stor bricka

45. Skruv M8 x 70 4 st

18. mutter M8 2 st

38. Skruv ST4.2x20

33. Skruv M8x35 4

Insexnyckel S6 1 st

4 st

st

39. Skruv ST4.2x15

4 st

4 st

17. Bricka

Hex

rycka
skruvmejsel 1 st

6

med

4 st

24. Skruv M6x45 S5
22. Bricka

4 st

34. Bricka

4 st

Phillips insexnyckel S5 1 st

DIA

7
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HOPSÄTTNING
STEG 1

1.

s
Anslut pulssensorkabel A (47) från den främre huvudramen (1) till pulssensorkabeln B (35) från den
bakre huvudramen (2).
Anslut den främre huvudramen (1) till den bakre huvudramen (2) med sex M8x15 -skruvar (41), fyra
m den främre huvudramen (1)

som togs bort. Dra åt skruvarna med insexnyckeln S6.
2. Placera den främre stabilisatorn (4) framför den främre huvudramen (1) och rikta in skruvhålen.
Anslut den främre stabilisatorn (4) till den främre huvudramen (1) med två M8x70 -bultar (45), två stora
brickor och två M8 -muttrar (18). Dra åt muttrarna med den medföljande sexkanten
skiftnyckel med Phillips -skruvmejsel.
Placera den bakre stabilisatorn (5) bakom den bakre huvudramen (2) och rikta in skruvhålen.

Anslut den bakre stabilisatorn (5) till den bakre huvudramen (2) med två M8x70 -bultar (45), två stora
brickor Dra åt muttrarna med den medföljande sexkanten
skiftnyckel med Phillips -skruvmejsel.
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STEG 2
Fäst skjutröret (6) på den bakre huvudramen (2) med fyra
Fäst det främre glidrörslocket (40) med två ST4.2x20 -skruvar (38).
Fäst sedan det vänstra och högra bakre glidrörsskyddet (36 och 37) på den bakre huvudramen (2) med två
ST4.2x20 skruvar (38) och en ST4.2x15 skruv (39).

STEG 3
Ta bort de fyra M10x20 -bultarna (25), de fyra
distanserna sätet och ryggstödsfästet (8).
Fäst sadeln och ryggstödet (8) på kragen (7) med fyra M10x20 skruvar (25), fyra distanser

10

STEG 4
Skruva loss de fyra M6x15 -skruvarna (23) och de fyra brickorna

(20). Skruva loss skruvarna med en insexnyckel med en Phillips -skruvmejsel. Fäst sätet (20) på
ryggstöd (21) till
(24).

STEG 5
Fäst det bakre handtaget (9) på säteshållaren och ryggstödet (8) med två skruvar M8x45 (15), två stora
(18). Dra åt muttrarna och
bultar med en insexnyckel med en Phillips -skruvmejsel och den medföljande insexnyckeln S6.

Anslut pulssensorkabeln (35) från den bakre huvudramen (2) till pulssensorn (12) från de bakre handtagen (9).

11

STEG 6
Ta bort de två skruvarna M8x15 (41) och de två brickorna

(1).

(16) från den främre huvudramen

Placera handtagen (3) på den främre huvudramen (1) med två skruvar M8x15 (41) och två brickor
som har skruvats upp. Dra åt skruvarna med en insexnyckel med en Phillips
skruvmejsel.

STEG 7
1. Ta bort de fyra skruvarna M5x10 (56) från konsolen (55).
Anslut pulssensorkabel A (47) och sensorkabel (48) från den främre huvudramen (1) till konsolen (55).
Sätt in extra kablar i den främre huvudramen (1).
Fäst fästet (55) på huvudramen (1) med fyra M5x10 -skruvar (56). Dra åt skruvarna med en insexnyckel
med en Phillips -skruvmejsel.
2. Fäst den vänstra pedalen (49) moturs på den vänstra veven (86). Fäst
den högra pedalen (49) medurs på den högra veven (86).
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STEG 8
Fäst flaskhållaren (89) med M4 x 10 skruvar (90).

TRÖSTA
DISPLAYER

TID

00: 00-99: 00

HASTIGHET (SPD)

0-99,9 KM/H (ML/H)

DISTANS

0,00-9999 KM (ML)

KALORIER

0,0-9999 KCAL

ODOMETEER (ODO) OD

0.0-9999 KM (ML)

PULS (PUL)

0, 40 ~ 240BPM

KNAPPAR

LÄGE

Bekräfta valet

UPPSÄTTNING

Ställ in tid, distans, kalorier, puls

RENGÖR (ÅTERSTÄLL)

Återställ värdet

PÅ / AV (START / STOPP)

Slå på, pausa programmet

FUNKTIONER
Auto på / av

Enheten slås på automatiskt när knappen eller pedalen trycks ned Enheten
stängs av automatiskt om det inte sker någon åtgärd på 4 minuter
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ÅTERSTÄLLA

LÄGE

Konsolen kan återställas genom att byta batterier eller hålla MODE -knappen intryckt i 3
sekunder
Du kan välja mellan automatisk datavisning eller lås för att visa en data

TID

Använd MODE för att välja TIME. Visar träningstid

FART

Använd MODE för att välja SPEED. Visar aktuell hastighet.

DISTANS

Använd MODE för att välja DISTANCE. Det aktuella avståndet visas.

CALORE

Använd MODE för att välja CALORIE. Förbrända kalorier visas.

ODOMETR

Välj MODE för att välja ODOMETR. Det totala avståndet visas.

PULS

Använd MODE för att välja puls. Den aktuella användarens puls visas.
Håll pulsdetektorerna i 30 sekunder.

SCAN: Visar data var fjärde sekund automatiskt. BATTERI: Byt ut
batteriet om displayen är svårläst.

TRÄNINGSINSTRUKTIONER
Ett lyckat träningspass börjar med uppvärmningsövningar och slutar med nedkylningsövningar.
Uppvärmningsövningarna bör göra din kropp redo för huvudträningen. Nedkylningsfasen ska skydda dina
muskler mot skador och kramper. Gör uppvärmnings- och nedkylningsövningar enligt diagrammet nedan.

Vidrör tårna
Böj långsamt ryggen från höfterna. Håll din rygg och armar avslappnade
medan du sträcker dig nedåt till tårna. Gör det så långt du kan och håll
positionen i 15 sekunder. Böj knäna något.

Lår
Luta dig mot en vägg med en hand. Nå ner och bakom dig. Lyft upp din högra
eller vänstra fot till skinkan så högt som möjligt. Håll i 30 sekunder och
upprepa två gånger för varje ben.
Hamstring sträckt
Sitt och sträck ut ditt högra ben. Vila sulans vänstra fot mot insidan av din
högra tätt. Sträck ut din högra arm längs ditt högra ben så långt du kan. Håll i
15 sekunder och slappna av. Upprepa allt med vänster ben och vänster arm.
Insida övre lår
Sitt på golvet och lägg fötterna ihop. Knäna är pekade utåt. Dra fötterna så
nära ljumsken som möjligt. Pressa knäna försiktigt nedåt. Behåll denna
position i 30-40 sekunder om möjligt.
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Kalvar och akillessen
Luta dig mot en vägg med ditt vänstra ben framför det högra och armarna
framåt. Sträck ut ditt högra ben och håll vänster fot på golvet. Böj ditt vänstra
ben och luta dig framåt genom att flytta höger höft i väggen. Håll i 30-40
sekunder. Håll benet sträckt och upprepa träningen med det andra benet.

FELSÖKNING
Fel

Lösning

Liggande är inte stabil.

Stabilisera med stabiliserande fötter

Data visas inte

1. Kontrollera kabelanslutningen
2. Kontrollera batteristatus
3. Byt ut batterierna

Ingen puls detekterad

1. Kontrollera att kablarna är korrekt anslutna
2. Håll alltid i handtagen med båda händerna
3. Tryck för hårt på plattorna

Liggande knark

Dra åt skruvarna

FÖRDELAR MED RECUMBTION
Fåtölj är ett utmärkt val när det gäller att stabilisera ländryggen på ryggen, när du lutar dig tillbaka medan du
tränar på motionscykel böjer du dig framåt. Liggande stöder därför bättre kroppshållning.
Ryggstöd är också gynnsammare för dina leder. Botten av ryggen läggs på en stor, stabil sadel, och dina knän
och anklar skyddas från eventuella skador.
Att sadeln är större är ofta den största skillnaden jämfört med klassisk motionscykel. Bara sittkomforten är
skillnaden som alla som upplever denna typ av motionscykel kommer att känna.
Liggande är också ett bra alternativ för de flesta med neurologiska störningar. Om din rygg eller leder lider av
reumatoid artrit kan liggande vara den bästa lösningen för dig på grund av din kropps viktfördelning.

UNDERHÅLL
Rengör med en mjuk trasa och ett icke-aggressivt
rengöringsmedel. Använd inte aggressiva rengöringsmedel.
Torka bara av de elektriska delarna med en trasa. Undvik kontakt med vatten.

LAGRING
Förvara liggdelen i en ren och torr miljö. Se till att strömbrytaren är avstängd och att motionscykeln inte är
ansluten till eluttaget.
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VIKTIGT MEDDELANDE
Denna motionscykel har standard säkerhetsföreskrifter och är endast lämplig för hemmabruk. All annan
användning är förbjuden och kan vara farlig för användarna. Vi ansvarar inte för skador som orsakats av
felaktig och förbjuden användning av maskinen.
Rådgör med din läkare innan du börjar träna på motionscykeln. Din läkare bör utvärdera om du är
fysiskt lämplig att använda maskinen och hur mycket ansträngning du kan göra. Felaktig träning eller
byte av kroppen kan skada din hälsa.
Läs noga följande tips och övningar. Om du upplever smärta, illamående, andning eller andra
hälsoproblem under träningen, sluta omedelbart. Kontakta din läkare omedelbart om smärtan kvarstår.
Denna motionscykel är inte lämplig som yrkesmässigt eller medicinskt syfte. Det kan inte heller användas för
helande ändamål.

Pulsmätaren är inte en medicinsk utrustning. Den ger endast ungefärlig information om din
genomsnittliga hjärtfrekvens och eventuell föreslagen puls är inte medicinskt bindande. Ackumulerade
data kanske inte alltid är korrekta när det gäller okontrollerbara mänskliga och miljömässiga faktorer.

MILJÖSKYDD
Efter att produktens livslängd har löpt ut eller om eventuell reparation är oekonomisk, kassera den enligt lokala
lagar och miljövänlig på närmaste skrotverk.
Genom korrekt kassering skyddar du miljön och naturkällorna. Dessutom kan du skydda människors hälsa. Om
du inte är säker på korrekt avfall, be lokala myndigheter att undvika lagöverträdelser eller sanktioner.
bland husavfall men lämna in dem på återvinningsplatsen.

GARANTIVILLKOR, GARANTIKRAV
Allmänna garantivillkor och definition av villkor
Alla garantivillkor som anges nedan avgör garantin och garantiprocessen. Garantivillkor och garantikrav regleras
av lag nr 89/2012 Coll. Civillagen och lag nr 634/1992 Coll., Konsumentskydd, med ändringar, även i fall som inte
anges i dessa garantiregler.
Säljaren är SEVEN SPORT sro med sitt säte på Borivojova Street 35/878, Prag
13000, företagsregistreringsnummer: 26847264, registrerat i handelsregistret vid regiondomstolen i Prag, avsnitt
C, insats nr 116888.
Enligt gällande lagregler beror det på om köparen är slutkund eller inte.
ingå och verkställa avtalet för att driva eller främja sin egen handel eller affärsverksamhet.
es tjänster för
syftet med att använda varorna eller tjänsterna för sin egen affärsverksamhet. Köparen följer det allmänna
köpeavtalet och affärsvillkoren.
Dessa garantivillkor och garantikrav är en integrerad del av varje köpeavtal mellan säljaren och köparen. Alla
garantivillkor är giltiga och bindande, om inte annat anges i köpeavtalet, i ändringen av detta kontrakt eller i ett
annat skriftligt avtal.
Garantivillkor
Garantiperiod
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Säljaren ger köparen en 24 månaders garanti för varukvalitet, om inte annat anges i garantiintyget, faktura,
leveransbrev eller andra dokument som är relaterade till varorna. Den lagliga garantiperioden som ges till
konsumenten påverkas inte.
Genom garantin för varukvalitet garanterar säljaren att de levererade varorna under en viss tid är lämpliga för
regelbunden eller kontrakterad användning och att varorna ska behålla sina vanliga eller kontrakterade
egenskaper.
Garantin täcker inte defekter som härrör från (om tillämpligt):
otillräcklig insättning av sadelstolpe i ramen, otillräcklig åtdragning av pedaler och vevor
Felaktigt underhåll
Mekaniska skador
Regelbunden användning (t.ex. slitning av gummi- och plastdelar, rörliga mekanismer, leder, slitage på
bromsbelägg/block, kedja, däck, kassett/flerhjul etc.)
Oundviklig händelse, naturkatastrof
Justeringar gjorda av okvalificerad person
Felaktigt underhåll, felaktig placering, skador orsakade av låg eller hög temperatur, vatten, olämpligt
tryck, stötar, avsiktliga ändringar i konstruktion eller konstruktion etc.
Garantikravsprocedur
Köparen är skyldig att kontrollera de varor som säljaren levererat omedelbart efter att ha tagit ansvaret för
varorna och dess skador, det vill säga omedelbart efter leveransen. Köparen måste kontrollera varorna så att han
upptäcker alla defekter som kan upptäckas genom en sådan kontroll.
När en garantikrav görs är köparen skyldig att på begäran av säljaren bevisa köpet och ialnumret, eller
så småningom av dokumenten utan serienummer. Om köparen inte bevisar att garantikravet är giltigt med
dessa dokument har säljaren rätt att avvisa garantikravet.
Om köparen meddelar ett fel som inte täcks av garantin (t.ex. om garantivillkoren inte var uppfyllda eller vid
felanmälan etc.) har säljaren rätt att kräva ersättning för alla kostnader i samband med reparationen. Kostnaden
ska beräknas enligt gällande prislista över tjänster och transportkostnader.
Om säljaren upptäcker (genom att testa) att produkten inte är skadad accepteras inte garantikravet. Säljaren
förbehåller sig rätten att kräva ersättning för kostnader som härrör från det falska garantikravet.
Om köparen gör anspråk på varorna som juridiskt täcks av garantin från säljaren, ska säljaren åtgärda de
rapporterade defekterna genom reparation eller byte av den skadade delen eller produkten mot en ny. Baserat
på köparens samtycke har säljaren rätt att byta ut de defekterade varorna mot en helt kompatibel vara med
samma eller bättre tekniska egenskaper. Säljaren har rätt att välja den form av garantiförfaranden som beskrivs i
detta stycke.
Säljaren ska lösa garantikravet inom 30 dagar efter leveransen av de defekta varorna, såvida inte en längre tid
har avtalats. Den dag då de reparerade eller utbytta varorna överlämnas till köparen anses vara dagen för
garantikravsavvecklingen. När säljaren inte kan lösa garantikravet inom den överenskomna tiden på grund av
varans defekt, ska han och köparen göra ett avtal om en alternativ lösning. I sådana fall
överenskommelse inte görs, Se

ller är skyldig att ge köparen en ekonomisk ersättning i

form av återbetalning.

CZ

SEVEN SPORT sro
Registrerat kontor:
Huvudkontor:

Garanti och service:

,

c, Praha 5, 150 00,
, 749 01

01
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CRN:
MOMSREGISTRERINGSNUMMER:

26847264
CZ26847264

Telefon:

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

Webb:

www.inSPORTline.cz

E-post:

SK

inSPORTline sro
01, SK

Huvudkontor, garanti och servicecenter:

CRN:
MOMSREGISTRERINGSNUMMER:

36311723
SK2020177082

Telefon:

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

Webb:

www.inSPORTline.sk

E-post:
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