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SÄKERHETS INSTRUKTIONER

INTRODUKTION

Tack för att du köpte den här enheten. Kontrollera att alla delar är kompletta och felfria. Om någon del 
saknas, kontakta servicen. Kontakta även serviceteknikern vid reparation eller skada. Denna enhet är 
endast avsedd för hemmabruk. Annan användning än avsedd kan upphäva garantin. Använd den inte för 
kommersiella ändamål.

Teknisk beskrivning:

• Stabil stålram med täckta vikter

• Ergonomisk stoppning och justerbart ryggstöd av syntetiskt läder (mitten kan justeras i 3 
lägen)

• Horisontellt och vertikalt justerbart säte (2 positioner)

• Elektropläterad yta

• Tillverkad av 50 x 50 mm stålrör

• Remskivor i förstärkt glasfiber med industrilager

• Kablar tillverkade av lindat flygplansstål med mycket hållbar vinylyta

• Multifunktionell elektronisk disk för trappsteg, bänk och övre och nedre remskiva

• Vikter: 65 kg med höghållfast överföring (7 x 3,62 kg (8 lbs.), 7 x 4,53 kg (10 lbs.), 1 x 8 kg fast 
vikt)

• Beroende på tillgängligt utrymme kan du placera trappsteget och parallellstången bakom 
resten av utrustningen eller på höger eller vänster sida (L-formad montering)

• Max användarhöjd: 195cm

• Basmått: L 230cm x B 85cm x H 215cm

• Utrymme som behövs för färdigmonterat multigym: L 264cm x B 130cm x H 215cm

• L-formad basmått: L 198cm x B 130cm x H 215cm

• Utrymme som behövs för multigym monterat i L-form: L 228cm x B 163cm x H 215cm

• Vikt: 165,5 kg

• Viktgräns: 150 kg

• Viktgräns för trappsteg: 120 kg

• Kategori HC (EN 957)

Styrkeöverföringsindex enligt TÜV/GS-standarder:

• Fjäril: 1:1,55

• Bänkpress: 1:1,68

• Övre bakremskiva: 1:1,3

• Bencurl: 1:2

Grundläggande information:

1． Den är endast avsedd för hemmabruk. Använd den inte för kommersiella ändamål och överskrid inte belastningen
begränsa.

2． Jobba rimligt. Överdriven träning kan leda till hälsokomplikationer.
3． Rådgör med din läkare innan du påbörjar något träningspass. Det är nödvändigt, om du har lite hälsa,

tryck, ortopediska komplikationer mm.
4． Tillverkaren ansvarar inte för skada som uppstår på grund av felaktig användning eller felaktig montering. 
Professionell montering rekommenderas. För mer information, kontakta producenten.
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Säkerhetsåtgärder:

Följ dessa instruktioner för att använda den på ett säkert sätt:

1) Max. belastning är: 150 kg.
2) Certifierad enligt EN957 i klass HC. Endast för hemmabruk.
3) Använd den inte på platser med brist på luft.
4) Skydda mot extrema temperaturer, vatten och fukt.
5) Läs manualen noggrant innan du påbörjar något träningspass.
6) Placera den endast på en plan och fast yta. Kontrollera dess stabilitet.
7) Håll ett säkerhetsavstånd på minst 2 m runt denna enhet.
8) Undvik överansträngning eller överdriven belastning.
9) Alla spakar och justerare måste vara ordentligt säkrade.
10) Kontrollera regelbundet alla bultar och muttrar och dra åt om det behövs. Kontrollera alla komponenter. 

Skadade eller slitna delar måste bytas ut omedelbart. Kontakta service för reparation.
11) Kontrollera regelbundet alla skruvar och muttrar. De måste passa bra.
12) Förvaras åtskilt från barn och husdjur.
13) Det är ingen leksak.
14) Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Viktig:

Skicka endast tillbaka i original eller annan säker förpackning för att undvika maskinskador.

Rådfråga din läkare. Det är särskilt nödvändigt om du är över 35 år eller om du har vissa 
hälsoproblem.

Innan användning:

Läs manualen noggrant och följ eller monteringssteg.

Lägg ut alla delar och kontrollera att ingen del saknas. Kasta inte förpackningsmaterialet förrän enheten är 
helt monterad. Följ bilderna för enkel installation.
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DELLISTA

Del
Nej.

Del
Nej.Beskrivning Antal Beskrivning Antal

1 Huvudram 1 64 Bussning D29*D21.5*D10.2 4

2 Mellangolvsram 1 65 Fästplatta 50*120*3T 1

3 Främre vertikalt stöd 1 66 Dator BC-80258 1

4 Toppram 1 67 Övre datorkabel 720L 1

5 Framre golvram 1 68 Mellersta datorkabel 550L 1

6 Stolsstöd 1 69 Nedre datorkabel 400L 1

7 Vänster fjärilsarm 1 70 Givarkabel 110L 1

8 Höger fjärilsarm 1 71 Plugg D4*D12*13 2

9 Fjärilsarmstöd 1 72 Nyp för datorkabel 3

10 Tallrik för fot 1 73 Främre stabilisator 1

11 Benförlängningsrör 1 74 Bakre vertikalt stöd 1

12 Övre dragstång 1 75 Bakre golvram 1

13 Nedre dragstång 1 76 Lutningsstöd bak 1

14 Foam roller axel 2 77 Armkuddestöd 1

15 Bälte (tyg) 40*650 2 78 Styre 2

16 Chrome vägledning 2 79L Vänsterarmsdyna 1

17 Viktskydd 2 79R Högerarmsdyna 1

18 Viktväljarrör 1 80 Ryggstöd 1

19 Fästplatta 1 81L Vänster pedalstöd 1

20 Enkel remskiva fäste 2 81R Höger pedalstöd 1

21 Bälte (tyg) 240*130 2 82L Vänster pedal 1

22 Omslag 100,3*48*45 2 82R Höger pedal 1

23 1 83 Hydraulcylinder 2
Knopp D56*M16*24*D8

24 Kulstift 1 84 T-formad knopp 1

25 Krok D8*80 6 85 Buffert D33*D44*41,5 2

26 Kedja D4,8*18*34*248 1 86 Prop stöd 1

27 Lägre
Stöd

vikt beskyddare 2 87 Ihålig lock 30*30*65L 1

28 Övre
Stöd

vikt beskyddare 2 88 Knopp D30*M16*1,5*29*D8 1

29 Ankelband 496*30 2 89 Rund keps D50*15 2

30 Kedja D4,8*18*34*613 1 90 Skruvlock D28*14 (M8) 8

31 Bussning D10*D12*5T 2 91 Skruvlock D28*17 (M6) 4

32 6 92 Fyrkantig keps 50*50*18,5 2
Fotkåpa 50*50*76,5*4,5t
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33 Runt lock D1''*17,5 16 93 Fästfäste för hydraulcylinder 2

34 Nyckel 2 94 Böjd platta 2

35 Fyrkantig keps 50*50*18,5 5 95 Fäströr 4

35A Fyrkantigt lock 50*50*20L 1 96 Ihålig lock D50.8*D26*D20L 2

36 Fyrkantig keps 20*50*14 1 97 Mellanviktsplatta 7

37 Buffert 35*35*25 1 100 Bult M10*1,5*75L 14

38 Fyrkantig buffert 42*42*5T 1 101 Platt bricka D20*D11*2T 76

39 Rund buffert D60*D26*26T 2 102 Nylonmutter M10*1,5*10T 37

40 Insexnyckel 1 103 Bult M10*1,5*65L 18

41 Remskiva styrning 7 104 Bult M10*1,5*70L 4

42 Plastring av remskiva 7 105 Skruv M8*25L 2

43 Bussning D38*D35.2*32 2 106 Platt bricka D24*D13,5*2,5T 2

44 Skum D23*D80*175L 6 107 Nylonmutter M12*1,75*12T 1

45 Skum D23*D35*127L 12 108 Bult M10*1,5*55L 1

46 Övre viktskiva 1 109 Bult M10*1,5*40L 2

47 Nedre viktskiva 7 110 Bult M10*1,5*20L 2

48 Nedre ryggstödet 1 111 Bult M12*1,75*85L 1

48A Mittryggstöd 1 112 Bult M10*1,5*60L 3

49 Sittplats 1 113 Bult M10*1,5*95L 1

50 Kabel (III) 3270L 1 114 Bult M10*1,5*25L 10

51 Kabel (IV) 1430L 1 115 6
Bult M5*0,8*20L

52 Kabel (II) 2965L 1 116 Platt bricka D15*D5.2*1.0T 6

52A Kabel (I) 1535L 1 117 Bult M6*1*20L 4

53 Övre viktväljarstift 1 118 Platt bricka D14*D6,5*0,8T 12

54 Platt bricka D47.5*D13*3T 1 119 Nylonmutter M6*1*6T 4

55 Övre viktväljare 1 120 Bult M8*1,25*15L 2

56 Upphöjd remskiva D90*D10*28,5 5 121 Platt bricka D28*D8,5*3T 4

57 9 122 Platt bricka D38*D8,5*3T 2
Platt remskiva D90*D10*24

58 Ankelband 295*95 1 123 Plattbricka D19*D8,5*1,6T 8+4

59 Huvudkudde 1 124 Bult M6*1*35L 2

60 Bussning D18*D10*14,5 18 125 Bult M8*1,25*20L 6

61 Skruvlock D28*17*(M10) 90 126 Fjäderbricka D15.4*D8.2*2T 4

62 Skruvlock D30*17*(M12) 2 127 Bult M6*1*40L 2

63 Fjäderstift 1 128 Bult M8*65L 4
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EXPLODERAD RITNING
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25 12
33 35 4 57

50 45 33
45 95 35

45 35A
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79R
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46 57 22
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22 15
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20 7
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56 48A
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81L 48 45
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84 33
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44 33
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16
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56 14
41 36 35

32 95 6
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29 1

61 62
64

11 44 33
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23 3757

32 2
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M10 M12 52A 58

19 35 30 3325
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45
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Kontrolllista

1 2 4
x1 x1

x1
3 x1

5 6x1 x1 7 x1

8 9 10x1 x1 x1

11 12 13
x1 x1 x1

14 15 16x2 x2 x2

17 x2 18 x1
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24
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x1

x1
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x2

x2

x1

20
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28
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x2

x1

x7

21
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x1
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x4

x7

44 x6 46 x1 47 x7

48 x1 48A x1 49 x1

50 x1
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51 x1 52 x1

52A 56

59

65

x5

x1

x1

57

61

66

97

x9

x90

x1

x7

58
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x1
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x1

73 74x1 x1
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77 x1
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114 127 x2 116 x6
D15*D5,2*1,0TM10*25 x10 M6*1*40L

124 x2
109 M6*1*35L 118 x12

M10*40 x2
110 x2 D14*D6,5*0,8T

108 M10*20 126 x4
M10*55 x1

105
D15,4*D8,2*2T

112 M8*25 x2
M10*60 x3 125 x6 123 x8

128 M8*20L D19*D8,5*1,6T
M8*65 x4 115 x6

M5*0,8*20L 101 x76
103

117 x4 D20*D11*2T
M10*65 x18

M6*1*20L

104 106 x2
120 x2

M10*70 x4
M8*15L D24*D13,5*2,5T

100
M10*75 x14 119 x4

M6*1*6T

121 x4

111
D28*D8,5*3T

M12*85 x1 102 x37

113 M10*10T 60 x18

M10*95 x1 D18*14,5T
107 x1

M12*12T

53 x1
D10,5*56,5

54 D47,5xD13 x1 55 D56xD27 x1
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HOPSÄTTNING

Steg 1

16

110
101

27

16
2 101

114

1

32 102
101 2

104
101

102 M10*1,5*10T x2

101 D20*D11*2T x8

x2110 M10*1,5*20L

114 M10*1,5*25L x2

FIGUR 1 104 M10*1,5*70L x2

1) Montera huvudramen (1) till den mellersta golvramen (2) med den platta brickan (101), nylonmuttern
(102) och bulten (104).

2) Montera det nedre viktskyddet (27) och den kromade styrningen (16) på den mellersta golvramen
(2) av den platta brickan (101), bulten (110) och bulten (114) som visas som fig. A.

3) Montera fotkåpan (32) på den mellersta golvramen (2).
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Steg 2

54

46
55

18 53

97

47

24
1

100

101
102

102 M10*1,5*10T x2 103
101 101

102101 D20*D11*2T x5

x1
19

5 10
103 M10*1,5*65L 100

FIG2 100 M10*1,5*75L x2

1) Montera den nedre viktplattan (47), den mittersta viktplattan (97) och den övre viktplattan (46) till den 
kromade styrningen (16) som visas som fig. A. Sätt den platta brickan (54) i hålet på den övre 
viktplattan (46).

2) Montera den övre viktväljarsocket (55) till viktväljarröret (18) och fäst uttaget med den övre 
viktväljarstiftet (53). Sätt in viktväljarröret (18) i hålet på viktskivorna.

3) Montera den främre golvramen (5) till huvudramen (1) vid fästplattan (19), den platta brickan
(101), bulten (103) och bulten (100) och nylonmuttern (102).

4) Montera plattan för foten (10) på den främre golvramen (5) med bulten (100), den platta brickan (101) 
och nylonmuttern (102).

5) Användare kan välja mängden viktskivor med kulstiftet (24).
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Steg 3

3

B
101
103

48A
86

59

120
123

48A

49
648

101
109

104 6

1

65
101
102

102 M10*1,5*10T x4 73
102
101101 D20*D11*2T x14

123 D19*D8,5*1,6T x2
100

120 M8*15L x2

FIG 3 109 M10*1,5*40L x2

x4

x2

103 M10*1,5*65L

104 M10*1,5*70L

100 M10*1,5*75L x2

1) Montera det främre vertikala stödet (3) på huvudramen (1) med fästplattan (65), den platta brickan 
(101), bulten (104) och nylonmuttern (102).

2) Montera sitsen (49) på sitsstödet (6) med den plana brickan (101) och bulten (109) som visas som 
fig. A. Montera sitsstödet (6) på huvudramen (1).

3) Montera det mellersta ryggstödet (48A) på stödstödet (86) med bulten (120) och den platta brickan
(123) visad som fig. B.

4) Montera huvuddynan (59), det mellersta ryggstödet (48A) och det nedre ryggstödet (48) till det främre vertikala 
stödet (3) med den platta brickan (101) och bulten (103).

5) Montera den främre stabilisatorn (73) på den främre golvramen (5) med bulten (100), den platta brickan (101) 
och nylonmuttern (102).
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Steg 4

114
101

28

102
4

35

100
101

3
16

102 M10*1,5*10T x2

101 D20*D11*2T x8

107 M12*1,75*12T x1

106 D24*D13,5*2,5T x2

114 M10*1,5*25L x4

100 M10*1,5*75L x2

111 M12*1,75*85L x1

106
107

1 111 11

FIG4

1) Montera den övre ramen (4) till den kromade styrningen (16) och det främre vertikala stödet (3). Montera 
den fyrkantiga kåpan (35) på den övre ramen (4).

2) Montera det övre viktskyddsstödet (28) på den övre ramen.
3) Fäst det övre viktskyddsstödet (28), den övre ramen (4) och kromstyrningen (16) med den plana 

brickan (101) och bulten (114).
4) Fäst den övre ramen (4) vid det främre vertikala stödet (3) med bulten (100), den platta brickan (101) och 

nylonmuttern (102).
5) Montera benförlängningsröret (11) till huvudramen (1) vid den platta brickan (106), nylonmuttern

(107) och bulten (111).
Steg 5
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4 102

A
9

38
113
101 9

105

7

8

102 M10*1,5*10T x1

101 D20*D11*2T x2

105 M8*1,25*25L x2

FIG 5 113 M10*1,5*95L x1

1) Montera fjärilsarmstödet (9) på den övre ramen (4) vid den platta brickan (101), nylonmuttern
(102) och bulten (113).

2) Montera den vänstra fjärilsarmen (7) och den högra fjärilsarmen (8) till fjärilsarmsstödet (9) med 
skruven (105).

3) Fäst den fyrkantiga bufferten (38) på fjärilsarmstödet (9) som visas som fig A.
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Steg 6

15
15

7

8
114
101
31

44
14

3

6
44

11

31 D12*D10*7T x2

101 D20*D11*2T x4

FIG6 114 M10*1,5*25L x2

1) Montera bältet (tyget) (15) till vänster fjärilsarm (7) och höger fjärilsarm (8) vid bussningen (31), den 
platta brickan (101) och bulten (114).

2) Montera skumrullaxeln (14) på   det främre vertikala stödet (3), sätesstödet (6) och 
benförlängningsröret (11). Montera skummet (44) på   skumrullaxeln (14).
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Steg 7

50
57

103
60 A 51

57
103
60 E

4
60

102
4

60
102

25
12

B
56
101
102

9

50
57

103
60 C

50
3

60
10250

20
114
101

51

102

42
41

102
101 20

41
42

56

D 101
112

102 M10*1,5*10T x9

x5

x1

x1

x6

101 D20*D11*2T

114 M10*1,5*25L

112 M10*1,5*60L 50

FIG7 103 M10*1,5*65L

60 D18*D10*14,5T x12 51

1) Montera den platta remskivan (57) till den övre ramen (4) med bussningen (60), bulten (103) och nylonmuttern (102) 
som visas som fig. A.

2) Montera den upphöjda remskivan (56) på fjärilsarmstödet (9) med den platta brickan (101) och nylonmuttern 
(102) som visas som fig. B.

3) Montera den platta remskivan (57) på det främre vertikala stödet (3) med bussningen (60), bulten (103) och 
nylonmuttern (102) som visas som fig. C.

4) Montera den upphöjda remskivan (56) till den enkla remskivans fäste (20) med remskivans styrning (41), plastringen 
på remskivan (42), den platta brickan (101) och nylonmuttern (102) som visas som fig. D.

5) Montera kabeln (50) som visas som pilarna. Montera änden med öglan av kabeln (50) till den enkla 
remskivans fäste (20) med den platta brickan (101), nylonmuttern (102) och bulten (114).

6) Montera den övre dragstången (12) på den övre ramen (4) vid kroken (25).
7) Montera den platta remskivan (57) till den övre ramen (4) med bussningen (60), bulten (103) och nylonmuttern 

(102) som visas som fig. E. Montera kabeln (51) som visas som pilarna.
Steg 8
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26
25

103
52A
20

114
101

52
57 60 A

3
60

102
102

42
41

52
102
101 20

41
42

56

B 101
112

52A
57

103
60 D

A
11
60

102
1

52A
58 30

25
13 42

41 102
101
42102 M10*1,5*10T x7

x8

x1

x1

x2

x3

102
101

56
41D20*D11*2T 41 52101 56E 101114 M10*1,5*25L C 42101

108 M10*1,5*55L 108 112 52A
112 M10*1,5*60L

FIG 8
103 M10*1,5*65L

60 D18*D10*14,5T x6

1) Montera den platta remskivan (57) på det främre vertikala stödet (3) med bussningen (60), bulten (103) och 
nylonmuttern (102) som visas som fig. A.

2) Montera den upphöjda remskivan (56) till den enkla remskivans fäste (20) med remskivans styrning (41), 
plastringen på remskivan (42), den platta brickan (101), bulten (112) och nylonmuttern (102) visad som fig. B.

3) Montera den upphöjda remskivan (56) till huvudramen (1) med remskivans styrning (41), plastringen på 
remskivan (42), den platta brickan (101), bulten (112) och nylonmuttern ( 102) visad som fig. C.

4) Montera kabeln (52) som visas som pilar. Anslut kabeln (52) med kabeln (51) vid kroken
(25) och kedjan (26).

5) Montera den platta remskivan (57) på benförlängningsröret (11) med bussningen (60), bulten (103) och 
nylonmuttern (102) som visas som fig. D.

6) Montera den upphöjda remskivan (56) till huvudramen (1) med remskivans styrning (41), plastringen på 
remskivan (42), den platta brickan (101), bulten (108) och nylonmuttern ( 102) visad som fig. E.

7) Montera kabeln (52A) som visas som pilar. Montera den nedre dragstången (13) eller ankelremmen
(58) till änden av kabeln (52A) genom kedjan (30) och kroken (25).

Steg 9

17



28 115
116

115
116

17

21

25

17
94

119 17
118
117

17
27

115 M5*0,8*20L x6

FIG 9
116 D15*D5,2*1,0T x6

117 M6*1*20L x4

118 D14*D6,5*0,8T x8

119 M6*1*6T x4

1) Montera den böjda plattan (94) till viktskyddet (17) med bulten (117), den platta brickan (118) och 
nylonmuttern (119).

2) Montera viktskyddet (17) till det nedre viktskyddsstödet (27) och det övre viktskyddsstödet (28) med 
bulten (115) och den platta brickan (116).

Steg 10
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68

66

72

68

B

67
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D 69
67 C

FIG 10

1) Montera datorn (66) på det främre vertikala stödet (3).
2) Anslut kabeln som är förmonterad till datorn (66) med den mittersta datorkabeln (68) som visas 

som fig. A.
3) Fäst den mittersta datorkabeln (68) vid nypet för datorkabeln (72) som visas som fig. B.
4) Anslut den övre datorkabeln (67) till den mittersta datorkabeln (68) som visas som fig. C.
5) Anslut den övre datorkabeln (67) till den nedre datorkabeln (69) som visas som fig. D.Steg 
11
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4 101
10274

103
101

101
102

75 100
101

2
102 M10*1,5*10T x4

101 D20*D11*2T x8

x2103 M10*1,5*65L

100 M10*1,5*75L x2

FIG 11

1) Montera det bakre vertikala stödet (74) på   den övre ramen (4) med den platta brickan (101), nylonmuttern
(102) och bulten (103).

2) Montera den bakre golvramen (75) till den mellersta golvramen (2) och det bakre vertikala stödet (74) med den 
platta brickan (101), bulten (100) och nylonmuttern (102).
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Steg 12

79R
78

79L
102
77

101
100

123
125 123

128 103
101
80

74
101
100

101
102

76
101
102

100
101

75

102 M10*1,5*10T x6

x14101 D20*D11*2T

123 D19*D8,5*1,6T x6

125 M8*20L x2

128 M8*1,25*65L x4

x2103 M10*1,5*65L

100 M10*1,5*75L x6

FIG 12

1) Montera armstödet (77) på det bakre vertikala stödet (74) med bulten (100), den platta brickan (101) 
och nylonmuttern (102).

2) Montera ryggstödet (80) på armstödet (77) med den platta brickan (101) och bulten
(103).

3) Montera den vänstra armdynan (79L) och den högra armdynan (79R) till armdynans stöd (77) med den plana 
brickan (123) och bulten (128).

4) Montera styret (78) på armstödet (77) med den platta brickan (123) och bulten
(125).

5) Montera det bakre lutningsstödet (76) på det bakre vertikala stödet (74) och på den bakre golvramen
(75) vid bulten (100), den platta brickan (101) och nylonmuttern (102).
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Steg 13

125
126
121

82R 83
82L

127
85 81L

81R118
124

122
84

125
126
121

121 D28*D8,5*3T x4

126 D15,4*D8,2*2T x4

118 D14*D6,5*0,8T x4

x4125 M8*20L

124 M6*1*35L x2

127 M6*1*40L x2

FIG 13

1) Montera det vänstra pedalstödet (81L) och det högra pedalstödet (81R) på det bakre vertikala stödet
(74) vid den plana brickan (121), bulten (125) och fjäderbrickan (126).

2) Montera den hydrauliska cylindern (83) på det bakre vertikala stödet (74) med den plana brickan (121), 
bulten (125) och fjäderbrickan (126). Montera den hydrauliska cylindern (83) på det vänstra pedalstödet 
(81L) och det högra pedalstödet (81R) med den T-formade knappen (84) och den platta brickan (122).

3) Montera den vänstra pedalen (82L) och den högra pedalen (82R) på pedalstödet (81L&81R) med den platta 
brickan (118), bulten (124) och bulten (127).

4) Montera bufferten (85) på pedalstödet (81L&81R).
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Steg 14

61
M10

x90

90
M8

x8

91 62
M6

M12
x4

x2

FIG 14

Montera skruvlocket (61&62&90&91) på skruvarna.
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Anteckningar

1-1 1-2

A A

2

3 4

B

1) Användare kan dra fjärilsarmen framåt och bakåt enligt olika mål för träningen som visas i fig. 1-1 
och fig 1-2.

2) Plattan för foten kan justeras vertikalt visad som fig. 2.
3) Höjden på sätet kan justeras genom att vrida på vredet som visas i fig. B.
4) Användare kan välja mängden viktskivor med kulstiftet.
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5-1 5-2
5-3

VKR+STEPPER kan justeras i olika lägen som visas som fig. 5-1/2/3.

1. Bakre delen av föremålet;
2. Vänster del av föremålet;
3. Höger del av föremålet.
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L SHAPE MONTERING

Följ steg 1 till 10 ovan för att montera det L-formade tornet. Monteringsstegen i L-form beskrivs i steg 
11-14 nedan.

STEG 11

På toppen fäster du den bakre ramen (74) på   den övre ramen (4) med 4x brickor (101), 2x muttrar (102) 
och 2x skruvar (103).

På undersidan, fäst den bakre balken (75) på den nedre ramen (2) med 4x brickor (101), 2x muttrar (102) 
och 2x skruvar (100).
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STEG 12

Fäst armstödsstödet (77) på den bakre vertikala ramen (74) med 2x skruvar (100), 4x brickor (101) och 2x 
muttrar (102)

Fäst ryggstödet (80) på armstödsstödet (77) med 2x skruvar (103) och 2x brickor (101).

Fäst vänster och höger armstöd (79 L/R) på armstöden (77) med 4x skruvar (128) och 4x brickor (123).

Fäst handtagen (78) på armstödsstödet (77) med 2x skruvar (25) och 2x brickor (123).

Fäst det bakre nedre stödet (76) på den bakre vertikala ramen (74) och balken (75) med 4x skruvar (100), 8x 
brickor (101) och 4x muttrar (102).
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STEG 13

Fäst de vänstra och högra pedalstöden (81 L/R) på den bakre vertikala ramen (74) med 2x skruvar (125), 2x 
fjäderbrickor (126) och 2x plana brickor (125).

Fäst hydraulcylindern (83) på den bakre vertikala ramen (74) med 2x skruvar (125), 2x fjäderbrickor 
(126) och 2x plana brickor (121). Fäst sedan hydraulcylindrarna (83) till vänster och höger pedalstöd 
(81 L/R) med hjälp av 2x knoppar (84) och 2x plana brickor (122).

Fäst vänster och höger pedal (82 L/R) på pedalstöden (81 L/R) med 2x skruvar (124), 2x skruvar (127) 
och 4x brickor (118).

Fäst stötdämparna (85) på pedalstöden (81 L/R).
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STEG 14

Fäst kåporna (61, 62, 90, 91) på skruvarna.
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DATORINSTRUKTION (ST6355)

Knappfunktion:

MODE/RESET – tryck för att välja förinställda funktioner eller håll ned för total återställning av alla funktionsvärden utan 
att slå på konsolen

Funktioner:

STOP – när du slutar trampa, kommer STOP att visas på skärmen 

STRIDES/MIN – visar steg för varje min.

SCAN/COUNT – skannar automatiskt igenom varje funktion i sekvens var sjätte sekund när den är på

TID – ackumulerar total arbetstid upp till 99:59

KALORI: Ackumulerar kaloriförbrukning under träning. Max. värde är 9999 cal. Dessa uppgifter är endast 
vägledande och tjänar endast för jämförelse mellan olika träningspass. De är inte för medicinskt bruk.

Slår på från viloläge återställer rörelsedata

NOTERA:

• Displayen stängs av automatiskt om det inte finns någon signal inom 4 minuter. Alla tidigare 
arbetsvärden kommer att återställas.

• Efter en signal slås monitorn på automatiskt.
• Om monitorn inte visas korrekt, sätt tillbaka batteriet.
• Batterispecifikation: 1,5V AA (1 st)
• Monitorn har en summer. Om den är på ger summern en signal.

ÖVNINGAR TILLGÄNGLIGA PÅ MULTI-GYM INSPORTLINE PHANTON

• Biomekanisk linjär rörelse som tillhandahålls av den patenterade designen med ett brett utbud av 
justeringsmöjligheter

• Trappsteg med justerbart motstånd

• Parallella stänger för dips och intensiva magövningar

• Fjärilsstation för bröstmuskelövningar (liksom romboidmuskelövningar)

• Bänkpressar
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• Multipress

• Kablar för roddsimulering

• Lår-, vader- och sätesövningar (drag)

• Övre ryggremskiva (både framför och bakom kroppen)

• Övningar för nedre remskiva (uppåt eller vertikalt)

• Roddsimulering

• Ben lockar

TRÄNING

• Träna ordentligt för att stärka musklerna och förbättra din kondition. Följ instruktionerna för korrekt 
kost för eventuell viktminskning.

• Uppvärmningsfas: Förbättrar blodcirkulationen för att minska risken för kramp. Varje 
förstärkningsövning bör ta minst 30 sekunder. Träna inte för hårt.

• Träning är en tid då ansträngningen bör sättas in. Efter ordentlig träning bör musklerna bli 
mer flexibla. Observera korrekt tempo och puls enligt figuren nedan. Detta skede bör vara 
min. 12 min. Bästa start vid 15-20 minuter.

• Nedkylning: Det kommer att lugna ditt kardiovaskulära system. Det är upprepning av uppvärmningsövningar. 
Du kommer att minska tempot och göra framsteg under de kommande 5 minuterna. Upprepa stärkande 
övningar igen. Du kan gradvis öka takten och intensiteten. Rekommenderat träningspass är tre gånger i 
veckan.

• Öka intensiteten för att tona dina muskler. Gör uppvärmnings- och nedkylningsövningar 
regelbundet, men i slutet av träningen, träna mer intensivt och rör benen mer intensivt. Håll 
din puls i rekommenderad linje. Ju hårdare träning, desto större antal förbrända kalorier.
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Rekommenderat underhåll:

Underhåll den regelbundet efter dess arbetsbelastning, men minst var 20:e arbetstimme. 

Underhållet inkluderar:

• Kontrollera alla rörliga delar (axlar, leder etc.). Kontrollera korrekt smörjning. Tillsätt olja vid behov. 
Användning: cykelolja, olja för symaskiner, silikonolja.

• Kontrollera att alla skruvar och muttrar är ordentligt åtdragna.

• Rengör den endast med tvålvatten. Använd aldrig slipmedel.
• Förvara på torr och varm plats.

MILJÖSKYDD

Efter att produktens livslängd gått ut eller om eventuell reparation är oekonomisk, kassera den enligt 
lokala lagar och miljövänligt på närmaste skrotupplag.

Genom korrekt avfallshantering skyddar du miljön och naturliga källor. Dessutom kan du hjälpa till att skydda 
människors hälsa. Om du inte är säker på att kassera på rätt sätt, be lokala myndigheter att undvika 
lagöverträdelser eller sanktioner.

Lägg inte batterierna bland hushållsavfallet utan lämna in dem på återvinningsplatsen.

GARANTIVILLKOR, GARANTIPRAK

Allmänna garantivillkor och definition av villkor

Alla garantivillkor som anges här under bestämmer garantitäckning och garantianspråksförfarande. 
Garantivillkor och garantianspråk regleras av lagen nr 89/2012 Coll. Civil Code, och lag nr 634/1992 
Coll., Consumer Protection, med ändringar, även i fall som inte specificeras av dessa garantiregler.

Säljaren är SEVEN SPORT sro med säte på Strakonická gatan 1151/2c, Prag 150 00, 
företagsregistreringsnummer: 26847264, registrerat i handelsregistret vid regionaldomstolen i Prag, 
sektion C, bilaga nr 116888.

Enligt gällande lagregler beror det på om köparen är slutkunden eller inte.

"Köparen som är Slutkunden" eller helt enkelt "Slutkunden" är den juridiska person som inte ingår 
och utför Kontraktet för att driva eller främja sin egen handel eller affärsverksamhet.
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"Köparen som inte är slutkunden" är en affärsman som köper varor eller använder tjänster i syfte att 
använda varorna eller tjänsterna för sin egen affärsverksamhet. Köparen följer det allmänna 
köpeavtalet och affärsvillkoren.

Dessa garantivillkor och garantianspråk är en integrerad del av varje köpeavtal som ingås mellan 
säljaren och köparen. Alla garantivillkor är giltiga och bindande, om inte annat anges i köpeavtalet, i 
tillägget till detta kontrakt eller i annat skriftligt avtal.

Garantivillkor

Garantiperiod

Säljaren ger köparen en 24 månaders garanti för varornas kvalitet, om inte annat anges i 
garantibeviset, fakturan, leveranssedeln eller andra dokument relaterade till varorna. Den 
lagstadgade garantiperioden som ges till konsumenten påverkas inte.

Genom garantin för godskvalitet garanterar säljaren att de levererade varorna under en viss tid är 
lämpliga för regelbunden eller avtalad användning och att varorna ska behålla sina vanliga eller 
avtalade egenskaper.

Garantin täcker inte defekter som beror på (om tillämpligt):

• Användarens fel, dvs produktskador orsakade av okvalificerat reparationsarbete, felaktig montering, 
otillräcklig insättning av sadelstolpen i ramen, otillräcklig åtdragning av pedaler och vevar

• Felaktigt underhåll

• Mekaniska skador

• Regelbunden användning (t.ex. slitage på gummi- och plastdelar, rörliga mekanismer, leder, slitage på 
bromsbelägg/block, kedja, däck, kassett/multihjul 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 design eller konstruktion etc.

Procedur för garantianspråk

Köparen är skyldig att kontrollera de varor som levereras av säljaren omedelbart efter att ha tagit ansvaret 
för varan och dess skador, dvs omedelbart efter leveransen. Köparen måste kontrollera Varorna så att han 
upptäcker alla de brister som kan upptäckas genom sådan kontroll.

När du gör ett garantianspråk är köparen skyldig att på begäran av säljaren bevisa köpet och giltigheten av 
reklamationen genom fakturan eller leveranssedeln som inkluderar produktens serienummer, eller så 
småningom genom dokumenten utan serienummer. Om köparen inte bevisar giltigheten av 
garantianspråket genom dessa dokument, har säljaren rätt att avslå garantianspråket.

Om Köparen uppger ett fel som inte täcks av garantin (t.ex. i det fall att Garantivillkoren inte uppfyllts 
eller vid anmälan av felet av misstag etc.) är Säljaren berättigad att kräva ersättning för alla kostnader 
som uppstår vid 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 uppstår på grund av det falska garantianspråket.

Om köparen gör ett anspråk på varorna som juridiskt täcks av den garanti som tillhandahålls av 
säljaren, ska säljaren åtgärda de rapporterade defekterna genom reparation eller genom att byta ut 
den skadade delen eller produkten mot en ny. Baserat på Köparens överenskommelse har Säljaren 
rätt att byta ut de defekta Varorna mot en fullt kompatibel Vara med samma eller bättre tekniska 
egenskaper. Säljaren har rätt att välja formen för de garantikravsförfaranden som beskrivs i detta 
stycke.

Säljaren ska reglera garantikravet inom 30 dagar efter leveransen av de defekta varorna, om inte en 
längre period har överenskommits. Dagen då de reparerade eller utbytta varorna överlämnas till 
köparen anses vara dagen för uppgörelsen av garantikravet. När
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