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Monteringsinstruktioner 

Notera att i visas fall kan de delar som visas i monteringsanvisningen redan vara 
förmonterade på maskinen. Dellista med nr sist i manualen. 
 
Steg 1 

-Montera del 2 på ramen med delarna 4, 5 & 6. 
-Montera del 10 på ramen. Dessa stöd kan justeras för att maskinen ska stå stabilt. 

 
 
Steg 2 

Koppla sladd 56 med 17. Stoppa dem i hålet, akta så de inte skadas vid fortsatt montering. 
Montera försiktigt på del 58 på ramen och fäst ordentligt med 9, 8, 7 & 6. 
 

 
 
 
 



Steg 3 

-Montera del 28 R och 28 L på ramens axel med 22, 23, 24 & 25. Sätt sist på del 21. 
-Montera kolvarna 37 i fästet 40 med bult 18, 41, 8 och 20. 
-Montera del 45 enligt bild A nedan på del 58. Lås 45 med bult 45 och bricka 7. 

 
Steg 4 

Montera pedal 35 med 28 L och 28 R med skruv 36.

 



Steg 5 

För Pulssladd 51 genom hålet på stolpen 58 och upp genom hållaren för displayen. 
Montera del 47L och 47R på del 45 och fäst med 42, 43 & 44 men dra inte åt dem. 
Slutligen fäst handtagen i del 58 med bult 29, del 7, skruva sedan åt 29 och 42. Sätt slutligen 
på lock 55. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Steg 6 

Fäst flaskhållare 59 med 60 och 61. Sätt i flaska 62. 
Koppla sladd 51 med sladdarna från display 54 och skruva sedan fast displayen på del 58 med 
skruvarna. 

 
 
 



Användning 

 

Uppvärmning 

Värm upp 2-5 minuter före användning så hjärtfrekvensen ökar gemom tex gång, jogg etc. 
Stretcha musklerna lätt. 

 
 
Träning 

Här ska ni jobba, framför allt musklerna i ben och säte jobbar.  Träna med ett jämnt tempo 
genom träningspasset. Pulsen ska ligga inom ”Target zone” på diagrammet för effektiv 
träning. 

 
 
Nedvarvning 

Efter träningen låter ni kroppen varva ner.  
 
 
Manual för display  

Användardata 
Du bör mata in personlig data innan ni tränar. Tryck ”Body Fat” knappen för att fylla i 
personlig data som kön, ålder och längd samt vikt som displayen kan spara. 
 
 
 
 



Klocka 

a. Displayen kommer in i klockläge när det inte är någon signal eller om inga knappar är 
använda på 4 minuter. Ni kan trycka ENTER knappen för att växla till klocka eller 
temperatur, tryck annat knapp för att avsluta klockläget. 

b. Ni kan ställa in TIME eller ALARM genom att hålla ENTER knappen mer än 2 
sekunder. Ställ in genom att trycka UP eller DOWN knapparna. 

c. Genom att hålla ENTER och UP knapparna tillsammans under 2 sekunder kan ni se 
aktuell tid i ”NO SPPED” läget. 

 
Funktioner 

CLOCK: Visar aktuell tid 
ALARM: Kan ställas som väckarur. 
TEPERATURE: Visar temperatur i rummet 
SCAN: Under träning växlar displayen mellan TIME, SPEED, DISTANCE, CALORIES, 
PULSE OCH RPM vardera under 6 sekunder. Tryck ENTER för att gå ur den automatiska 
växlingen. 
TIME: Visar tränad tid i minuter och sekunder. Klockan räknar automatiskt upp. Ni kan även 
programmera displayen att räkna ner från ett inställt värde genom att använda UP och DOWN 
knapparna. Om ni fortsätter träna efter den räknat ner till 0, kommer displayen att börja pipa 
och återställa sig själv till ursprungliga tiden för att visa att ni är färdig. 
SPEED: Visar aktuell hastighet i KM/H, om ingen signal visar den NO SPEED. 
DISTANCE: Visar tränad distans i KM 
CALORIES: Visar uppskattad förbrukade kalorier under träningen 
PULSE: Visar aktuell puls 
RPM: Visar tramptag per minut 
AGE: Programmera din ålder, anges inget räknar displayen på 35 år 
PULSE RECOVERY: Under START, håll era händer på pulssensorerna. Tiden startar att 
räkna ner från 1:00 – 0:00. När 0:00 är uppnått visar displayen din pulsåterhämtning status 
från F1 till F6: 

 
  
UP knap: Ökar värde 
DOWN knapp: Sänker värde 
Tryck både UP och DOWN samtidigt i 2 sekunder återställer ett värde till grundvärde. 
ENTER/RESET knapp: Tryck för att acceptera aktuell data. Vid NO SPEED läge, håll 
knappen inne 2 sekunder för att återstarta. 
BODY FAT knapp: Tryck för att ange personlig data innan mätning av kroppsfettnivå. 
MEASURE knapp: Tryck för att få er kroppsfett, BMI och BMR 
PULSE RECOVERY knapp: Tryck för att aktivera pulsåterhämtningsfunktion. 
 



 



 


