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Bruksanvisning för Ryggsträckare inSPORTline Verge 
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Reservdelslista  
Listan visar alla delar som visas i figuren på nästa sida. Obs  

att det mesta är redan monterat. 

 

Beteckning   Namn    Beteckning   Namn  

       01 Ram          24B  Ryggstöd 

     02A-P  Tvärgående spärrstång         25  Sexkantskruv (M10x30 mm) 

     02A-L  Tvärgående låskolven        26 Sexkantsbult (M6x50 mm 

     03A  Bakre ram          27  Sexkantskruv (M10x25 mm) 

       04  Justerbara fjäderben         28  Sexkantsbult (M6x45 mm) 

     05A  Höjdjusteringsstång        29  Låsmutter (M10) 

       06  Justerbar roterande stav        30 Justerbar vridstång låsmutter (M6) 

     07B  Ryggstöd          31  Kanten på täckramen (30 mm) 

      08  Stödfötterna          32  Saggy bricka (M6) 

      09 Spring         33  Fjäderbricka (M6) 

      10 Kanter insatsen (32 mm)        34  Brickor (M10) 

      11  Stötfångare          35 Roller 

      12  Fotstöd - Axis                                   36  Säkerhetsbälte med spänne 

     13P  Höger Räcke         37  Säkerhetshake 

     13L  Vänster Räcke         38  Hex Bolt (M10x35 mm) 

     14  Skum handtag         39  Halk tejp 

    15P  Höger lucka          40  Anslutningsplatta 

    15L  Vänster lucka               41  Plastbricka (M6) 

    16  Runda gavel handtag         42  Säkring  

    17  Plaststativ          43  Låsmutter (M8) 

    18  Säkerhetspin justerb. fjäderben  44  Sexkantsbult (M8x35 mm) 

    19  Fastsättning av säkerhetspin        45  Baksidan av kåpan (40x20 mm) 

    20  Skumrulle          46  Skruv (M6x15 mm) 

    21  Ändkåpan (19 mm)         48  Vinkellock (35 mm) 

    22  Överdrag  (53x23 mm)         49  Säkerhetsstift 

    23  Knopp          50  Bult (M6x10 mm) 
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Schema  

Med hjälp av diagrammet kan du bekanta dig med alla delar som du behöver under 

installationen. Vissa delar är redan monterade, så du kommer inte behöva sätta ihop dem alla. 

Monteringsanvisningar se nästa sida. Detta system används för bättre orientering. 
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Monteringsanvisningar 

 

Steg 1  

A. Monteringsram. 

För isär ramen som består av delar  

(01), (02A - P / L) och (03A).  

Tryck de tvärgående låsstänger  

(02A-P / L) för att säkerställa att de är  

rätt och ordentligt fastsatta.  

 

B. Montering av räcken.  

Fäst stången på bakre rambasen (03A)  

en anslutningsplatta (40) och säkerhets  

en hake (37). (13P) sätts fast från utsidan. 

Sätts fast med skruvarna (38) (25) med 

användning av  brickor (34) och låsmuttrar 

(29).  Gör på samma sätt när du installerar  

det vänstra handtaget. Följ bilden  

och slutligen, se till att båda sidorna ser 

likadana ut. 
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Steg 2 

A. Fäst vänster lucka (15L) och höger (15P) för 

att täcka skruvarna och basen på handtaget (13L 

/ P). 

 

B. Inställbara fjäderben. 

Vridstången (06), har tre hål för 

inställning, så att du enkelt kan ställa 

in lutningen av bänken. Fäst vridstången (06) 

som stöd för (07B), så att det passar 

tiltintervallet av bänk. OBS: Se till att de två 

handtagen fästs ordentligt och placeras i samma 

position. Det nedre hålet på (06), (47) ska 

skruvas fast, användning brickor (33) och 

låsmutter (30). Säkra vridstången (06) med hjälp 

avlåspinnen (49). Detta görs för ökad säkerhet. 

 

C. Installation av ryggstödsramen. 

Öppna säkerhetskrokar (37) fäst vid basen, med 

hjälp av någon som lyfter ryggstödsramen (07B) 

och skjut den justerbara roterande staven (06) till 

hålet. Se till att ramen på båda sidor är korrekt 

placerad i öppningarna. Om du inte riktigt kan 

placera ramen, be den person som hjälper dig 

trycka ut handtagen lite. Se till att 

ryggstödsramen (07B) är korrekt placerad och 

kan rotera fritt. Glöm inte att fästa tillbaka 

säkerhetskrokarna (37). (50) används för 

fastsättning av säkerhetskrokarna. 
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Steg 3  

A. Montering av justerbara fjäderben.  

Dra i låspinnen till justerbara fjäderben (18)  

och för sedan försiktigt in justerbara fjäderben (04)  

av höjdjusteringsstång (05A) När du fäster (04)  

rotera den 90 grader moturs så att hålen är närmast 

låspinnen (18). Skjut justerbara fjäderben (4) fram och 

tillbaka för att justera höjden (05A).  

 

B. Montering av justerbara fjäderben del II  

Såhär ska det nu se ut  

 

C. Montering benstöd  

Passera axeln (12) av stavarna för höjdjustering (05A)  

och säkra med den sexkantiga skruven (28)  

brickor (33) och låsmuttrar (30) 
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Steg 4 

A. Montering av skumrullarna. 

För på två skumrullar (20) på justerbart 

fjäderben (04) och de andra två på axeln 

(12). Om inte rullarna glider kan man prova 

med såpvatten under. 

B. Montera stödfötter. 

Ta bort vredet (23) av höjdjusteringsstång 

(05A). För in stödfötter (08) till polen 

höjdjustering (05A) och säkra den med 

ratten (23). Dessa går föra upp och ned för 

att passa beroende på vad man har för skor.  

Vi rekommenderar att man alltid bär 

sportskor så man inte glider. 

 

C. Sätta stångens höjdjustering. 

Tag hjälp av en till person som hjälper till 

med monteringen av (05A) på ramen 

ryggstöd (07B) – Först får man dra i 

låspinnen (19) och skjut sedan in staven 

höjdjustering (05A). Välj vilken justering 

som passar just er. Med detta anpassar man 

sig till användarens längd. För 

höjdjustering helt enkelt dra stiftet tillbaka  

(19) och tryckstången (05A) nedåt eller 

uppåt. 

 

D. Montering av stativ. 

Före första användningen av bänken, 

kontrollera att två plast stativ (17) är 

ansluten till den främre (01) och bak (03). I 

de fall det krävs fäst stativet på 

följande sätt: lyft upp den främre delen av 

ramen (17) in i hålen i den främre delen av 

stången (01). På samma sätt, bifoga två 

plasthöljen på bortre stolpen. 
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Säkerhetsåtgärder 

 

VARNING: Maximal brukarvikt är 115 kg. 

Innan du börjar träna på en justerbar träningsbänk tala med din läkare, särskilt om du lider av 

något av dessa villkor (listan är endast vägledande): 

Graviditet, bråck, glaukom, retinal skada, högt blodtryck, transitorisk ischemisk attack, 

hjärt-eller cirkulationsproblem, ryggmärgsskada, åderförkalkning i hjärnan, svullna leder, 

benskörhet, underbehandlad fraktur, i fallet med kirurgiska implantat, i fallet med användning 

av antikoagulantia (inklusive aspirin), otitis media, fetma. 

Om din läkare godkänner användningen av bänken, följa hans instruktioner och rådgör med 

honom om det bästa övningarna.  

Bänken bör inte användas av barn utan uppsikt av vuxen. 

Vissa människor känner obehag vid en position upp och ner. Om du känner att du tillhör 

denna grupp, rådfråga med användning av bänken med din läkare. 

 

VIKTIG 

Före första användning, kontrollera säkerhetskrokarna på 

bänken(37). 

 

SÄKRING 

Säkring (42) har till funktion att låsa vridbänken. Säkringen 

sätts in i höjdjustering (05A). Säkringen är fäst med en 

låsmutter (43), dra åt muttern.  
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Bruksanvisning  

Spänn fast säkerhetsbältet på ramen med en 

karbinhake.  Ju kortare den är desto mindre kan bänken 

lutas och vice versa. Vid första användningen ska 

bandet vara kort för att känna på produkten först. Vid 

första användandet bör en till person finnas tillgänglig 

som övervakar situationen. Före träning, se till att 

bänken anpassats till längd och vikt för användaren.  

Se till att alla lås stift är ordentligt införda i hålen och 

att det är säkert att använda produkten. Se alltid till att 

säkerhetsbältet är fastspänt. Träna inte direkt efter 

maten. 

 

Höjden kan ställas in i intervallet 140 till 196 cm. 

För att justera höjden på dra ut låstappen (19) och  

flytta stången (05A).   

Hur man korrekt justerar höjden beskrivs nedan: 

Tills du lär dig hantera bänken på ett korrekt sätt, se till 

att en till person finns i närheten.  Ställ stången (05) till 

din längd (eller ev.lite mindre höjd). Stå på fotstödet 

(08) där vrist vilar på baksidan av skumrullarna. Dessa 

kan ställas in med hjälp av ratten (23).  

Benstöd bör ligga bekvämt på framsidan av fotleden. 

Se till att bältet är fastsatt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


