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DE OLIKA DELARNA 

 



 



MONTERING 

Ta bort alla lösa delar ur förpackningen, lägg ut dem på golvet och kontrollera att alla delar 

finns med. Observera att ett antal delar har varit anslutna direkt till huvudramen och är 

förmonterade. Dessutom finns det flera andra enskilda delar som har kopplats till separata 

enheter. Detta kommer att göra det enklare och snabbare för dig att montera utrustningen. 

 

 

 

 

Steg 1. 

Förberedelse för montering av huvudramen (1).  

1. Ta ut skruvarna (20) från huvudramen (1) och dra 

långsamt ut sätesramen (9) från huvudramen (1).  

2. Skruva in skruvarna igen i hålet (20) med brickor 

(21)  stolsramen (9), som bilder bredvid visar. 

 

 

 

 

Steg 2. 

Fäst fotstöden (2 + 3) och sätesramen (9) på huvudramen (1).  

 

1.Placera sätesramen(9) nära huvudramen(1) och anslut kontakterna pulsanslutningskablar 1 

(10) och pulsanslutningskablar 2 (26).  

2 Skjut sitsramen (9) i fästet på huvudramen. 

(1). Se till att kabelanslutningarna som gjorts inte är klämd. Skruva ihop sätessramen (9) på 

huvudramen (1) med skruvarna (20), brickorna (21) och fjäderbrickor (42).  

3 Fäst det främre stödbenet (2) med de förmonterade transportvalsama (7) och  

huvudramen (1). Gör detta med de två skruvarna M8x75 (45), brickor  

(13), fjäderbrickor (42) och hattmuttrar (6).  

4 Sätt fast det bakre stödbenet (3) med förmonterade gavlar (8) och sätesramen  

(9). Gör detta med de två skruvarna M8X90 (4), brickor (5), fjäderbrickor (42) och 

hattmuttrar (6).  

5. Skruva i gummifoten (35) i rätt hål på huvudramen  



(1) Efter monteringen är klar, 

kan du stabilisera ramen 

genom att vrida på ratten vid 

gaveln (8) och gummi fot 

(35). Utrustningen ska då 

inte kunna flytta sig själv, 

utan stå stabilt. Om ni vill 

förflytta maskinen lyft upp 

på bakre foten (3) tills du 

kan rulla den till en annan 

plats. 

 

 

Steg 3. 

Fäst säteshållaren (23) vid sätesramen (9).  

1 Placera säteshållaren (23) i hållaren på stolsramen (9), ställ in 

den på önskat läge och skruva fast den på sätesramen (9) med 

hjälp av del (18), brickan (17) och del (16).  

OBS: Se till före varje användning att sadeln är åtdragen 

ordentligt. 

 

 

 

 

Steg 4. 

Fäst sätet (24) och ryggdynan (25) på sätesstödet (23).  

1. Placera sätet (24) med baksidan mot sätesstödet (23), så 

att hålen kommer rätt. 

2 Fäst med skruvar M8x15 (20) en bricka (21) och dra åt 

sätet (24) vid sätesstöd (23) tajt.  

3 Placera baksidan av ryggdynan (25) mot  säteshållaren 

(23) så att hålen är i linje. 

4 Skruva fast ryggdynan (25) vid säteshållaren (23) 

ordentligt med skruv M6x44 (37) och brickorna (36).  

5. Montera locket (39) på skruvanslutning och fäst med 

skruv (38).  



Steg 5. 

Installation av handtagen (15L + 15R) vid 

sätesramen (9).  

 

1 Placera handtagen (15L + 15R) nära till 

sätesramen (9) och anslut  

pluggar av pulsanslutningskablar 1 (10) 

och pulskablarna (14).  

2 Justera hålen i rören så att de är i linje 

och skjut skruvarna (12) genom hålen 

och dra åt handtagen (15L + 15R) vid 

sätesramen (9) med brickor (16) och 

kupolmuttrar (6) tajt. 

 

Steg 6. 

Fäst pedalen (27L + 27R) på 

pedalveven (33L + 33R). 

  

1 Skruva den högra pedalen (27R) i 

fästet på höger sida (som  

ses i drift) för pedalveven (33R) 

(Varning skruvriktningen  

är medurs).  

2 Skruva den vänstra pedalen (27L) i 

fästet på vänster sida (sett  

i drift) för pedalveven (33L) (Varning! 

skruvriktningen är  

moturs).  

3 Montera därefter pedalremmarna till vänster och höger om de tillhörande pedalerna  

(27). (Pedalerna är signerade med "L" för vänster och "R" för höger.) 

 

Steg 7. 

Fäst datorhållaren (32) på huvudramen (1).  

1. Placera dator hållaren (32) mot huvudramen (1) och anslut  

kontakten för datorkabeln (31) med den matchande pluggen för  

motorkabeln (28). Anslut kontakterna på pulsanslutningskablar 

3 (30) med motkontakten pulsanslutningskablar 2 (26) också.  

2 Skjut datorhållaren (32) på locator avses den vid  

huvudramen (1). Se till att kabelanslutningarna inte kläms. 



Skruva datorhållaren (32) på huvudramen (1) i rak 

riktning med skruvar (20), fjäderbrickor (42) och 

brickorna (13). 

 

Steg 8. 

Installation av datorn (44) i datorn hållaren (32).  

 

1 Sätt i kontakten för pulsanslutningskabel 3 (30) och 

anslutningskabel (31) i kabeluttag från monitor (44)  

2 Sätt fast monitor (44) till datorhållare (32) och dra åt 

med skruv (41) och brickan (29). (OBS: Se till att 

kabelstammarna inte kläms under installationen.) 

 

 

Steg 9. 

Ström med adapter (43).  

 

1 För in kabelkontakten på adaptern (43) i DC 

kabelkontakt (69) i slutet av kedjeskydd (48L).  

2 För in adaptern (43) i ett väl installerat uttag med 

vägg ström (230V ~ 50Hz) 

 

 

 

 

Steg 10. 

Kontroll 

1. Kontrollera att installationen skett korrekt till och att alla skruvar och anslutningar är monterade.  

2 När allt är i ordning, bekanta dig med maskinen på ett lågt motstånd.  

Obs!  

Förvara verktygssats och instruktioner på en säker plats eftersom dessa kan  

krävas för reparationer eller reservdelsbeställningar. 

 

 

 



DISPLAY FUNKTIONER 

 
Det finns totalt 6 knappar inklusive START / STOP (S), ENTER (E), MODE (F), UPP (+), NED (-), 

och ÅTERHÄMTNING (TEST).  

 

A. START / STOP (S):  

Startar eller stoppar programmet som valts. Och, återställer 

bildskärmen genom att hålla inne 2 sekunder.  

 

B. ENTER (E): 

Väljer funktionerna från program, kön, tid, längd, vikt, distans, 

watt, mål plus, ålder, och visar 10 kolumner. Observera att 

inte alla funktioner kan väljas i varje program. 

 

C. MODE (F): 

Tryck på denna knapp i startläge så ändras displayens värden. 

 

D. UP (+):  

Väljer eller ökar värden för programmen, kön, tid, längd, vikt, distans, watt, mål puls, ålder, 

och visar 10 kolumner.  

 

E. DOWN (-): 

Väljer eller minskar värden för  programmen, kön, tid, längd, vikt, distans, watt, mål puls, 

ålder, och visar 10 kolumner. 

 

F. ÅTERHÄMTNING (TEST):  

Startar funktionen för pulsåterhämtning. 


