
Monteringsanvisningar

Ta bort alla separata delar från förpackningen, lägg dem på
golvet och kontrollera grovt att alla finns där på foten av
monteringsstegen. Monteringstid ca 15-20min.

Steg 1:
Installation av främre och bakre fot (2 + 3) på båda ramarna (1 + 43).

1. Placera två skruvar M8x55 (12) och vardera två böjda brickor 8 // 19
(13), fjäderbrickor M8 (47) och lockmuttrar M8 (14) tillgängliga bredvid
ramarna (1 + 43) fram och bak. ).

2. Sätt i fotstängerna (2 + 3) i hållaren på ramarna (1 + 43) och
justera så att hålen på hållarna och fotstängerna (2 + 3) står i
linje. Den bakre foten (3) har förmonterade excentriska lock
(41).

3. Tryck en skruv (12) genom varje hål.
4. Montera skruvändarna på (12) med varje bricka (13),

fjäderbrickan (47) och fäst med en lockmutter (14).
( Observera: Om maskinen har placerats för träning på ett
ojämnt golv, kan detta kompenseras var som helst genom att
vrida de excentriska locken (41).

5. Anslut det elastiska repet (53) med karbinkrokar (51) vid
fotleden (50) och framfoten (2).

Steg 2:
Installation av styret (5) och datorn (8) vid ramen (1).

1. Föra styret (5) mot toppen av huvudramen (1), sätt in och justera så
att hålen i styret (5) och huvudramen
(1) är inriktade. Sätt en fjäderbricka M6 (24) och bricka 6 // 12
(22) på varje skruv M6x15 (23). Tryck skruvarna (23) genom hålen i
ramen (1), skruva in de gängade hålen på styret
(5) och dra åt ordentligt.

2. Sätt i batterierna (typ "AAA" -1,5 V-penceller) genom att leta
efter rätt polaritet på baksidan av datorn (8). (Batterier till
datorn ingår inte i den här artikeln. Köp dem på din lokala
marknad.)

3. Anslut anslutningskabelns kontakt (19) till datorn (8).
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Steg 3:



Installation av höger och vänster pedal (7R + 7L) vid pedalvev (6L + 6R).

1. Pedalerna är markerade “R” för höger och “L” för vänster.
2. Skruva höger pedal (7R) i det gängade hålet på pedalvevens

högra sida (6R) och dra åt ordentligt.
( Observera: Höger och vänster är specifikationer som de
sitter på maskinen under träning. Det måste också observeras
att den gängade delen av den högra pedalen måste skruvas
medurs i pedalvredets gängade hål.)

3. Skruva den vänstra pedalen (7L) i det gängade hålet på
pedalvevarens vänstra sida (6L) och dra åt ordentligt.
( Observera: Den gängade delen av den vänstra pedalen
måste skruvas moturs i det gängade hålet på pedalvevaren.)

4. Montera sedan pedalbanden åt vänster och höger på
tillhörande pedaler (7L + 7R). (Pedalerna är signerade med "L"
för vänster och "R" för höger.)

Steg 4:
Installation av sadel (4), ryggstöd (40) och sadelstöd (16).

1. Placera sadeln (4) på   hållarplattan på sadelstödet (16) så att
de gängade bitarna på botten av sadeln (4) skjuter ut genom
motsvarande hål i sadelstödets (16) fästplatta.

2. Placera brickorna 8 // 16 (9) på de gängade bitarna, skruva
fast nylonmuttrarna (10) och dra åt ordentligt.

3. Sätt in sadelstödet (16) i den medföljande hållaren på
huvudramen (43) och säkra i önskat läge genom att skruva in
sadelstödskruven (15).
( Observera: För att skruva in sadelstödsskruven (15) måste
det gängade hålet i den främre ramen (43) och ett av hålen i
sadelstödet (16) vara inriktade. Kontrollera dessutom att
sadelstödet (16) dras inte ur huvudramen utöver det markerade
maximala inställningsläget. Inställningen av sadelstödet kan
justeras efter önskemål senare.)

4. Placera brickorna 8 // 16 (38) på varje skruv M8x50 (37) och skjut
skruvarna från baksidan genom hålen i den upprättstående hållaren
(39). Leda bakstycket (40) med hotade hål mot skruvändarna (37) och
dra åt förpackningsdynan (40) myrhållarens hållare (39).
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Steg 5:
checkar



1. Kontrollera korrekt installation och funktion för alla skruv- och
stickanslutningar. Installationen är därmed klar.

2. När allt är i ordning, bekanta dig med maskinen i en låg
resistansinställning och gör dina individuella justeringar.

Notera:
Förvara verktygssatsen och instruktionerna på ett säkert ställe,
eftersom dessa kan behövas för reparationer eller reservdelar för
att bli nödvändiga senare.

Ytterligare träning med hjälp av handgrepp och benslinga:
X3-cykeln har två elastiska remmar, som är monterade ovanpå
med handgrepp och nedan med karbinhakar för att ansluta
benslingan.

1. Handtagen tillåter ytterligare träning av överkroppen när du
sitter och tränar på X3-cykeln. Antingen som parallell
bicepträning eller liknande som en fri viktträning med individuell
rörelse.

2. Genom att använda benslingan kan du utföra träningsövningar
som benkrullning, benbår och bortföring av ben. För detta
ändamål är det nödvändigt att placera X3-cyklarna genom att
hålla i sätet för att förhindra att det glider.

Uppmärksamhet!
Innan du använder de elastiska repen måste du kontrollera repens ändar
med avseende på en säkerhetsanslutning och inga skador. Cykeln måste
också säkras med kroppsvikt eller genom att hålla fast, så att den inte
kan välta under träning med rep. Det bör finnas tillräckligt med utrymme
för din individuella träningspass om du använder de elastiska repen.

Vik upp funktion:
1. Fäll upp X3-cykeln genom att skjuta sätet och stordramen ihop

för lagring. Säkra positionen med ankelremmen vid sadeln.

För användning, fäll ner helt och säkerställa ett säkert stativ.
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Montera, använd & demontera

Justering - sittplats
Montera, använd & demontera
Montera:



För en effektiv träning måste sätet justeras ordentligt. Medan du trampar,
ska dina knän vara böjda lätt när pedalerna är i längst läge. För att
justera sätet, skruva loss ratten några varv och dra den ut något. Justera
sätet till rätt höjd, släpp sedan vredet och dra åt det hela vägen.

Viktig:
Se till att sätta tillbaka ratten på plats i sittstolpen och dra åt den
helt. Överskrid aldrig sitsens maximala höjd. Gå alltid av cykeln
innan du gör några justeringar.

a. När sätet har justerats till rätt läge ska du sätta i foten i
pedalen och hålla fast den
styret tätt.

b. Försök att lägga hela kroppsvikten på foten och korsa
samtidigt tränaren och landa din andra fot på andra sidan.

c. Nu kan du börja din träning.

Använda sig av:
a. Håll händerna på styret och båda fötterna sätts in korrekt i

båda pedalerna.
b. Pedal din träningscykel vid båda fötterna växelvis.
c. Sedan kan du öka tramphastigheten gradvis och justera

bromsmotståndets nivåer för att öka träningens intensitet.

Sitta av:
a. Sänk ner tramphastigheten tills den kommer till vila.
b. Håll vänsterhanden tag i det vänstra styret, lägg fötterna över

utrustningen och landa på golvet och landa sedan den andra.

Denna träningsutrustning är en stationär träningsmaskin som
används för att simulera utan att orsaka överdrivet tryck på
lederna och därmed minska risken för slagskador.
Träningscykel erbjuder en konditionsträning som inte påverkar hjärt-kar,
som kan variera från ljus till hög intensitet baserat på
motståndsinställningen som användaren ställer in. Det kommer att
stärka dina benmuskler och öka hjärtkapaciteten och upprätthålla din
kropps kondition också.
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Datorinstruktioner för 1901
Den medföljande datorn möjliggör den mest praktiska träningen. Varje
värde som är relevant för träning visas i ett motsvarande fönster.
Från början av träningen visas önskad tid, aktuell hastighet, ungefärlig
kaloriförbrukning, det resterade avståndet och den aktuella
pulsfrekvensen. Alla värden räknas från noll och uppåt. Om du vill se ett
värde visas ständigt, välj detta med "F" -tangenten. Om du vill se dessa

F



värden i konstant växel, välj funktionen "SCAN". Displayen ändras
sedan från en funktion till nästa med intervaller på ca. 6 sekunder.

Datorn slås på genom att trycka kort på F-tangenten eller helt enkelt
genom att börja träna. Datorn börjar registrera och visa alla värden. För
att stoppa datorn, bara sluta träna. Datorn stoppar alla mätningar och
behåller de senaste uppnådda värdena. De sista uppnådda värdena i
funktionerna TID, KALORIER och KM lagras under 4 minuter. och
utbildning kan fortsätta med dessa värden när träningen återupptas.

Datorn växlar automatiskt ca. 4 minuter efter att träningen har avslutats.

Visar:
1. "HASTIGHET" (km / h) display:
Den aktuella hastigheten visas i kilometer per timme. De sist uppnådda
värdena med denna funktion lagras inte. (Skärmens gräns: 99,9 km / h.)

2. Display "TIME" (Zeit):
Den nuvarande erforderliga tiden visas i minuter och sekunder. De sist uppnådda
värdena med denna funktion lagras. (Skärmens gräns: 99,59 minuter.)

3. display "DIST (KM)":
Den aktuella statusen för det resterade avståndet visas. De sist
uppnådda värdena med denna funktion lagras. (Skärmens gräns: 999,9
km.)

4. "CALORY" (Kalorien) display:
Den aktuella statusen för de förbrukade kalorierna visas. De sist
uppnådda värdena med denna funktion lagras. (Begränsning av
skärmen: 9999 kalorier.)

5. Display "PULSE" (Puls):
Den aktuella pulsfrekvensen visas i slag per minut. De sist uppnådda
värdena med denna funktion lagras inte. (Begränsning av båda
skärmarna: 40 - 240 pulsslag per minut.)

Notera:
För pulsmätning måste de två kontaktytorna på pulsmäthandtaget
gripas samtidigt. Kontaktytorna bör placeras centralt i handflatorna.

6. "KM TOTAL" display:
Den aktuella statusen för de körda kilometerna för alla tidigare
träningspass inklusive den aktuella träningen visas. De sist uppnådda
värdena med denna funktion lagras inte. (Skärmens gräns: 9999 km.)

7. "SCAN" -funktion:
Om denna funktion väljs, visas de aktuella värdena för alla funktioner successivt
i en konstant sekvens ca. var 5: e sekund.

Keys:
1. "F" -tangent:
Genom att trycka på denna knapp en gång gör det möjligt att byta från en
funktion till en annan, dvs. de respektive funktionerna kan väljas. Den
nuvarande valda funktionen indikeras av en ikon i respektive fönster. Om
tangenten hålls längre (cirka 3 sekunder) raderas alla senaste uppnådda
värden.

 

  

Batterifack

AAA-batterier

Byta ut batterierna:
1. Öppna batterifackets lock och ta sedan bort de använda batterierna.
(Om batterierna skulle läcka, ta bort dem under ökad med tanke på att
batterisyran inte är i kontakt med huden, kom och rengör batterifacket
noggrant.)
2. Sätt i de nya batterierna (typ (AAA) 1,5 V i rätt ordning och med
hänsyn till polariteten i batterifacket och stäng batterilocket så att det
klickar på plats.
3. Om datorn inte plockas upp omedelbart, bör funktionen ta bort
batterier i 10 sekunder och sätta i dem igen.
4. De tomma batterierna på rätt sätt i enlighet med bortskaffande
bestämmelser om bortskaffande och ger inte restavfall.
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Rengöring, kontroller och förvaring av hemmacykeln:
1. Rengöring
Använd endast en mindre våt trasa för rengöring.
Varning: Använd aldrig bensen, tunnare eller andra aggressiva
rengöringsmedel för ytrengöring eftersom denna skada orsakat.
Enheten är endast för privat hemmabruk och för användning
inomhus. Håll enheten ren och fuktig från enheten.

2. Förvaring

Felsökning
Om du inte kan lösa problemet med följande information, vänligen
kontakta det auktoriserade servicecentret.

Problem Möjlig orsak Lösning
   

Dator Inga batterier sätts in Kontrollera positionen för batte
har inget värde eller batterierna är tomma ries vid batterifacket eller



Ta bort batterierna från datorn när du tänker enheten i mer än fyra
veckor för att inte använda den. Tryck sadelglidningen mot styret
och sätesstödet så djupt som möjligt in i ramen. Välj en torr
förvaring i huset och lägg lite sprayolja i pedallagren till vänster
och höger, och på gängskruvarna för sadelstöd.
Täck cykeln för att skydda den från att missfärgas av solljus och
smutsiga damm.

3. Kontroller
Vi rekommenderar var 50: e timme att granska skruvanslutningarna för
täthet, som förbereddes i monteringen. Var 100: e driftstimma bör du
lägga lite sprayolja på pedallagerna åt vänster och höger, och på
handgreppsskruven för sadelstöd.

på Display om  byt batterier.
du trycker på valfri   

nyckel.   

   

Dator är Sensorimpuls Kontrollera plugganslutningarn
räknar inte saknas bas på dator.
data och gör inte väl ansluten  

inte växla förbindelse  

på efter start   

cykling.   

   

Dator är Sensorimpuls Ta av locket och kontrollera
räknar inte saknas bas på avståndet mellan magnet
data och gör inte korrekt position och sensor. Magneten vid
inte växla av sensorn. vridbandet ska ha
på efter start  bara mindre än <5 mm avstånd
cykling.  mot sensorpositionen.

   

Ingen puls Pulsgivare inte Skruva ut skruven för puls
värde väl ansluten mätning och kontrollera om

  pluggarna är väl anslutna och 
  skada vid pulskabel.
   

Motstånd Anslutning av resi- Check the resistance connec-
don’t change stance not well tion inside the housing in regar

  to well connection.
   

Training area in mm
(for home trainer and user)

Free area in mm
(Training area and security
area (rotating 60cm))
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