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13904 Elliptisk tränare iSportline Madesto
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INTRODUKTION
Tack för att du köpte den här elliptiska tränaren. För din säkerhet och fördel, läs denna bruksanvisning
noggrant innan du använder maskinen.
Spara denna manual för framtida referens.

Specifikationerna för denna produkt kan variera något från illustrationerna och kan ändras utan
föregående meddelande.
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Innan du monterar, ta bort komponenterna från lådan och kontrollera att alla listade delar levererades.
Monteringsanvisningar beskrivs i följande steg och illustrationer.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
SÄKER ATT LÄSA HELA HANDBOKEN FÖR DU MONTERAR ELLER ANVÄNDER MASKINEN.
Särskilt OBSERVERA Följande säkerhetsföreskrifter:

1. Kontrollera alla skruvar, muttrar och andra anslutningar innan du använder maskinen för första
gången och se till att tränaren är i säkert skick.

2. Ställ in maskinen på en torr och jämn plats och håll den borta från fukt och vatten.

3. Placera en lämplig bas (t.ex. gummimatta, träplatta etc.) under maskinen i monteringsområdet
för att undvika smuts, skador etc.

4. Ta bort alla föremål inom en 2 meter radie från maskinen innan du börjar träna .

5. Använd inte aggressiva rengöringsmedel för att rengöra maskinen. Använd bara de medföljande
verktygen eller egna verktyg för att montera maskinen eller reparera delar av maskinen. Ta bort
svettdroppar från maskinen omedelbart efter avslutad träning.

6. Din hälsa kan påverkas av felaktig eller överdriven träning. Konsultera en läkare innan du börjar
ett träningsprogram. Han kan definiera den maximala inställningen (puls, watt, träningens längd
etc.) som du kan träna till och kan få exakt information under träningen. Den här maskinen är
inte lämplig för terapeutiska ändamål.

7. Träna endast på maskinen när den fungerar korrekt. Använd endast originalreservdelar för
nödvändiga reparationer.

8. Den här maskinen kan endast användas för en persons träning åt gången.

9. Bär träningskläder och skor som är lämpliga för träning med maskinen. Dina träningsskor bör
vara lämpliga för tränaren.

10. Ingen justerbar del ska skjuta ut för den kan begränsa användarens rörelserikt.

11. Om du upplever yrsel eller andra onormala symtom, vänligen sluta träna och kontakta en läkare
så snart som möjligt.

12. Barn och funktionshindrade ska bara använda maskinen i närvaro av en annan person som kan
ge dem hjälp och råd.

13. Maskinens effekt ökar med högre hastighet och minskar med lägre hastighet. Maskinen är
utrustad med en justerbar vred som kan justera motståndet. Minska motståndet genom att vrida
justeringsknappen mot steg 1. Öka motståndet genom att vrida justeringsknappen mot steg 8.
VARNING: Innan du börjar något övningsprogram, konsultera din läkare. DETTA ÄR SÄRSKILT
VIKTIGT FÖR INDIVIDUAL ÖVER ÅLDET AV 35 ELLER FOLK MED FÖREGÅENDE
HÄLSAPROBLEM. LÄS ALLA INSTRUKTIONERNA FÖR ANVÄNDNING AV ALLA
FITNESSUTrustning.

14. VARNING! Hjärtfrekvensövervakningen kanske inte är helt exakt. Överansträngning under
träning kan leda till en allvarlig skada eller till och med dödsfall. Om du börjar känna dig svag,
ska du omedelbart stoppa övningen.

15. Kategori: HC - endast för hemmabruk (EN957), viktgräns: 120 kg
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TEKNISK BESKRIVNING
Parametrar (längd / bredd / höjd) 135 x 67 x 166 cm

  

Vikt 51,5 kg
  

Avstånd mellan pedaler 23,5 cm
  

Flyghjulets vikt 7 kg
  

Viktgräns 120 kg
  

Maximal användarhöjd 190 - 195 cm
  

Spänningsregleringssystem Magnetisk, manuell
  

Spänningsnivåer 8
  

Kullager dubbel-
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Transporthjul ja
  

Pulsgivare ja
  

certifiering EN ISO 20957, EN957-9
  

VERKTYGLISTA
1. Insexnyckel - 2 st

2. Fast skiftnyckel - 1 st

3. Fast skiftnyckel med skruvmejsel - 1 st

4. Hexbult - 6 st

5. Allen CKS-skruv - 4 st

6. Halvgängad bult med sexkants - 2 st

4

EXPLODERAD RITNING
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DELLISTA

Nej. Beskrivning ANTAL Nej. Beskrivning ANTAL
      

1 Huvudram 1 32 Skyddsskydd 1
      

2 Bakre ändlock 2 33 Skruva 1
     

3 Bakre rör 1 34 Bågbricka 1
     

4 Insexbult M8 × 90 2 35 Vinkade brickan 4
      

5 Platt bricka D10 × Φ20 × 2 4 36 Vagnsbult M8 × 45 4
      

6 Nylonmutter M10 4 37 Hexagon bolt M8 × 45 6
      

7 Plastbussning Φ28 × 16 × Φ16.1 4 38 Hexagon bolt M10 × 55 2
      

8 Legeringsbussning Φ18 × Φ10 × 11 4 39L / R L / R-pedalrörled 1 vardera
      

9 D-form bricka 4 40 Ändkåpa 2
      

10 Insexbult M10x20 4 41 Skumgrepp 2
      

11 Fjäderbricka d10 4 42 Fast styr 1
      

12 Platt bricka D8 × Φ16 × 1,5 10 43 Pulstråd 2
      

13 Nylonmutter M8 10 44 Fjäderbricka d8 8
      

14L / R L / R-pedal 1 vardera 45 Insexbult M8x16 8
      

15L / R L / R-pedalstöd 1 vardera 46 Styrstolpen 1
      

16 Skruv M5x10 4 47 Skyddsskydd 1
      

17L / R Skyddsskydd 2 vardera 48 Spänningsstyrenhet 1
      

18 Hexbult Φ12 × M10 × 80 2 49 Mastöverdrag 1
      

19 Axelbussning3 Φ12 × Φ32 × 15 4 50 Anslutningstråd 1
      

20 Bågbricka D8 × Φ19 × 1,5 × R30 6 51 Övre spänningskabel 1
    

21 Insexbult M8 × 72 2 52 Sänk ned spänningskabeln 1
      

22 Frontlock 2 53 Sensortråd 1
    

23 Främre bottenrör 1 54a / b Skyddsskydd 2 vardera
      

24L / R L / R svängrör 1 vardera 55a / b Skyddsskydd 1 vardera
      

25 Axelbussning 4 Φ16 × Φ31 × 23 6 56L / R L / R vev 1 vardera
    

26a / b Skyddsskydd 1 vardera 57 Skruva 4
27 Skruv ST3.5 × 13 4 58 Bågbricka D8 × 2 × Φ25 × R39 2

    

28L / R L / R styret 1 vardera 59 Tappskruv ST4.2 × 18 10
     

29 Skumgrepp 2 60 Platt bricka D12 × Φ24 × 2 2
      

30 Svampens ändlock 2 61 Lång axel 1
    

31 Dator 1 62 Platt bricka D10 × Φ20 × 2 4
      

  

6
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HOPSÄTTNING
Obs: De flesta av den listade monteringshårdvaran har förpackats separat, men vissa hårdvaruposter
har förinstallerats i de identifierade monteringsdelarna. I dessa fall tar du helt enkelt bort och installerar
hårdvaran igen eftersom montering krävs.
Hänvisa till de enskilda monteringsstegen och notera all förinstallerad hårdvara.

Förberedelse

Innan du monterar, se till att du har tillräckligt med utrymme runt föremålet; Använd nuvarande verktyg
för montering; Kontrollera om alla nödvändiga delar finns tillgängliga innan montering.

Det rekommenderas starkt att montera maskinen i två eller flera personer för att undvika eventuella skador.

Monteringssteg

Steg 1
Dra åt det främre bottenröret (23) mot huvudramen (1) med insexbultar (21) och bågbrickor (20); och fäst
sedan det bakre bottenröret (3) till huvudramen (1) med insexbultar (4) och bågbrickor (58) som visas.
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Steg 2

1. Skjut Mast-locket (49) på styrstången (46).

2. Anslut anslutningskabeln (50) till sensorkabeln (53). Anslut den övre spänningskabeln (51) med
fjäderkroken på den nedre spänningskabeln (52) som visas på bild A.

3. Dra åt styrstången (46) mot huvudramen (1) med insexbultar (45), fjäderbrickor (44) och platta
brickor (12).

4. Skjut Mast-locket (49) till rätt läge.
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Steg 3
1. För in pulskabeln (43) genom styrstången och överdelen på datorns hål (46).

2. Lås det fasta styret (42) på styrstången (46) med insexbultar (45) och fjäderbrickor (44).

8

Steg 4
1. Montera vänster och höger svängrör (24 L / R) till den långa axeln (61) på styrstången

(46) med insexbultar (10), fjäderbrickor (11), plattskivor (62), D- formbrickor (9) och vågbrickor
(35). Dra inte åt bultarna ovan förrän detta monteringssteg är klart.

2. Fäst båda pedalrörens leder (39 L / R) på vevarna (56 L / R) med insexbultar (10), fjäderbrickor
(11), D- formbrickor (9), platta brickor (62) och våg brickor (35). Dra inte åt bultarna ovan förrän
detta monteringssteg är klart.

3. Anslut vänster och höger svängrör (24 L / R) & pedalstöd (15 L / R) med hexbultar (18), platta
brickor (5 & 60) och nylonmuttrar (6). Fäst ovanstående bultar (10), hexbultar (18) och
nylonmuttrar (6) ordentligt.

4. Montera vänster och höger styr (28 L / R) på motsvarande svängrör (24 L / R) med
transportbultar (36), bågbrickor (20) och nylonmuttrar (13).
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Steg 5

Fäst vänster och höger pedal (14 L / R) på motsvarande pedalstöden (15 L / R) med sexkantiga bultar
(37), plana brickor (12) och nylonmuttrar (13).
Obs: Pedalerna har märkts L för vänster och R för höger.

10
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Steg 6

Täck över fogdelen på styret (28 L / R) och svängrören (24 L / R) med skyddsskydd (26 a / b & 55 a / b),
och fixera dem sedan med skruvar (27).
Fäst skyddsskydden (17 L / R) och (54 a / b) på motsvarande pedalstöden (15 L / R) och pedalrörens
leder (39 L / R) med skruvar (59 & 16).

11

Steg 7
Anslut anslutningsledningen (50) och pulsledningarna (43) till datortrådarna och fixa sedan datorn
(31) på datorkonsolen på styrstången (46) med skruvar (57). Fäst
skyddsskydden (32/47) på styrstången (46) med skruvar (59).
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MONITORINSTRUKTIONER
A. Användardata:

Du bör mata in dina personuppgifter innan träningen. Tryck på BODY FAT-tangenten för att ange dina
personuppgifter om kön, ålder, höjd och vikt, då kan datorn spara informationen såvida inte batterierna
kommer att tas ur.
B. Klockläge:

a. Datorn går in i klockläget när det inte finns någon signalinmatning eller om inga knappar trycks in
inom fyra minuter. Du kan trycka på ENTER för att växla klocka och temperatur i klockläget eller
trycka på andra knappar för att avsluta klockläget.

b. I klockläget kan du ställa in TID eller ALARM genom att hålla ENTER-tangenten i över 2
sekunder, sedan kan du ställa in TID och ALARM med UPP- eller NED-tangenterna.

Funktioner och funktioner:

1. KLOCKA: Visa aktuell klocka i timme och minut och sekund.

2. ALARM : Du kan ställa in ditt morgonsamtal eller inställningstid av den här datorn och det
kommer att ljudsignal 2 sekunder när din inställningstid är nådd.

3. TEMPERATUR: Visa aktuell temperatur.

4. TID: Visar din förflutna träningstid på minuter och sekunder. Din dator räknas automatiskt från
0:00 till 99:59 i en sekunders intervall. Du kan också programmera din

12

dator för att räkna ner från ett inställt värde med hjälp av UPP- och NED-tangenterna från 0:00
till 99:00. Om du fortsätter att träna när tiden har nått 0:00 börjar datorn att pipa och återställer
sig till den ursprungliga tidsinställningen, så att du vet att ditt träningspass är klart.

5. HASTIGHET: Visar ditt träningshastighetsvärde i KM / MILE per timme.

6. DISTANCE: Visar det ackumulerade körda avståndet under varje träningspass upp till
maximalt 99,9 KM / MILE.

7. KALORIER: Din dator kommer att uppskatta de ackumulerade kalorierna som förbränts vid en
viss tidpunkt under träningen.

8. ÅLDER: Din dator är åldersprogrammerbar från 10 till 99 år. Om du inte ställer in en ålder
kommer denna funktion alltid att vara 35 år.

9. PULSE: Din dator visar din puls i takt per minut under träningen.

10. RPM: Din pedalfasthet.

11. SCAN: I träningsläget, tryck på MODE-knappen tills SCAN visas på LCD-skärmen. Monitor visar
en av funktionerna TID, DISTANCE, CALORIE, RPM, PULSE, SPEED och varje funktion
kommer att hålla 6 sekunder på huvudskärmen.

12. PULSRECOVERY: Låt händerna hålla i grepp under startsteget eller låt bröstsändaren vara
ansluten och tryck sedan på "PULSE RECOVERY" -knappen, alla funktionsdisplay kommer att
stanna utom "TID". Tiden börjar räkna från 01:00 - 00:59 - - till 00:00. Så snart 00:00 har nåtts
kommer datorn att visa din pulsåterhämtningsstatus med graden F1.0 till F6.0.

1,0 Utestående
  

1,0 <F <2,0 Excellent
  

2,0 ≤ F ≤ 2,9 Bra
  

3,0 <F <3,9 Rättvis
  

4,0 ≤ F ≤ 5,9 Under medel
  

6,0 Fattig
  

Obs: Om ingen pulsignalinmatning kommer datorn att visa “P” i PULSE-fönstret. Om datorn visar “Err” i
meddelandefönstret, vänligen tryck på PULSE RECOVERY-tangenten igen och se till att dina händer
håller sig väl i greppen eller att bröstsändaren sitter fast ordentligt.

Nyckelfunktion:

Det finns 6 knappknappar och funktionsbeskrivningen enligt följande:
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1. UPP-knapp: Tryck på knappen under inställningsläget för att öka värdet för Time, Distance,
Calories, Age, Weight, Hight etc. och för att välja kön. Under CLOCK-läget kan du ställa in klocka
och larm med denna knapp.

2. NED-knapp: Tryck på knappen under inställningsläget för att minska värdet för Tid, Distans,
Kalorier, Ålder, Vikt, Höjd etc. och för att välja kön. Under CLOCK-läget kan du ställa in klocka och
larm med denna knapp.

3. ENTER / RESET-knapp: a. Tryck på knappen för att acceptera den aktuella datainmatningen.

b. Under ingen hastighetsläge, genom att hålla in denna knapp i mer än 3
sekunder, kommer datorn att slås på igen.

4. BODY FAT-tangent: Tryck på knappen för att ange dina personuppgifter innan du mäter ditt kroppsfettförhållande.

5. Mätningsknapp: Tryck på knappen för att få ditt kroppsfettförhållande och BMI och BMR.

a. FAT%: Ange din kroppsfettprocent efter mätningen.

b. BMI (Body Mass Index): BMI är ett mått på kroppsfett baserat på höjd och vikt som
gäller både vuxna män och kvinnor.

c. BMR (Basal Metabolic Rate): Din Basal Metabolic Rate (BMR) visar antalet
13

kalorier som kroppen behöver för att fungera. Detta står inte för någon aktivitet, det är helt
enkelt den energi som behövs för att upprätthålla hjärtslag, andning och normal
kroppstemperatur. Den mäter kroppen i vila, inte sova, vid rumstemperatur.

6. PULSE RECOVERY-tangent: Tryck på knappen för att aktivera återhämtningsfunktionen för hjärtfrekvens.

Batteri: Om monitorn inte visas korrekt ska du försöka installera batterierna igen.

HUR MAN ANVÄNDER
∙ Stega med fötterna på varandra efter pedalen, ta fast i handtagen och börja träna

∙ Ställ in spänningen med reglerreglaget. Du ökar spänningen genom att vrida ratten medurs och
minska den genom att vrida den moturs. Spänningen och tramphastigheten är oberoende av
varandra. Displayen visar aktuell information.

∙ Stäng av maskinen genom att först stiga av med bara en fot och sedan den andra.

Uppvärmning och kyla ner övningar
Ett framgångsrikt träningsprogram består av en uppvärmning, aerob träning och en nedkylning. Gör hela
programmet minst två och helst tre gånger i veckan och vila en dag mellan träningen. Efter flera månader
kan du öka träningen till fyra eller fem gånger per vecka.

Uppvärmning

Syftet med att värma upp är att förbereda kroppen för träning och minimera skador. Värm upp i två till
fem minuter innan styrketräning eller aerob träning. Utför aktiviteter som höjer din hjärtfrekvens och
värmer arbetsmusklerna. Uppvärmningsaktiviteter kan inkludera snabba promenader, jogging, hoppa
knektar, hoppa rep och springa på plats.

Stretching

Sträckning medan dina muskler är varma efter en ordentlig uppvärmning och igen efter din styrka eller
aerob träning är mycket viktigt. Muskler sträcker sig lättare vid dessa tillfällen på grund av deras förhöjda
temperatur, vilket i hög grad minskar risken för skador. Sträckor ska hållas i 15 till 30 sekunder. Studsar
inte.
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Toe touch Kalv och Achilles
Sidosträcka sensträcka

Inre lårsträcka Hamstring stretch 

Kom ihåg att alltid kontakta din läkare innan du startar något träningsprogram.

Kyla ner

Syftet med att kyla ner är att återföra kroppen till sitt normala (eller nära normala) vilotillstånd i slutet av
varje träningspass. En ordentlig nedkylning sänker långsamt hjärtfrekvensen och låter blod återgå till
hjärtat.

VILLKOR FÖR GARANTI, GARANTIKRAV
Allmänna garantivillkor och definition av villkor

Alla garantiförhållanden som anges nedan bestämmer förfarande för garantitäckning och garantikrav.
Villkor för garanti och garanti Krav regleras av lag nr 40/1964 Coll. Civilrätt, lag nr 513/1991 Coll.,
Kommersiell kod och lag nr 634/1992 Coll., Consumer Protection Act, med ändringar, även i fall som inte
anges i dessa garantiregler.
Säljaren är SEVEN SPORT sro med sitt säte i Borivojova Street 35/878, Prag 13000,
företagsregistreringsnummer: 26847264, registrerat i handelsregistret vid regionaldomstolen i Prag,
avsnitt C, infoga nr 116888.
Enligt giltiga lagbestämmelser beror det på om köparen är slutkunden eller inte.

”Köparen som är slutkunden” eller helt enkelt ”slutkunden” är den juridiska enheten som inte ingår och
genomför avtalet för att driva eller marknadsföra sin egen handel eller affärsverksamhet.

”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 överensstämmer med det
allmänna köpeavtalet och affärsvillkoren i den omfattning som anges i kommersiell kod.

Dessa villkor för garanti och garanti är en integrerad del av varje köpeavtal som görs mellan säljaren och
köparen. Alla garantivillkor är giltiga och bindande, såvida inte annat anges i köpeavtalet, i ändringen av
detta avtal eller i ett annat skriftligt avtal.

15

Garantivillkor
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Garantiperiod

Säljaren tillhandahåller köparen 24 månaders garanti för godskvalitet, såvida inget annat anges i intyg
om garanti, faktura, leveransräkning eller andra dokument relaterade till varorna. Den lagliga garantitiden
som tillhandahålls till konsumenten påverkas inte.
Genom garantin för godskvalitet garanterar säljaren att de levererade varorna under en viss tid ska vara
lämpliga för regelbunden eller kontrakterad användning och att varorna ska behålla sina regelbundna
eller kontrakterade funktioner.
Garantin täcker inte fel som uppstår till följd av (om tillämpligt):

∙ Användarens fel, dvs produktskador orsakade av okvalificerat reparationsarbete, felaktig
montering, otillräcklig insättning av sittstolpe i ram, otillräcklig åtdragning av pedaler och vev

∙ Felaktigt underhåll

∙ Mekaniska skador

∙ Regelbunden användning (t.ex. slitage av gummi- och plastdelar, rörliga mekanismer, leder etc.)

∙ Oundviklig händelse, naturkatastrof

∙ Justeringar gjorda av okvalificerad person

∙ Felaktig underhåll, felaktig placering, skador orsakade av låg eller hög temperatur, vatten,
olämpligt tryck, stötar, avsiktliga förändringar i konstruktion eller konstruktion etc.

Garantikrav Förfarande

Köparen är skyldig att kontrollera de varor som levererats av säljaren omedelbart efter att ha tagit
ansvaret för varorna och dess skador, dvs omedelbart efter leveransen. Köparen måste kontrollera
varorna så att han upptäcker alla defekter som kan upptäckas genom en sådan kontroll.
Vid garanti kräver köparen på begäran av säljaren att bevisa köp och giltighet av fordran av fakturan eller
leveransräkningen som innehåller produktens serienummer, eller så småningom av dokumenten utan
serienumret. Om köparen inte bevisar giltigheten av garantikravet med dessa dokument har säljaren rätt
att avslå garantikravet.
Om köparen meddelar ett fel som inte täcks av garantin (t.ex. om garantivillkoren inte var uppfyllda eller
vid rapportering av felet av misstag etc.) är säljaren berättigad att kräva ersättning för alla kostnader som
härrör från reparationen. Kostnaden ska beräknas enligt giltig prislista för tjänster och transportkostnader.
Om säljaren finner ut (genom att testa) att produkten inte är skadad accepteras inte garantikravet.
Säljaren förbehåller sig rätten att kräva ersättning för kostnader som uppstår till följd av det falska
garantikravet.
Om köparen gör anspråk på de varor som lagligt täcks av garantin från säljaren, ska säljaren fixa de
rapporterade bristerna genom reparation eller byte av den skadade delen eller produkten mot en ny.
Baserat på köparens överenskommelse har säljaren rätt att byta ut de defekta varorna för ett helt
kompatibelt gods med samma eller bättre tekniska egenskaper. Säljaren har rätt att välja formen för de
garantiprocedurer som beskrivs i detta avsnitt.

Säljaren ska lösa garantikravet inom 30 dagar efter leveransen av de defekta varorna, såvida inte en
längre period har avtalats. Den dag då det reparerade eller utbytta varorna överlämnas till köparen anses
vara dagen för regleringskravsavvecklingen. När säljaren inte kan reglera garantikravet inom den
överenskomna perioden på grund av den specifika karaktären av godsdefekten, ska han och köparen
träffa en överenskommelse om en alternativ lösning. Om ett sådant avtal inte ingås är säljaren skyldig att
ge köparen en ekonomisk ersättning i form av återbetalning.
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Registrerade kontor: Borivojova 35/878, 130 00 Praha 3, Tjeckien
Huvudkontor: Delnicka 957, 749 01 Vitkov, Tjeckien
Garanti och servicecenter: Cermenska 486, 749 01 Vitkov, Tjeckien
CRN: 26847264



2020-03-18 13904_manual_Elliptical_trainer_Madesto_EN

file:///C:/Users/malte/Downloads/13904_manual_Elliptical_trainer_Madesto_EN.html 14/14

MOMSREGISTRERINGSNUMMER: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
E-post: eshop@insportline.cz

 

reklamace@insportline.cz
 

servis@insportline.cz
Webb: www.insportline.cz

   

SK
  

INSPORTLINE sro
  

Huvudkontor, garanti och servicecenter: Elektricna 6471, 911 01 Trencin, Slovakien

CRN: 36311723
  

Moms-ID: SK2020177082
  

Telefon: +421 (0) 326 526 701
E-post: objednavky@insportline.sk

 

reklamacie@insportline.sk
 

servis@insportline.sk
Webb: www.insportline.sk

Försäljningsdatum:
 

Stämpel och signatur av säljaren:
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