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SÄKERHETS INSTRUKTIONER

Läs noga igenom hela handboken innan du använder den här produkten. Spara manualen för framtida referens.

Träning av ansträngande karaktär, som vanligt görs på denna utrustning, bör inte genomföras utan att 
först ha konsulterat en läkare. Inga specifika hälsopåståenden kan göras eller underförstås i samband 
med utrustningen. Mätningar som görs av utrustningen tros vara korrekta, men endast mätningar som 
görs av en läkare bör förlitas.

Se till att alla bultar, skruvar och muttrar är åtdragna och att det inte finns några skadade eller slitna 
delar. Om vissa delar av maskinen är slitna eller skadade ska du inte använda den och byta ut den 
omedelbart.

Konsultera verktygs- och reservdelslistan före montering och se till att inget saknas.

Se till att barn inte gör det
om de befinner sig i närheten när maskinen är påslagen.

Använd inte lösa kläder när du tränar. De lösa delarna kan fastna i maskinens delar.

Använd alltid sportskor med gummisulor.

Placera maskinen på en plan och jämn yta. Det rekommenderas inte att använda eller förvara maskinen i 
fuktig miljö. Vissa delar av maskinen kan korroderas.

Se till att det finns minst 0,6 m ledigt utrymme runt enheten.

Ingen del av maskinen får skjuta ut och begränsa användarens rörelse.

Enheten är inte avsedd för terapeutisk användning.

Rör dig inte från sadeln under träning. Bara trampa medan du sitter. 

Bromssystemet är beroende av träningshastigheten.

Bromsmekanismen är mest sannolikt att bära. Se alltid till att den fungerar.

Viktgräns: 150 kg

Kategori: HA (enligt EN957-norm) lämplig för hemmabruk

VARNING! Hjärtfrekvensövervakningen kanske inte är helt korrekt. Överansträngning under träning kan 
leda till en allvarlig skada eller till och med dödsfall. Om du börjar svimma, sluta träningen omedelbart.

PARAMETRAR

Mått efter montering

Vikt

Svänghjulets vikt

Totalt träningsområde

Viktgräns

101 x 51 x 128 cm

25,8 kg

6 kg

98 x 65 x 180 cm 

150 kg
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HOPSÄTTNING
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Paket innehåll

Verktyg:

Insexbult M8 * 16L (4)
M-4

Ekollonmutter för M8-bult
(2) M-2

Böjd bricka
8 * - 3

Bricka 12 * 19 * 1T
(4) M-5

Vagnbult M8 * 75L (2) M-1 Allen Key (1)

Låsnyckel (1) Skruvmejsel (1)

Delar:

D B

Huvudram Styr

C O

Styrstolpe Sadel

Jag J

Främre stabilisator Bakre stabilisator
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K E

Sadelstolpe Flaskhållare

A D-30

Kontrollpanel Pedaler

M N

Verktyg Adapter

Monteringssteg

STEG 1

1. Fäst den främre stabilisatorn (I) på huvudramen (D) med två skruvar och brickor (M-4, M-5).

2. Fäst den bakre stabilisatorn (J) till huvudramen (D) med två skruvar och brickor (M-4, M-5).

STEG 2

Skruva fast de två pedalerna (D-30L + D-30R) på vevarna (D-13L, D-14R) med en skruvmejsel.



7

NOTERA:
skiftnyckel (eller en skruvmejsel) för att skruva fast de två spindlarna helt.

-

STEG 3

1. Fäst sätet (O) på sätesreglaget. Skjutreglaget kan justeras till olika vinklar. Dra åt de två muttrarna under 
sätet med en skruvmejsel. Dessutom kan skjutreglaget justeras horisontellt genom att lossa vredet (D-2).

2. För in sadelstolpen (K) i huvudramen (D), välj önskad position och dra åt ratten (D-2). Se till att vredet alltid 
är åtdraget.
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NOTERA: Justera höjden på sätet så att hålen på ratten och sadelstolpen ligger i linje. Om du lossar vredet och 
flyttar sadelstolpen uppåt och nedåt, ska vredet låsa fast i ett hål i sadelstolpen. Den maximala 
förlängningshöjden är markerad på sadelstolpen. Förläng inte sadelstolpen bortom detta märke.
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STEG 4

1. Anslut den övre och nedre sensorkabeln (C-1, D-23).

2. Sätt in styrstolpen (C-3) i huvudramen med skruvar (D-24) och halvcirkelformiga brickor (D-25) med en 
insexnyckel.
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STEG 5

1. För handpulstråden (B-3) genom hålet.

2. Fäst styret (B) på styrstolpen (C-3) med skruvar (M-1), muttrar (M-2) och halvbrickor (M-3).



11

STEG 6

Anslut ledningen (B-3 & C-1) och fäst datorn (A) med 4 skruvar (A-1) med en låsnyckel.
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STEG 7

1. Fäst vattenflaskans (E) bur med skruvar (C-2).

2. Anslut adaptern (N) till ett uttag enligt bilden nedan.

KONTROLLPANEL

Displayfunktioner

ARTIKEL BESKRIVNING

Visar träningstiden under träningen. 

Räckvidd: 0:00 ~ 99:59 min

Visar träningshastigheten under träningen. 

Räckvidd: 0,0 ~ 99,9 km / h

Visar träningsavstånd under träning. Räckvidd: 

0,0 ~ 99,9 km

TID

HASTIGHET

DISTANS
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KALORIER Visar brända kalorier under träning. 

Område: 0 ~ 999 cal

Visar slag per minut under träning

Ett larm meddelar dig, din hjärtfrekvens överskrider målfrekvensen. Visar rotationer 

per minut.

Område: 0 ~ 999 rpm

Visar träningens energiförbrukning. 

Räckvidd: 0 ~ 350 W

Manuellt läge träning

12 programval

Användarjusterbar motståndsnivåprofil 

Målhörningsträningsläge

Watt konstant träningsläge.

PULS

RPM

WATTS

MANUELL

PROGRAM

ANVÄNDARE

HRC

WATT

Nyckelfunktioner

Operationer

STRÖM PÅ

Anslut maskinen till strömförsörjningen. Datorn slås på och visar alla segment i 2 sekunder. Efter 4 minuter utan 
trampning eller pulsingång går konsolen in i energisparläge.

Tryck på valfri knapp för att väcka konsolen.

ARTIKEL BESKRIVNING

Upp Ökar motståndsnivån.

Ner

Läge

Sänker motståndsnivån.

Bekräftar en inställning eller ett val.

Håll i två sekunder så startar datorn om och startar från användarinställningen. Återgår 

till huvudmenyn medan träningsvärde förinställs eller i stoppläge.

Startar eller stoppar träningen.

Återställa

Start / Stopp

Återhämtning Testar återhämtningsstatus för hjärtfrekvens.
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MANUELLT LÄGE

1. Tryck på START i huvudmenyn för att starta ett träningspass i manuellt läge.

2. Tryck på UPP eller NER för att välja ett träningsprogram, välj Manuellt och tryck på MODE för att gå in.

3. Tryck UPP eller NER för att förinställa TID, AVSTAND, KALORIER och PULS och tryck på MODE för att 
bekräfta.

4. Tryck på START / STOP-knappen för att starta ett träningspass. Tryck på UPP eller NER för att justera motståndsnivån.

5. Tryck på START / STOP-knappen för att pausa träningen. Tryck på RESET för att återgå till huvudmenyn.

PROGRAMLÄGE

1. Tryck på UPP eller NER för att välja ett träningsprogram, välj enter.

2. Tryck på UPP eller NER för att förinställa träningstiden.

3. Tryck på START / STOP-knappen för att starta ett träningspass. Tryck på UPP eller NER för att justera motståndsnivån.

4. Tryck på START / STOP-knappen för att pausa träningen. Tryck på RESET för att återgå till huvudmenyn.

och tryck på MODE för att

ANVÄNDARPROGRAMLÄGE

1. Tryck på UPP eller NER för att välja ett träningsprogram, välj

2. Tryck UPP eller NER för att ställa in motståndsnivån för varje kolumn och tryck på MODE för att ange 
inställningarna för nästa kolumn (det finns totalt 20 kolumner).

Håll ned MODE-knappen för att avsluta inställningen.

Tryck på UPP eller NER för att förinställa träningstiden.

Tryck på START / STOP-knappen för att starta ett träningspass. Tryck på UPP eller NER för att justera motståndsnivån. 

Tryck på START / STOP-knappen för att pausa träningen. Tryck på RESET för att återgå till huvudmenyn.

LÄGE (HJÄRTSÄTTKONTROLL)

Tryck på UPP eller NER för att välja ett träningsprogram, välj HRC och tryck på MODE för att komma in. Tryck 

på UPP eller NER för att välja 55%, 75%, 90% eller TAG (målpuls; standard = 100 slag per minut).

3.

4.

5.

6.

HRC

1.

2.

och tryck på MODE för att komma in.
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3. Tryck UPP eller NER för att förinställa träningstiden.

4. Tryck på START / STOP-knappen för att starta eller stoppa träningen. Tryck på RESET för att återgå till 
huvudmenyn.

WATT-LÄGE

1. Tryck på UPP eller NER för att välja ett träningsprogram, välj WATT och tryck på MODE för att komma in.

2. Tryck på UPP eller NER för att förinställa WATT-målet (standard: 120 W).

3. Tryck på UPP eller NER för att förinställa tiden.

4. Tryck på START / STOP-knappen för att starta eller stoppa träningen. Tryck på RESET för att återgå till huvudmenyn.

ÅTERHÄMTNING

1. Medan pulsvärdet visas på kontrollpanelen (håll i handtagen eller bära ett bröstband), tryck på RECOVERY.

2. En minut börjar räkna ner i TID-fönstret.

3. Efter nedräkningen visar återställningsstatusen för din hjärtfrekvens inom området F1 F6.

1.0

1,0 <F <2,0

2,0 <F <2,9

3,0 <F <3,9

4,0 <F <5,9

6.0

UTESTÅENDE

EXCELLENT

BRA

RÄTTVIS

UNDER MEDEL

FATTIG

NOTERA:

1. När användaren slutar trampa i fyra minuter går datorn in i energisparläge. Alla inställningar och 
träningsdata sparas tills användaren börjar träna igen.

2. Om datorn fungerar onormalt ska du ansluta adaptern och sedan ansluta den igen.

KORREKT TRÄNINGSPOSITION

När du tränar kan du antingen hålla ryggen upprätt eller luta dig framåt genom att vila underarmarna på styret. 
När du trampar ska dina knän inte vara helt räta i det lägsta läget, utan något böjda vid knäet. Håll huvudet i linje 
med ryggraden för att minimera nacke och övre rygg. Försök alltid att trampa smidigt och kontinuerligt.
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EXPLODERAD RITNING
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DELAR LISTA

Nej.

A

A-1

B

B-1

B-2

B-3

B-4

B-5

B-6

C

C-1

C-2

C-3

D

Beskrivning

Trösta

Skruv M5 * P0.8 * 10L

Styret

Skumgrepp

Handpuls

Handpulstråd

Skruv M4 * 20L

Ändkåpa

Styret

Styrstolpeuppsättning

Sensorkabel (övre)

Skruv M5 * P0.8 * 20L

Styrstolpe

Huvudramuppsättning

St

1

4

1

2

2

1

2

2

1

1

1

2

1

1

Nej.

F-4

F-5

F-6

F-7

F-8

F-9

F-10

F-11

F-12

F-13

G

G-1

G-2

G-3

Beskrivning

Remskiva

Lager 6900RS

Lager 6003RS

Lager 6203

Lager 6300RS

Platt bricka

Stjärnbricka

Bussning av svänghjul

Bussning av svänghjul

Svänghjul

Tomgångssats

Tomhjul

Mutter M8

Platt bricka

Sexkantig skruv
M8 * P1,25 * 18L

Vågbricka

Platt bricka

Sexkantsskruv M6 * P1.0 * 12L

Tomgångsfjäder

Tomgång

Magnetuppsättning

Platt bricka

Sexkantsskruv M6 * P1.0 * 16L

Vårbricka

Magnet

Främre stabilisatorsats

Främre stabilisatorplatta

Främre stabilisatorplatta

Skruv 3/16 '

Främre stabilisator

Bakre stabilisatorsats

Justera den lilla dynan

Stabilisatorns ändlock

Skruv 3/16 '

Bakre stabilisator

St

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

D-1 Nylon M8 * P1.0 * 20L 2 G-4 1

D-2

D-3

D-4

D-5

D-6

D-7

D-8

D-9

D-10

D-11

D-12

D-13

D-14

D-15

D-16

D-17

D-18

D-19

D-20

D-21

Knopp

Sensorkabel

DC-kabel

Skruv M4 * 10L

Sensor fast fäste

Platt bricka

Vågbricka

Platt bricka

C-klipp

Lager 6203

Ärm för sadelstolpe

Vänster vev

Höger vev

Bälte

Vänster kedjelock (övre) 

Höger kedjelock (nedre)

Vevlock

Skruv M5 * 16

Skruv M4 * 50L

Bricka på styrstolpen

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

4

6

2

G-5

G-6

G-7

G-8

G-9

H

H-1

H-2

H-3

H-4

Jag

I-1

I-2

I-3

I-4

J

J-1

J-2

J 3

J-4

2

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

2

1

1

2

2

4

1
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D-22

D-23

D-24

D-25

D-26

Servomotoruppsättning

Motorkabel

Skruv M8 * P1.25 * 20L

Halvbricka

Axel

Sexkantig skruv
M8 * P1,25 * 12L

Remskiva

Bussning

Pedalsats

Locket på styrstolpen

Huvudram

Vattenflaskbur

Svänghjulsuppsättning

Mutter 3/8 '

Svänghjulaxel

Enkelt hjul

1

1

4

4

1

K

L

L-1

L-2

L-3

Sadelstolpe

Sätesreglage

Fästskruvfäste

Sittknapp

Platt bricka

1

1

1

1

1

D-27 3 L-4 Ändkåpa 2

D-28

D-29

D-30

D-31

D-32

E

F

F-1

F-2

F-3

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

L-5

M

M-1

M-2

M-3

M-4

M-5

N

O

Sittreglage

Hårdvarupaket

Skruv M8 * P1.25 * 75L

Mutter M8

Halvbricka

Skruv M8 * 16

Platt bricka

Växelströmadapter

Sittplats

1

1

2

2

2

4

4

1

1

VILLKOR OCH VILLKOR FÖR GARANTI, GARANTIKRAV

Allmänna garantivillkor och definition av villkor

Alla garantivillkor som anges här under bestämmer Garantitäckning och Garantiförfarande. Garantivillkor och 
garantikrav regleras av lag nr 89/2012 Coll. Civillagen, och lag nr 634/1992 Coll., Konsumentskydd, med 
ändringar, även i fall som inte specificeras av dessa garantiregler.

Säljaren är SEVEN SPORT sro med säte i
00, företagsregistreringsnummer: 26847264, registrerat i handelsregistret vid regiondomstolen i Prag, avsnitt C, 
infoga nr 116888.

Enligt giltiga lagliga regler beror det på om köparen är slutkund eller inte.

s th
ingå och genomföra avtalet för att driva eller främja sin egen handel eller affärsverksamhet.

r använder tjänster för
syftet med att använda varorna eller tjänsterna för sin egen affärsverksamhet. Köparen överensstämmer med det 
allmänna köpeavtalet och affärsvillkoren.

Dessa garantivillkor och garantikrav är en integrerad del av varje köpeavtal som görs mellan säljaren och 
köparen. Alla garantivillkor är giltiga och bindande, om inte annat anges i köpavtalet, i ändringen av detta avtal 
eller i ett annat skriftligt avtal.

Garantivillkor

Garantiperiod

Säljaren ger köparen 24 månaders garanti för varukvalitet, såvida inte annat anges i garantiintyget, fakturan, 
leveransbrev eller andra dokument relaterade till varorna. Den lagliga garantiperioden som tillhandahålls 
konsumenten påverkas inte.

Genom garantin för varukvalitet garanterar säljaren att de levererade varorna under en viss tid ska vara lämpliga 
för regelbunden eller kontraktsanvändning och att varorna ska bibehålla sina vanliga eller avtalade funktioner.

gata 1151 / 2c, Prag 150
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Garantin täcker inte fel som härrör från (om tillämpligt):

otillräcklig införande av sadelstolpen i ramen, otillräcklig åtdragning av pedaler och vevar 

Felaktigt underhåll

Mekaniska skador

Regelbunden användning (t.ex. slitage på gummi- och plastdelar, rörelsemekanismer, fogar, slitage på 
bromsbelägg / block, kedja, däck, kassett / flerhjul etc.)

Oundviklig händelse, naturkatastrof 

Justeringar gjorda av okvalificerad person

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

Garantikravförfarande

Köparen är skyldig att kontrollera de varor som levereras 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 med sådan kontroll.

När man gör ett garantikrav är köparen skyldig att på säljarens begäran bevisa köpet och 
ialnummer, eller

så småningom av dokumenten utan serienumret. Om köparen inte bevisar giltigheten av garantikravet genom 
dessa dokument har säljaren rätt att avslå garantikravet.

Om köparen meddelar ett fel som inte täcks av garantin (t.ex. om garantivillkoren inte uppfylldes eller i händelse 
av felmeddelande av misstag etc.), kan säljaren kräva ersättning för alla kostnader som uppstår vid reparationen. 
Kostnaden ska beräknas enligt giltig prislista för tjänster och transportkostnader.

Om säljaren upptäcker (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 falskt garantianspråk.

Om köparen gör anspråk på varorna som lagligen täcks av garantin från säljaren, ska säljaren åtgärda de 
rapporterade bristerna genom reparation eller genom byte av den skadade delen eller produkten mot en ny. 
Baserat på köparens överenskommelse har säljaren rätt att byta ut de defekterade varorna mot ett fullt 
kompatibelt gods med samma eller bättre tekniska egenskaper. Säljaren är berättigad att välja den form av 
garantikravsförfaranden som beskrivs i detta stycke.

Säljaren ska reglera garantikravet inom 30 dagar efter leveransen av de defekta varorna, såvida inte en längre 
period har avtalats. Den dag då de reparerade eller utbytta varorna överlämnas till köparen anses vara dagen för 
garantianspråket. När säljaren inte kan reglera garantikravet inom den överenskomna perioden på grund av 
varufelens specifika karaktär, ska han och köparen komma överens om en alternativ lösning. Om ett sådant avtal 
inte görs är säljaren skyldig att ge köparen en ekonomisk ersättning i form av återbetalning.

CZ
SEVEN SPORT sro

Registrerat kontor:
Huvudkvarter:
Garanti och service:

CRN:
MOMSREGISTRERINGSNUMMER:

Telefon:
E-post:

c, Praha 5, 150 00,
749 01

01
,

26847264
CZ26847264

+ 420 556 300 970
eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

www.inSPORTline.czWebb:
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SK
inSPORTline sro

Huvudkvarter, garanti & servicecenter:

CRN: 36311723
MOMSREGISTRERINGSNUMMER: SK2020177082

Telefon: + 421 (0) 326526701
E-post: objednavky@insportline.sk

reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

www.inSPORTline.sk

01, SK

Webb:


