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VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER

Grundläggande försiktighetsåtgärder bör alltid följas, inklusive följande viktiga säkerhetsanvisningar när 
du använder denna utrustning. Läs alla instruktioner innan du använder denna utrustning.

1. Läs alla instruktioner och följ den noggrant innan du använder denna utrustning. Se till att utrustningen är 
korrekt monterad och åtdragen före användning.

2. Innan träning, för att undvika att skada muskeln, rekommenderas uppvärmningsövningar.

3. Se till att alla delar inte är skadade och fixade väl före användning. Denna utrustning bör placeras på en 
plan yta vid användning. Det rekommenderas att använda en matta eller annat täckmaterial på marken.

4. Använd rätt kläder och skor när du använder denna utrustning. bära inte kläder som kan fånga någon del 
av utrustningen; kom ihåg att dra åt pedalremmarna.

5. Försök inte underhålla eller justera annat än det som beskrivs i denna handbok. Om det uppstår problem, 
sluta använda och kontakta din lokala återförsäljare.

6. Använd inte utrustningen utomhus.

7. Denna utrustning är endast avsedd för hushållsbruk. Det är inte en kommersiell modell. Klass: HC enligt 
EN 957)

8. Endast en person i taget bör använda denna utrustning.

9. Om du känner ont i bröstet, illamående, yrsel eller andfådd, bör du sluta träna omedelbart och rådfråga 
din läkare innan du fortsätter.

10. Var försiktig vid montering eller demontering av utrustningen.

11. Låt inte barn använda eller leka på utrustningen. Håll barn och husdjur borta från utrustningen när de 
används. Denna maskin är endast avsedd för vuxna. Minsta lediga utrymme som krävs för säker drift är 
inte mindre än två meter.

12. Den maximala viktkapaciteten för denna produkt är 130 kg.

13.

VARNING: Rådfråga din läkare innan du påbörjar något träningsprogram. Detta är särskilt viktigt för 
personer som är över 35 år eller som har befintliga hälsoproblem. Läs alla instruktioner innan du 
använder någon träningsutrustning.

FÖRSIKTIGHET: Läs alla instruktioner noga innan du använder produkten. Behåll denna bruksanvisning för 
framtida referens.
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ÖVERSIKT RITNING
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DELSLISTA

Nej.

001

002
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004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

Beskrivning

Främre stabilisator ändlock 

Framstabilisator

Mutter M10

Kurvbricka Ø10

Skruv ST4.2x25

Bult M10x57

Främre styrstångskåpa

Mellansektion Hand Pulssensor Wire L = 1000 mm Pan 

Head Phillips Självborrande skruv ST4.2x25 Höger kåpa

Bälte 330J6

Höger fotpedal YH-30X vev

Bricka Ø34,5xØ23x2,5

Lagermutter II 7/8 

"lager

Bärande kopp

Lagermutter I 15/16 

"Hexagonmutter 7/8"

Svänghjul Ø230

Främre huvudram

Vänster omslag

Triangelknopp M12x55

Rund ändkåpa för styr Ø25x1.5 Främre 

handtag Skumgrepp Ø30xØ24x160 

Förlängningssensor tråd L = 500mm

Extension Hand Pulssensor Wire IL = 500mm dator 

(HR-1586)

Bult M5x10

Spänningsreglage

Spänningskabel L = 750 mm

Stor bricka Ø5xØ20x1

Bult M5x20

Främre styrstång

Bult M8x10

Antal

2

1

4

4

10

4

1

1

6

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

4

2

1

2

1

4

1

1

1

1

1

5
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036

037

038

039

040

041

042

043

044

045

046

047

048

049

050

051

052

053

054

055

056

057

058

059

060

061

062

063

064

065

066

067

068

069

070

071

072

073

Bricka Ø8xØ16x1,5

Bult M8x30

Bakre stabilisator End Cap 

Idle Wheel Bracket

Kurvbricka Ø8xØ20x2

Bricka Ø6xØ12x1

Bricka Ø10,2xØ14x1

Lager 6000ZZ

Bult M6x10

Stor bricka Ø8xØ20x2

Bakre huvudramen

Sittdyna 250x345x40 

Ryggkudde 310x345x40 Bult 

M6x15

Stor bricka Ø6xØ18x1.5

Rygg- och sätesstödfäste Ändkåpa 23x53x2 Sittglidrör

Rygg- och sittstödsfäste Handtag 

Skumgrepp Ø30xØ24x510 Skruv 

ST4.2x20

Handpulsgivare med tråd L = 750 bult 

M8x45

Kabelplugg Ø12.1

Mutter M6

Rund knopp M16x1,5

Bushing

Höger bak Huvudramskydd 

Vänster bak Huvudramskydd 

Bakstabilisator Ø50x1,5x430 Bult 

M6x48

Transporthjul Ø23xØ6x32 

Nylonmutter M6

Handtag

Vänster fotpedal YH-30X

Extension Hand Pulssensor Wire II L = 1000mm 

Sensor med Wire L = 450mm

Bult M8x15

Bricka Ø40xØ24x3

18

3

2

1

3

1

2

2

1

2

1

1

1

8

8

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

1

2

2

2

1

1

2

1

13

1
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074

075

076

077

078

079

080

081

082

Mutter M10x1

Ögonskruv M6x36

Skruv ST2.9x12

Mutter M8

Fjäderbricka Ø6xØ11.2x2 

Spännfäste

Gummibult

Mutter M8

Täcklock Ø40xØ25x10

2

2

2

2

2

2

1

1

2

FÖRPACKNINGSLISTA HARDWARE

(3) Mutter M10

4st
(6) Bult M10x57

4st(4) Kurvbricka Ø10 4st

(45) Stor bricka Ø8xØ20x2

2st
(40) Kurvbricka Ø8xØ20x2 (57) Bult M8x45

2st2st

(77) Muttermutter M8

2st

VERKTYG

Insexnyckel S6

1 st Multi Hex -verktyg med Phillips -skruvmejsel

S10, S13, S14, S15

1 st
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Multi Hex -verktyg

1 st

MONTERINGSANVISNINGAR

STEG 1: BAKGRUNDINSTALLATION

Verktyg:

Insexnyckel S6

Ta bort två M8x30 bultar (37), fyra M8x15 bultar (72) och sex Ø8xØ16x1.5 brickor (36) från den bakre 
huvudramen (46). Ta bort bultarna med den medföljande insexnyckeln S6.

Anslut mittpulsens handpulssensortrådar (8) från den bakre huvudramen (46) till förlängningspulssensortrådarna 
II (70) från den främre huvudramen (21).

Fäst den bakre huvudramen (46) i den främre huvudramen (21) med två M8x30 -bultar (37), fyra M8x15 -bultar 
(72) och sex Ø8xØ16x1.5 brickor (36) som togs bort. Dra åt bultarna med den medföljande insexnyckeln S6.
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STEG 2: FRAMSTÄLLNING OCH BAKSTABILISERINGSINSTALLATION

Verktyg:

Multi Hex -verktyg

Hårdvara:

(3) Mutter M10

4st
(6) Bult M10x57

4st(4) Kurvbricka Ø10 4st

Placera den främre stabilisatorn (2) framför den främre huvudramen (21) och rikta in bulthålen.

Fäst den främre stabilisatorn (2) på den främre kurvan på den främre huvudramen (21) med två M10 -muttrar (3), 
två Ø10 -kurvbrickor (4) och två M10x75 -bultar (6). Dra åt lockmuttrarna med Multi Hex Tool.

Placera den bakre stabilisatorn (64) bakom den bakre huvudramen (46) och rikta in bulthålen.

Fäst den bakre stabilisatorn (64) på   den bakre kurvan på den bakre huvudramen (46) med två M10 lockmuttrar 
(3), två Ø10 kurvbrickor (4) och två M10x75 bultar (6). Dra åt lockmuttrarna med Multi Hex Tool.

Du kan vrida gummibulten (80) och M8 -muttern (81) på den bakre huvudramen (46) efter behov för att jämna ut den 
liggande cykeln.

9



STEG 3: MONTERING AV FRAMSTYRNINGSSTYP OCH FOTPEDALER

Verktyg:

Multi Hex Tool med Phillips
Skruvmejsel

S10, S13, S14, S15

Insexnyckel S6

Ta bort en Ø8xØ20x2 kurvbricka (40), en M8x15 bult (72), fyra M8x10 bultar (35) och fyra Ø8xØ16x1.5 brickor (36) 
från den främre huvudramen (21). Ta bort bultarna med den medföljande insexnyckeln S6.

Skjut det främre styrstångskåpan (7) upp till det främre styrstången (34).

För in spänningskabeln (31) i det nedre hålet på det främre handtaget (34) och dra ut det från det fyrkantiga hålet 
på det främre handtaget (34).

Anslut sensortråden (71) och förlängningshandens pulssensortrådar II (70) från den främre huvudramen (21) till 
förlängningssensorledningen (26) och förlängningshandens pulssensortrådar I (27) från den främre styrstången 
(34) ).

Sätt in den främre styrstången (34) på   röret på den främre huvudramen (21) och fäst med en Ø8xØ20x2 
kurvbricka (40), en M8x15 bult (72), fyra M8x10 bultar (35) och fyra Ø8xØ16x1.5 brickor ( 36) som togs bort. Dra åt 
bultarna med den medföljande insexnyckeln S6. Skjut det främre styrstångens lock (7) ner till den främre 
huvudramen (21).

Ta bort Ø5xØ20x1 stor bricka (32) och M5x20 bult (33) från spänningsreglaget (30). Ta bort bulten med Multi Hex 
Tool med Phillips -skruvmejsel.

Sätt kabeländen på motståndskabeln på spänningsreglaget (30) i fjäderkroken på spänningskabeln (31) som visas 
på ritning A i figur 3. Dra upp motståndskabeln på spänningsreglaget (30) och tvinga in det i mellanrummet 
mellan metallfästet på spänningskabeln (31) som visas på ritning B i figur 3. Fäst spänningsreglaget (30) på den 
främre styrstången (34) med Ø5xØ20x1 storbricka (32) och M5x20 -bulten (33) som togs bort. Dra åt bulten med 
Multi Hex Tool med Phillips -skruvmejsel.

FOTPEDALER INSTALLATION:

Vevarna, fotpedalerna, pedalaxlarna och pedalremmarna är märkta "R" för höger och "L" för vänster.
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Sätt in pedalaxeln på vänster fotpedal (69) i det gängade hålet i den vänstra veven (13). Vrid pedalaxeln för hand i 
moturs riktning tills det sitter ordentligt.

Obs: Vrid INTE pedalaxeln i medurs riktning, eftersom det tar bort trådarna.

Dra åt pedalaxeln på vänster fotpedal (69) med Multi Hex Tool med Phillips skruvmejsel.

Sätt in pedalaxeln på höger fotpedal (12) i det gängade hålet i höger vev (13). Vrid pedalaxeln för hand medurs 
tills den sitter ordentligt. Dra åt pedalaxeln på höger fotpedal (12) med Multi Hex Tool med Phillips skruvmejsel.

STEG 4: FÖRSÄTTNINGSRÖR, BAKSÄTT / SÄTTSTÖDFÄSTE OCH
STYRINSTALLATION

Verktyg:

Multi Hex Tool med Phillips
Skruvmejsel

S10, S13, S14, S15

Insexnyckel S6

Hårdvara:

(45) Stor bricka
Ø8xØ20x2(40) Kurvbricka

Ø8xØ20x2

(57) Bult M8x45

2 st

(77) Muttermutter M8

2 st2 st
2 st

Ta bort åtta Ø8xØ16x1.5 brickor (36) och åtta M8x15 bultar (72) från sitsens glidrör (52). Ta bort bultarna med 
den medföljande insexnyckeln S6.
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För in sitsens glidrör (52) i bussningarna (61) på den bakre huvudramen (46).

Fäst sitsens glidrör (52) på rygg- och sätesstödfästet (53) med åtta Ø8xØ16x1.5 brickor (36) och åtta M8x15 bultar 
(72) som togs bort. Dra åt bultarna med den medföljande insexnyckeln S6.

Justera sittpositionen och sätt in rundvredet (60) och triangelvredet (23). Vrid den runda ratten (60) och 
triangelratten (23) medurs för att dra åt.

Fäst handtaget (68) på rygg- och sätesstödfästet (53) med två M8x45 bultar (57), två Ø8xØ20x2 kurvbrickor (40), 
två Ø8xØ20x2 stora brickor (45) och två M8 lockmuttrar (77). Dra åt muttrarna med Multi Hex Tool med Phillips 
-skruvmejsel.

Anslut mittpulsens handpulssensortrådar (8) från den bakre huvudramen (46) till handpulssensortrådarna (56) 
från styret (68).

STEG 5: INSTALLATION AV DATOR OCH SÄTT/RYGG KUDDAR

Verktyg:

Multi Hex Tool med Phillips
Skruvmejsel

S10, S13, S14, S15

Ta bort fyra M5x10 -bultar (29) från datorn (28). Ta bort bultarna med Multi Hex Tool med Phillips -skruvmejsel.

Anslut förlängningssensorledningen (26) och förlängningshandens pulssensortrådar I (27) från den främre 
styrstången (34) till ledningarna som kommer från datorn (28). För in trådarna i det främre styrstången (34).

Fäst datorn (28) på den övre änden av det främre handtaget (34) med fyra M5x10 bultar (29) som togs bort. Dra 
åt bultarna med Multi Hex Tool med Phillips skruvmejsel.

Ta bort åtta M6x15 bultar (49) och åtta Ø6xØ18x1.5 stora brickor (50) från baksidan av sits- och ryggdynorna (47, 
48). Ta bort bultarna med Multi Hex Tool med Phillips -skruvmejsel. Fäst sedan sitt- och ryggdynorna (47, 48) på 
rygg- och sätesstödfästet (53) med åtta M6x15 bultar (49) och åtta Ø6xØ18x1.5 stora brickor (50) som togs bort. 
Dra åt bultarna med Multi Hex Tool med Phillips skruvmejsel.

12



ANVÄNDA DATORN

SPECIFIKATION
FUNGERA

TID

FART

DIST (DISTANCE)

CAL (CALORIES)

ODO (ODOMETER)

RÄCKVIDD

0: 00-99: 59 min: sek

0,0-99,9 km/h

0,0-999,9 km

0,0-999,9 kcal

0,0-9999 km

40-239 slag/min
(PULS)

ANVÄNDA DIN DATOR
Datorn kan aktiveras genom att trycka på knapparna eller genom att trampa. Om du lämnar utrustningen inaktiv 
i ungefär 4 minuter stängs strömmen av automatiskt.

KNAPPFUNKTIONER
LÄGE: Tryck på MODE -knappen för att välja varje dators funktion.

Håll MODE -knappen intryckt i 3 sekunder, alla datavärden raderas till noll utom ODO (ODOMETER) -datavärdena.

UPPSÄTTNING: Tryck på SET-knappen för att ställa in datavärdena för TIME, DISTANCE, CALORIES eller PULSE för 
målförinställning.

ÅTERSTÄLLA: Tryck på RESET -knappen för att rensa datavärdena TID, DISTANCE eller CALORIES till noll. Tryck på 
RESET-knappen för att rensa datavärdena för TIME, DISTANCE, CALORIES eller PULSE till noll för målförinställning.

DATORFUNKTIONER
SKANNA: Tryck på knappen MODE tills skärmen visar SCAN; datorn skannar automatiskt
funktionen TIME, SPEED, DIST (DISTANCE), CAL (CALORIES), ODO (ODOMETER) och (PULSE) var 5: e sekund.

TID: Visar din förflutna träningstid i minuter och sekunder. Du kan också förinställa måltiden i STOP-läge före 
träning. För att ställa in TIME, tryck på MODE -knappen tills TIME visas på skärmen. Tryck på SET -knappen för att 
ändra tiden, varje gång du trycker på SET -knappen TIME bör ändras med 1 minut. Tryck på RESET -knappen för 
att rensa måltiden till noll. Det förinställda målintervallet är från 0:00 till 99:00 minuter. När du förinställt måltiden 
och sedan börjar träna börjar tiden räkna ner från förinställd måltid till 0:00 per 1 sekund bakåt. När den 
förinställda måltiden räknas ner till 0:00 börjar tiden räkna och datorn börjar pipa för att påminna dig.

FART: Visa aktuell träningshastighet.
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DIST (DISTANCE): Visar den ackumulerade sträckan som rest under träning. Du kan också förinställa måldistans i 
STOP -läge före träning. För att ställa in DISTANCE, tryck på MODE -knappen tills DIST visas på skärmen. Tryck på 
SET -knappen för att ändra avståndet. Tryck på RESET -knappen för att rensa målavståndet till noll. Det 
förinställda måldistansområdet är från 0,0 till
999,0 km. När du förinställt måldistans och sedan börjar träna börjar avståndet räkna ner från förinställt 
måldistans till 0,0. När det förinställda målavståndet räknar ner till 0,0 börjar avståndet räkna upp och datorn 
börjar pipa för att påminna dig.

CAL (CALORIES): Visar de totala ackumulerade kalorierna som förbränns under träning. Du kan också förinställa 
målkalorier i STOP -läge före träning. För att ställa in CALORIES, tryck på MODE -knappen tills du ser CAL 
-displayen på skärmen. Tryck på SET -knappen för att ändra kalorierna. Tryck på RESET -knappen för att rensa 
målkalorierna till noll. Det förinställda målkaloriområdet är från 0,0 till 999,0 kalorier. När du förinställt 
målkalorier och sedan börjar träna börjar kalorierna räkna ner från förinställda målkalorier till 0,0. När de 
förinställda målkalorierna räknar ner till 0,0 börjar kalorierna räkna upp och datorn börjar pipa för att påminna 
dig. (Dessa data är en grov vägledning för jämförelse av olika träningspass och bör inte användas vid medicinsk 
behandling).

ODO (ODOMETER): Visar den totala ackumulerade sträckan. Datavärdena för ODO kan inte raderas till noll 
genom att trycka på och hålla knappen MODE eller RESET intryckt i 3 sekunder. Om du tar ut batterierna från 
datorn raderas ODO -datavärdena till noll.

(PULS): Visar dina nuvarande pulssiffror efter att du tagit tag i styrsensorerna med båda händerna under 
träning. För att säkerställa att pulsavläsningen är mer exakt, håll alltid i styrhandtagssensorerna med två händer 
istället för bara med en hand när du försöker testa dina pulssiffror. Du kan också förinställa målpuls i STOP-läge 
före träning. Att sätta
PULSE tryck på MODE -knappen tills du ser displayerna på skärmen. Tryck på SET -knappen för att
förinställd målpuls. Tryck på RESET -knappen för att rensa målpulsen till noll. När du har förinställt målpulsen och 
sedan börjar träna, vänligen greppa styrsensorerna med båda händerna under träning. Om pulsen upptäcktes 
större än målpulsen börjar datorn pipa för att påminna dig.

HUR DU INSTALLERAR BATTERIERNA
1. Ta bort batteriluckan på datorns baksida.

2. Sätt i två AA -batterier i batterihuset.

3. Kontrollera att batterierna är korrekt placerade och att batterifjädrarna har korrekt kontakt med 
batterierna.

4. Sätt tillbaka batteriluckan.

5. Om displayen är oläslig eller bara ett delvis segment visas, ta bort batterierna och vänta i 15 sekunder 
innan du sätter tillbaka den.

JUSTERINGAR

JUSTERING AV SPÄNNINGSKONTROLLKNAPPEN

För att öka spänningen, vrid spänningsreglaget medsols. För att minska spänningen, vrid spänningsreglaget 
motsols.
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JUSTERING AV BAKSTABILISERINGSSLUTET

Vrid det bakre stabilisatorns ändlock på den bakre stabilisatorn efter behov för att jämna ut den liggande cykeln.

JUSTERA SITET FRAMÅT ELLER RYGG

Släpp triangelvredet från den bakre huvudramen. Vrid den runda ratten moturs tills den kan dras ut. Dra ut den 
runda vredet och skjut sedan rygg- och sittstödsfästet framåt eller framåt till lämplig position. Lås rygg- och 
sätesstödsfästet på plats genom att släppa den runda vredet och skjuta rygg- och sittstödsfästet något fram eller 
tillbaka tills det runda vredet "dyker" ner i hålet på sitsens glidrör. För ökad säkerhet, dra åt rundvredet och 
triangelreglaget medsols.

OBS: Se till att bussningen inte överskrider markeringslinjen på sätets glidrör när du justerar sätet fram 
och tillbaka.

UNDERHÅLL

RENGÖRING

Den liggande cykeln kan rengöras med en mjuk, ren fuktig trasa. Använd inte slipmedel eller lösningsmedel på 
plastdelar. Torka svettningen från liggcykeln efter varje användning. Var försiktig så att du inte gör det
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få för mycket fukt på datorns bildskärmspanel eftersom det kan orsaka elektriska risker eller att elektronik går 
sönder. Förvara den liggande cykeln, särskilt datorkonsolen, från direkt solljus för att förhindra skärmskador. 
Kontrollera alla monteringsbultar, muttrar, skruvar och pedaler på maskinen för korrekt täthet varje vecka.

LAGRING

Förvara liggcykeln i en ren och torr miljö på avstånd från barn.

FELSÖKNING

PROBLEM LÖSNING

Den liggande cykeln
vinglar när den används.

Vrid det bakre stabilisatorns ändlock på den bakre stabilisatorn efter behov för att jämna 
ut den liggande cykeln.

1. Ta bort datorkonsolen och kontrollera att ledningarna som kommer från 
datorkonsolen är korrekt anslutna till de ledningar som kommer från den 
främre styrstången.

Det finns ingen display på 
datorns konsol. 2. Kontrollera om batterierna är korrekt placerade och batterifjädrarna har rätt 

kontakt med batterierna.

3. Batterierna i datorkonsolen kan vara slut. Byt ut mot nya batterier.

1. Se till att trådanslutningarna för handpulssensorerna är säkra.
Det finns ingen pulsmätning 
eller pulsmätning är 
oregelbunden / 
inkonsekvent.

2. För att säkerställa att pulsavläsningen är mer exakt, håll alltid i 
styrhandtagssensorerna med båda händerna istället för bara med en hand 
när du försöker testa dina pulssiffror.

3. Undvik att gripa för hårt i pulssensorerna. Försök att upprätthålla 
måttligt tryck medan du håller i handpulssensorerna.

Den liggande cykeln ger ett 
pipande ljud när den används.

Bultarna kan vara lösa på liggcykeln. Kontrollera alla bultar och dra åt alla lösa 
bultar.

VÄRME OCH KYLA NER RUTINEN

De UPPVÄRMNING är en viktig del av varje träningspass. Syftet med uppvärmningen är att förbereda din kropp 
för träning och minimera skador. Värm upp i två till fem minuter innan aerob träning. Det bör börja varje session 
för att förbereda din kropp för mer ansträngande träning genom att värma upp och sträcka ut dina muskler, öka 
din cirkulation och puls och leverera mer syre till dina muskler.

KYLA NER i slutet av ditt träningspass, upprepa dessa övningar för att minska ömhet i trötta muskler. Syftet med 
nedkylning är att återställa kroppen till sitt viloläge vid slutet av varje träningspass. En ordentlig nedkylning 
sänker långsamt din puls och gör att blod kan återvända till hjärtat.

HEAD ROLLS

Vrid huvudet åt höger under en räkning, du bör känna en sträckningskänsla längs vänster sida av nacken. Vrid 
sedan huvudet bakåt en gång, sträck hakan mot taket och låt munnen öppna. Vrid huvudet åt vänster för en 
räkning och släpp sedan huvudet mot bröstet för en räkning.
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SKULDERLYFT

Lyft höger axel mot örat för en räkning. Lyft sedan upp din vänstra axel under en räkning när du sänker din 
högra axel.

Sidosträckningar

Öppna dina armar åt sidan och lyft dem tills de är över ditt huvud. Nå din högra arm så långt mot taket du kan 
för en räkning. Upprepa denna åtgärd med din vänstra arm.

QUADRICEPS STRETCH

Med en hand mot en vägg för balans, nå bakom dig och dra upp din högra fot. Ta hälen så nära skinkorna som 
möjligt. Håll i 15 räkningar och upprepa med vänster fot.

INRE TIGH STRETCH

Sitt med fotsulorna tillsammans och knäna pekande utåt. Dra fötterna så nära ljumsken som möjligt. Skjut 
försiktigt knäna mot golvet. Håll i 15 räkningar.
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TÅ BERÖR

Böj långsamt framåt från midjan, låt ryggen och axlarna slappna av när du sträcker dig mot tårna. Nå så långt du 
kan och håll kvar i 15 räkningar.

HAMSTRING RÄCKAR

Förläng ditt högra ben. Vila din vänstra fot sula mot ditt högra innerlår. Sträck dig mot tå så långt som möjligt. 
Håll i 15 räkningar. Slappna av och upprepa sedan med vänster ben.

CALF/ACHILLES STRETCH

Luta dig mot en vägg med ditt vänstra ben framför höger och armarna framåt. Håll ditt högra ben rakt och 
vänster fot på golvet; böj sedan vänster ben och luta dig framåt genom att flytta dina höfter mot väggen. Håll 
kvar, upprepa sedan på andra sidan i 15 räkningar.

GARANTIVILLKOR, GARANTIKRAV

Allmänna garantivillkor och definition av villkor

Alla garantivillkor som anges nedan avgör garantin och garantiprocessen. Garantivillkor och garantikrav regleras 
av lag nr 40/1964 Coll. Civillagen, lag nr 513/1991 Coll., Handelsbalken och lag nr 634/1992 Coll., 
Konsumentskyddslagen, med ändringar, även i fall som inte specificeras av dessa garantiregler.

Säljaren är SEVEN SPORT sro med sitt säte på Borivojova Street 35/878, Prag
13000, företagsregistreringsnummer: 26847264, registrerat i handelsregistret vid regiondomstolen i Prag, avsnitt 
C, insats nr 116888.
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Enligt gällande lagregler beror det på om köparen är slutkund eller inte.

"Köparen som är slutkund" eller helt enkelt "slutkund" är den juridiska personen som inte ingår och genomför 
avtalet för att driva eller främja sin egen handel eller affärsverksamhet.

”Köparen som inte är slutkund” är en affärsman som köper varor eller använder tjänster i syfte att använda 
varorna eller tjänsterna för sin egen affärsverksamhet. Köparen följer det allmänna köpeavtalet och 
affärsvillkoren i den utsträckning som anges i handelslagen.

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

Garantivillkor

Garantiperiod

Säljaren ger köparen en 24 månaders garanti för varukvalitet, om inte annat anges i garantiintyget, faktura, 
leveransbrev eller andra dokument som är relaterade till varorna. Den lagliga garantiperioden som ges till 
konsumenten påverkas inte.

Genom garantin för varukvalitet garanterar säljaren att de levererade varorna under en viss tid är lämpliga för 
regelbunden eller kontrakterad användning och att varorna ska behålla sina vanliga eller kontrakterade 
egenskaper.

Garantin täcker inte defekter som härrör från:

Användarens fel, det vill säga produktskada orsakad av okvalificerat reparationsarbete, felaktig montering, otillräcklig 
insättning av sadelstolpe i ramen, otillräcklig åtdragning av pedaler och vevar

Felaktigt underhåll

Mekaniska skador

Regelbunden användning (t.ex. slitage av gummi- och plastdelar, skarvar 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 ändringar i konstruktion eller konstruktion etc.

Garantikravsprocedur

Köparen är skyldig att kontrollera de varor som säljaren levererat omedelbart efter att ha tagit ansvaret för 
varorna och dess skador, det vill säga omedelbart efter leveransen. Köparen måste kontrollera varorna så att han 
upptäcker alla defekter som kan upptäckas genom en sådan kontroll.

När en garantikrav görs är köparen skyldig att, på begäran av säljaren, bevisa köpet och giltigheten av fordran 
med fakturan eller fakturan som innehåller produktens serienummer, eller så småningom med dokumenten 
utan serienumret. Om köparen inte bevisar att garantikravet är giltigt med dessa dokument har säljaren rätt att 
avvisa garantikravet.

Om köparen meddelar ett fel som inte täcks av garantin (t.ex. om garantivillkoren inte var uppfyllda eller vid 
felanmälan etc.) har säljaren rätt att kräva ersättning för alla kostnader i samband med reparationen. Kostnaden 
ska beräknas enligt gällande prislista över 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 härrör från det falska garantikravet.

Om köparen gör anspråk på varorna som juridiskt täcks av garantin från säljaren, ska säljaren åtgärda de 
rapporterade defekterna genom reparation eller byte av den skadade delen eller produkten mot en ny. Baserat 
på köparens samtycke har säljaren rätt att byta ut de defekterade varorna mot en fullt kompatibel vara med 
samma eller bättre tekniska egenskaper. Säljaren har rätt att välja den form av garantiförfaranden som beskrivs i 
detta stycke.
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Säljaren ska lösa garantikravet inom 30 dagar efter leveransen av de defekta varorna, såvida inte en längre tid 
har avtalats. Den dag då de reparerade eller utbytta varorna överlämnas till köparen anses vara dagen för 
garantikravsavvecklingen. När säljaren inte kan lösa garantikravet inom den överenskomna tiden på grund av 
varans defekt, ska han och köparen göra ett avtal om en alternativ lösning. Om ett sådant avtal inte träffas är 
säljaren skyldig att ge köparen en ekonomisk ersättning i

form av återbetalning.

Försäljningsdatum: Säljarens stämpel och signatur:
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