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SÄKERHETS INSTRUKTIONER

• Läs alla instruktioner i denna manual och gör uppvärmningsövningar innan du använder denna 
utrustning.

• Innan du använder denna utrustning, kontakta din läkare för en fullständig fysisk 
undersökning. Om du känner något obehag när du tränar, sluta omedelbart och rådfråga din 
läkare.

• Innan du tränar och för att undvika att skada dina muskler, rekommenderas starkt att utföra 
uppvärmningsövningar för varje muskelgrupp. Se avsnittet Uppvärmningsrutin i 
instruktionsboken.

• Håll utrustningen inomhus, borta från fukt och damm. Placera utrustningen på ett plant underlag, med 
en matta under för att skydda golvet eller mattan. Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt 
utrustningen för att montera, demontera och använda den.

• Inspektera och dra åt alla delar regelbundet. Byt ut slitna delar omedelbart.

• Se till att dina fingrar eller kläder inte fastnar i utrustningens rörliga delar.

• Håll alltid barn och husdjur borta från utrustningen. Den är endast lämplig för vuxna.

• Utrustningen får inte användas av personer som väger mer än 150 kg. Allvarlig skada kan uppstå 
om användarens vikt överskrider gränsen som visas här.

• Om du hör ovanligt ljud när du tränar, vänligen avbryt träningen omedelbart. Använd inte 
utrustningen förrän problemet är löst.

• För att förhindra att du skadar dig när du slutar träna, rör inte svänghjulet omedelbart.

• Inget av justeringsorganen får inte lämnas att sticka ut så det kan störa användarens rörelse

• Fristående enhet måste installeras på en stabil och jämn yta. Håll ett spelrum på min. 0,6 m runt 
denna enhet för högre säkerhet.

• Överdriven eller felaktig träning kan orsaka skada.

• Klass - HC (enligt EN ISO 20957), avsedd för hemmabruk
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DELLISTA

Nej. Beskrivning ANTAL

1 Huvudram 1

2 Främre stabilisatorstång 40x80x2T 1

3 Bakre stabilisatorstång 40x80x2T 1

4 Upprätt stolpe 40x80x2T 1

5 Sadelstolpe 40x80x2T 1

6 Styre Φ32x2T 1

7 Sear rörligt fäste 1

8 Plastfäste 50x100x100mml 2

9 Säte VL-6100 1

10 Svänghjul Φ468 1

11 Remhjul Φ260 med Axis 1

12 Bälte 1590 PK5 1

13R Huvudkedjeskydd-R 1

13L Huvudkedjeskydd-L 1

15R Inre kedjeskydd-R 1

15L Inre kedjeskydd-L 1

17 Sidoskydd 1

18R 3st Crank-R 1

18L 3st Vev-L 1

19 Plastlock för vev 2

20R Pedal JD-304V-R 1

20L Pedal JD-304V-L 1

21 Fjäderknopp M16x26 2

22 L-knopp M10x20 1

23 Knopp M10x28 1

24 Låsmutter M10 1

25 Bricka 19,5x38x2T 1

26R Magnet plastskydd-R 1

26L Magnet plastskydd-L 1

27 Stödstång 20x20x1,4T 1

28 Magnetfäste 1

29 Spänningskontrollstång 1

30 Fast lock 1

31 П formfäste 2

32 Fjäderbricka 1
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33 Nylonmutter M6 2

34 Nylonmutter M8 2

35 Kapselmutter M10 4

36 Vagnsbult M10x55 4

37 Bricka 10x19x1,5T 6

38 Hex. Mutter M10x6T 4

39 Insexbult M8x38 2

40 Fjäder Φ2,6x18 1

41 Justeringsstång Φ6x60 1

42 Komprimerad fjäder Φ1,5x9 1

43 Vevplugg 2

44 Flänsmutter M12x1,5x10,4T 4

45 Insexbult M8x12 3

46 Bricka 10x29x2T 2

47 Självgängande skruv M5x12 5

48 Flaskhållare 1

49 Skruv M5x10 2

50 Philips skruv M3x10 2

51 Stålhylsa Φ12*17*9 1

52 Självgängande skruv M4,5x15 2

53 Självgängande skruv M4,2x10 13

54 Hex. bult M6x35 1

55 Tomgångshjulsfixtur 1

56 Nylonmutter M10x9T 2

57 Stålhylsa Φ25.1x32x10T 1

58 Stållager 6005-2RS 2

59 C-ring Φ20 2

60 C-ring Φ25 1

61 Tomgångshjul 1

62 Vågbricka 27x34x0,3T 1

63 Plastbricka 10x20x2T 2

64 Trådkontakt Φ17 1

65 Stålhylsa Φ10,3x15x8T 1

66 Axel Φ20x155mm 1

67 Vågbricka 21x27x0,3T 1

68 Bricka 20,5x25x0,5T 1

69 Hex. bult M10x32 1

70 Nylonmutter M10x6T 2
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71 Plastlager Φ12,8x21,4x6,7T 4

72 Plasthylsa Φ7,9x12,7x23,5mm 2

73 Fast plåt 2

74 Kuddknopp M10x25 4

75 Lock Φ76 4

76 Transporthjul Φ70 2

77 Spänningskontrollratt M10 1

78 Bult M5x15 2

79 Bult M5x10 2

80 Självgängande skruv M4,5x25 5

81 Plast lock 1

82 Bricka 12x24x1,5T 2

83 Bricka Φ5 2

84 Plastöverdrag 1

85 Bricka 10x16x1,5T 1

86 Plastdistans 34,8*34,8*6T 1

87 Ovalt skydd 1

88 C-ring Φ17 1
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HUR MAN ANVÄNDER

Spänningsjustering

Vrid ratten medurs för att öka spänningen. Vrid vredet moturs för att minska spänningen.

Nödstopp

Tryck ner vredet för att stoppa svänghjulet.

ANVÄNDNING AV SPD-PEDALER

ALLMÄN SÄKERHETSINFORMATION

VARNING! För att undvika allvarliga skador:

• SPD-pedalerna är designade så att du släpper dem bara du tänker släppa. De är inte 
utformade för att släppa automatiskt vid tillfällen som när de faller av cykeln. Detta är en 
säkerhetsåtgärd för att förhindra att du tappar balansen och ramlar av cykeln till följd av att 
dina fötter oavsiktligt lossnar från pedalerna.
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• Använd endast SPD-skor med denna produkt. Andra typer av skor kanske inte släpper från 
pedalerna, eller kan släppa oväntat.

• Innan du försöker köra med dessa pedaler och skor, se till att du förstår hur inkopplings-/
frigöringsmekanismen för pedalerna och klossarna (skorna) fungerar.

• Innan du försöker cykla med dessa pedaler och skor, vänligen öva på att koppla in och släppa varje 
sko från dess pedal tills du kan göra det naturligt och med minimal ansträngning.

• Innan du kör, justera pedalernas fjäderspänning efter din smak.

• Kom ihåg att kontrollera klossarna med jämna mellanrum för slitage. När klossarna är slitna, byt ut 
dem. Kontrollera alltid fjäderspänningen efter byte av pedalklossarna och innan du kör. Om du inte 
håller både dina skor och klossar i gott skick, kan frigöring och ingrepp för att vara pedalerna bli 
oförutsägbart eller svårt, vilket kan resultera i allvarliga skador.

• Skaffa och läs serviceinstruktionerna noggrant innan du installerar delarna. Lösa slitna eller 
skadade delar kan orsaka allvarliga skador på föraren.

• Om du har några frågor angående dina pedaler, kontakta en professionell återförsäljare.

• Läs dessa tekniska serviceinstruktioner noggrant och förvara dem i ett kassaskåp för senare 
referens.

SE ATT LÄSA OCH FÖLJA Ovanstående VARNING NOGGRANT

Om varningarna inte följer kan det hända att dina skor inte kommer ut ur pedalerna när du avser det eller så kan 
de komma ut oväntat eller av misstag, vilket kan leda till allvarliga skador.

OBS: Kontrollera att det inte är löst i några leder eller anslutningar innan du cyklar. Dessutom, om 
pedalprestandan inte känns normal, kontrollera detta en gång till.

VARNING! Meddelarna är utformade för att koppla in och släppa från pedalerna när klossarna och 
pedalerna är vända framåt.

BINDANDE INSTRUKTIONER

UNDERLÅTANDE ATT FÖLJA DESSA INSTRUKTIONER KAN RESULTERA I ALLVARLIG PERSONSKADA

A. ANVÄNDNING AV KLAPPARNA MED PEDALerna

Tryck in klossarna i pedalerna med en rörelse framåt och nedåt.

B. SLÄPPNING AV KLAPPARNA FRÅN PEDALEN

Klackarna kan frigöras genom att vrida hälarna åt vilket håll som helst.

Notera: Det är nödvändigt att träna på att släppa tills du är van vid mängden kraft och vinkeln 
som krävs för att släppa.
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Fästa klossarna:

C. Dra av gummiskyddet med en tång eller liknande verktyg för att exponera klossens monteringshål.

Obs: Detta steg kanske inte är nödvändigt beroende på typen av skor.

a. Gummiskydd för monteringshål för klossar

b. SPD skor

D. Ta bort inlägget och placera en klossmutter över de ovala hålen. Obs: Detta 

steg kanske inte är nödvändigt beroende på typen av skor.

a. Klosmutter

b. Sockliner

E. Från botten av skorna, placera en kloss och sedan en klossadapter över klosshålen. Klossarna 
är kompatibla med både vänster och höger pedaler. Dra åt klossens monteringsbultar 
provisoriskt. Placera den triangulära delen av klossen mot framsidan av skon.

a. 4 mm insexnyckel

b. Cleat monteringsbultar

c. Klossadapter

d. Knap

15



F. JUSTERING AV KLAPPENS POSITION

Klossen har ett inställningsområde på 20 mm fram och bak och 5 mm från höger till vänster. Efter 
att provisoriskt dragit åt klossen, öva på att koppla in och släppa, en sko i taget. Justera om för att 
bestämma den bästa klosspositionen.

När du har bestämt den bästa klosspositionen, dra åt klossens monteringsbultar ordentligt med en 4 
mm insexnyckel.

G. JUSTERING AV BINDINGENS FJÄDERSPÄNNING

Fjäderkraften justeras med hjälp av justerbultar. Justeringsbultarna är placerade bakom var och en 
av bindningarna, och det finns en justeringsbult på varje pedal. Utjämna fjäderspänningen genom 
att hänvisa till spänningsindikatorerna och genom att räkna antalet varv på justeringsbultarna.

Om spänningsindikatorn är i det starkaste eller svagaste läget, vrid inte justerbulten längre.

Obs: För att förhindra att oavsiktlig lossning inträffar, se till att all fjäderspänning är korrekt 
justerad.

Fjäderspänningarna bör justeras lika för både höger och vänster pedal. Om de inte justeras 
lika kan det göra att föraren har svårt att koppla in eller släppa från pedalerna.

Byte av klossar:

Klossar slits med tiden och bör bytas ut med jämna mellanrum. Klossar bör bytas ut när det blir svårt 
att släppa, eller så börjar det släppa med mycket mindre ansträngning än när det var i nyskick.

HÖGER KROPPSHÅLLNING

Under ett träningspass kan du antingen hålla kroppen upprätt eller så kan du luta dig mot 
underarmarna på styret. Översträck inte benen när du trampar. I fullt pedalläge bör ditt ben vara lätt 
böjt i knäet. Håll huvudet i linje med ryggen för att minska eventuell smärta i nackmusklerna. Träna 
smidigt och håll rätt frekvens.
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UNDERHÅLL

Rengöring

Cykeltränaren kan rengöras med en mjuk trasa och milt rengöringsmedel. Använd inte slipmedel eller 
lösningsmedel på plastdelar. Torka av din svett från cykeltränaren efter varje användning. Vänligen inspektera 
alla monteringsbultar och pedaler på maskinen för korrekt åtdragning varje vecka.

Lagring

Förvara cykeltränaren i en ren och torr miljö borta från barn.

Instruktion för gängtätning

Om några delar behöver appliceras gängtätning, måste delarna rengöras innan applicering. Det tar minst 12 timmar till 
en dag att vänta på att tätningsmedlet är torrt, använd inte cykeln förrän gängtätningen är helt torr.

FELSÖKNING

Cykeltränaren vinglar eller skakar när den används

Vrid den justerbara nivelleringen på den främre stabilisatorn eller den bakre stabilisatorn efter behov för att nivellera cykeltränaren.

Pirrande ljud när den används

Bultarna kan vara lösa på cykeltränaren. Inspektera alla bultar och dra åt vid behov.

UPPVÄRMNING RUTIN

QUADRICEPS STRETCH

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

INNER LÅR STRETCH

Sitt med fotsulorna ihop och knäna pekande utåt. Dra fötterna så nära 
ljumsken som möjligt. Tryck försiktigt dina knän mot golvet. Håll i 15 
räkningar.

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 i 15 räkningar.

HAMSTRING STRÄCKAR

Sträck ut ditt högra ben. Vila din vänstra fotsulan mot ditt högra innerlår. Sträck 
dig mot tån så långt som möjligt. Håll i 15 räkningar. Slappna av och upprepa 
sedan med vänster ben.

17



MILJÖSKYDD

Efter att produktens livslängd gått ut eller om eventuell reparation är oekonomisk, kassera den enligt 
lokala lagar och miljövänligt på närmaste skrotupplag.

Genom korrekt avfallshantering skyddar du miljön och naturliga källor. Dessutom kan du hjälpa till att skydda 
människors hälsa. Om du inte är säker på att kassera på rätt sätt, be lokala myndigheter att undvika 
lagöverträdelser eller sanktioner.

GARANTIVILLKOR, GARANTIPRAK

Allmänna garantivillkor och definition av villkor

Alla garantivillkor som anges nedan bestämmer garantitäckning och garantianspråksförfarande. 
Garantivillkor och garantianspråk regleras av lag nr. 40/1964 Coll. Civil Code, Act No. 513/1991 Coll., 
Commercial Code, and Act No. 634/1992 Coll., Consumer Protection Act, med ändringar, även i fall 
som inte specificeras av dessa garantiregler.

Säljaren är SEVEN SPORT sro med säte på Borivojova Street 35/878, Prag 13000, 
företagsregistreringsnummer: 26847264, registrerat i handelsregistret vid Regional Court i Prag, 
Section C, Insert No. 116888.

Enligt gällande lagregler beror det på om köparen är slutkunden eller inte.

"Köparen som är Slutkunden" eller helt enkelt "Slutkunden" är den juridiska person som inte ingår 
och utför Kontraktet för att driva eller främja 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 följer det allmänna 
köpeavtalet och affärsvillkoren i den utsträckning som anges i handelsbalken.

Dessa garantivillkor och garantianspråk är en integrerad del av varje köpeavtal som ingås mellan 
säljaren och köparen. Alla garantivillkor är giltiga och bindande, om inte annat anges i köpeavtalet, i 
tillägget till detta kontrakt eller i annat skriftligt avtal.

Garantivillkor

Garantiperiod

Säljaren ger köparen en 24 månaders garanti för varornas kvalitet, om inte annat anges i 
garantibeviset, fakturan, leveranssedeln eller andra dokument relaterade till varorna. Den 
lagstadgade garantiperioden som ges till konsumenten påverkas inte.

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

Garantin täcker inte defekter som beror på (om tillämpligt):

• Användarens fel, dvs produktskador orsakade av okvalificerat reparationsarbete, felaktig montering, 
otillräcklig insättning av sadelstolpen i ramen, otillräcklig åtdragning av pedaler och vevar

• 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

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

Procedur för garantianspråk
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Köparen är skyldig att kontrollera de varor som levereras av säljaren omedelbart efter att ha tagit ansvaret 
för varan och dess skador, dvs omedelbart efter leveransen. Köparen måste kontrollera Varorna så att han 
upptäcker alla de brister som kan upptäckas genom sådan kontroll.

När du gör ett garantianspråk är köparen skyldig att på begäran av säljaren bevisa köpet och giltigheten av 
reklamationen genom fakturan eller leveranssedeln som inkluderar produktens serienummer, eller så 
småningom genom dokumenten utan serienummer. Om köparen inte bevisar giltigheten av 
garantianspråket genom dessa dokument, har säljaren rätt att avslå garantianspråket.

Om Köparen uppger ett fel som inte täcks av garantin (t.ex. i det fall att Garantivillkoren inte uppfyllts 
eller vid anmälan av felet av misstag etc.) är Säljaren berättigad att kräva ersättning för alla kostnader 
som uppstår vid 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 garantianspråket.

Om köparen gör ett anspråk på varorna som juridiskt täcks av den garanti som tillhandahålls av 
säljaren, ska säljaren åtgärda de rapporterade defekterna genom reparation eller genom att byta ut 
den skadade delen eller produkten mot en ny. Baserat på Köparens överenskommelse har Säljaren 
rätt att byta ut de defekta Varorna mot en fullt kompatibel Vara med samma eller bättre tekniska 
egenskaper. Säljaren har rätt att välja formen för garantikravsförfarandena som beskrivs i detta 
stycke.

Säljaren ska reglera garantikravet inom 30 dagar efter leveransen av de defekta varorna, om inte en 
längre period har överenskommits. Dagen då de reparerade eller utbytta varorna överlämnas till 
köparen anses vara dagen för uppgörelsen av garantikravet. När Säljaren inte kan lösa garantikravet 
inom den överenskomna perioden på grund av varufelets specifika karaktär, ska han och köparen 
träffa en överenskommelse om en alternativ lösning. Om sådant avtal inte träffas är Säljaren skyldig 
att ge Köparen en ekonomisk ersättning i form av återbetalning.

SEVEN SPORT sro
Registrerat kontor:
Huvudkontor:
Garanti- och servicecenter:

Borivojova 35/878, 130 00 Praha 3, Tjeckien 
Delnicka 957, 749 01 Vitkov, Tjeckien Cermenska 
486, 749 01 Vitkov, Tjeckien

CRN:
MOMSREGISTRERINGSNUMMER:

Telefon:
E-post:

26847264
CZ26847264
+ 420 556 300 970 
eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz
www.insportline.czWebb:

SK
INSPORTLINE sro

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

CRN: 36311723
VAT ID: SK2020177082
Telefon:
E-post:

+ 421(0)326 526 701 
objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk
www.insportline.skWebb:
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Försäljningsdatum: Säljarens stämpel och underskrift:
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