
Ръководство за употреба V-crank 

Страница 1 от 5 

Версия 3.0 

 

 
 

 
 

Инструкции за употреба 
регулируема манивела за велоергометри и 

велоергометри за горната част на тялото 



Ръководство за употреба V-crank 

Страница 2 от 5 

Версия 3.0 

 

1 Обща 
информа
ция 

 

Прочетете внимателно това ръководство за употреба с всички инструкции за безопасност и 

предупреждения преди първата употреба, за да гарантирате безопасна и правилна употреба. 

Запазете този документ за бъдещи справки и го дайте на други хора, ако предавате уреда.  

 
 

2 Преглед 

• Цикъл: Регулиране на радиуса между 75 и 175 мм 

• Номер на артикула: Z-EF-AL-011/ Z-MED-AL-011 (медицинска версия) 

• Тяло: регулируем радиус между 75 mm и 225 mm, възможност за преминаване от асинхронно към 
синхронно положение на дръжките 

• Изработен изцяло от устойчива на ръжда и киселини неръждаема стомана  

• Безопасно и лесно регулиране - без инструменти 

• Изключително здрава конструкция 
 

 
 

 

3 Грижа и поддръжка 

Внимание: Затегнете отново манивелата и педалите 

След първите 10 часа работа трябва да затегнете коляновия механизъм и педалите. Ако педалите и манивелата 

не са затегнати, може да се стигне до повреда на оста, манивелата или педалите, като в този случай вече няма 

гаранция. 
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4 Инструкции за сглобяване 

4.1 Необходими инструменти за сглобяване: 

• Малка отвертка с шлиц 

• Ключ с отворен край SW 15 / 17 / 19 

• Шестостенно гнездо SW 14 

• Колянов механизъм 

• Динамометричен ключ, настроен на 60 Nm 
 

4.2 Стъпка 1 - Демонтиране на педалите 

Свалете педалите от лявата и дясната страна с помощта на гаечен ключ SW15. Внимание: От 

лявата страна винтовата връзка се отваря в UZS, а от дясната страна - срещу UZS. 
 

4.3 Стъпка2 - Разхлабване на винтовата връзка на манивелата с оста 

С помощта на малката шлицова отвертка отстранете малката черна пластмасова капачка 

отдясно и отляво, която покрива винтовата връзка на манивелата. Сега разхлабете 

винтовите съединения от двете страни с помощта на динамометричния ключ и шестостенния 

ключ SW 14. 
 

4.4 Стъпка 3 - Сваляне на манивелата от оста 

Завийте с ръка екстрактора в резбата на монтажа на оста. Завъртете 17винта на издърпвача в UZS 

с помощта на гаечния ключ SW, докато коляновият вал се разхлаби, след което коляновият вал 

може лесно да се извади. Свалете изтеглящото устройство от коляновия механизъм с помощта на 

гаечния ключ SW19 и го върнете в първоначалното положение, като го завъртите срещу UZS. 

Продължете по същия начин с манивелата от другата страна. 
 

4.5 Стъпка 4 - Монтиране на регулируемите манивела 

Отстранете черните капачки от отворите на двете манивелки. Ако манивелата все още не е 

настроена на позиция 0, поставете я на необходимата позиция 0 за сглобяване, като отворите 

затягащия лост и издърпате бутона за освобождаване. Манивелата са обозначени с L за 

лявата страна и с R за дясната страна, моля, уверете се, че са в правилната позиция, в 

противен случай педалите могат да се разхлабят. Поставете манивелата с буквата L от лявата 

страна върху квадрата на оста. Сега завинтете демонтирания по-рано болт обратно в оста с 

помощта на динамометричния ключ и го затегнете до 6 0Nm. Направете същото и от другата 

страна. 
 

4.6 Стъпка 5 - Монтиране на педалите 

Педалите също са обозначени с L за ляв и R за десен. При монтажа се уверете, че позицията е 

правилна и че лявата страна е завинтена към UZS, а дясната страна е завинтена в UZS. Затегнете 

педалите много здраво, защото в противен случай те могат да се разхлабят. 

 
5 Използване на V-образния кардан 

Както е посочено накратко4 в стъпката, дължината на V-образните манивела може да се 

регулира, като се разхлаби затягащият лост (А) и се издърпа фиксиращият болт (В). 

Положението на манивелата може да се отчете по скалата отстрани. След регулиране на 

коляновия вал е важно да се уверите, че застопоряващият болт (В) е застопорен, а 

притискащият лост (А) е заключен и подравнен с коляновия вал (вж. снимката). За да се 

постигне изравнено положение на затягащия лост, той може да се повдигне леко в 

заключено положение и да се приведе в желаната позиция. Неспазването на това изискване 

може да доведе до нараняване на потребителя или до повреда на манивелата и машината.  
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6 Гаранция 

Това се основава на законовата гаранция. 

 
EMOTION FITNESS GmbH & Co KG, като дистрибутор на този продукт, ще осигури безплатен 

сервиз за месеци6 на части и труд за професионални потребители, ако може да се 

демонстрира правилната употреба и грижи, изброени в това ръководство. 

Гаранционната претенция отпада, ако продуктът е бил обслужван или ремонтиран от 

неоторизирани лица. При възникване на гаранционна претенция трябва незабавно да 

информирате EMOTION FITNESS GmbH & Co KG. Собственикът на устройството трябва да 

предостави информация за серийния номер на устройството, времето на закупуване и източника 

на доставка. 

 
EMOTION FITNESS GmbH & Co KG ще организира услугата, но си запазва правото да определи 
естеството на услугата. 

Възможни са следните процедури. 

1. Обслужването се извършва на място от нашия сервизен отдел. 

2. Ние ще изпратим желаната резервна част. 

3. Ще изпратим резервно устройство. 

 
Дефектните части трябва да ни бъдат върнати от клиента в рамките на 48 часа. В противен случай 

доставените резервни части се заплащат. 

Ако причините са извън обхвата на гаранцията, EMOTION FITNESS GmbH & Co. KG си запазва 

правото да начисли всички разходи за ремонт. 

Някои износващи се части не се покриват от гаранцията. Това са по-специално седалката, 

кормилото и закрепването на кормилото, педалите, ремъците за педалите, батериите, 

стъпенките за крака, тъканите за тапицерия и гумата за захващане на кормилото. 

Импулсните системи на Polar се покриват от законовата гаранция.  

 
Тези гаранционни разпоредби не засягат по никакъв начин общите законови претенции. 

 
Нашите Общи условия за доставка, както са изменяни периодично, могат да бъдат 

разгледани и изтеглени от нашия уебсайт www.emotion-fitness.de. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

http://www.emotion-fitness.de/
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Trippstadter Str. 68 
67691 Hochspeyer 
Тел. 06305-71499-0 
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info@emotion-fitness.de www.emotion-fitness.de 
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