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1 Generelt 
 

Læs denne brugsanvisning med alle sikkerhedsinstruktioner og advarsler omhyggeligt før første brug 

for at sikre sikker og korrekt brug. Opbevar dette dokument til fremtidig brug og giv det til andre, hvis du 

giver apparatet videre. 

 
 

2 Oversigt 

• Cyklus: Radius justerbar mellem 75 mm og 175 mm 

• Varenummer: Z-EF-AL-011/ Z-MED-AL-011 (medicinsk version) 

• Armaturhus: Radius kan justeres mellem 75 mm og 225 mm, mulighed for at skifte fra asynkron til synkron 
position af håndtagene 

• Fremstillet udelukkende af rust- og syrebestandigt rustfrit stål 

• Sikker og nem justering - uden værktøj 

• Ekstremt robust design 
 

 
 

 

3 Pleje og vedligeholdelse 

Opmærksomhed: Tilspænd krumtapakkerne og pedalerne igen 

Efter de første 10 timers brug skal krumtapakkerne og pedalerne strammes. Hvis pedalerne og krumtagene ikke er 

spændt til, kan der opstå skader på akslen, krumtagene eller pedalerne, og i så fald er der ikke længere nogen garanti. 
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4 Monteringsvejledning 

4.1 Der kræves værktøj til montering: 

• Skruetrækker med slids lille 

• Åben skruenøgle SW 15 / 17 / 19 

• Sekskantet stik SW 14 

• Krumtapaksler 

• Drejningsnøgle indstillet til 60Nm 
 

4.2 Trin 1 - Afmontering af pedalerne 

Fjern pedalerne i venstre og højre side ved hjælp af skruenøglen SW15. Opmærksomhed: På venstre side åbner 

skrueforbindelsen i UZS, på højre side mod UZS. 
 

4.3 Trin2 - Løsning af skrueforbindelsen af krumtapakslen til akslen 

Fjern den lille sorte plastikkappe til højre og venstre, der dækker skrueforbindelsen til krumtappen, ved hjælp af den 

lille spids skruetrækker. Løsn nu skrueforbindelserne på begge sider ved hjælp af momentnøglen og sekskantnøglen 

SW 14. 
 

4.4 Trin 3 - Trækning af krumtappen fra akslen 

Skru udtrækkerens skrue med hånden ind i gevindet på akselmonteringen. Drej 17skruen på aftrækkerens skrue i UZS 

med svensknøglen SW, indtil krumtappen er løsnet, og krumtappen kan nu let fjernes. Fjern aftrækkeren fra krumtappen 

med den åbne skruenøgle SW19, og bring den tilbage i den oprindelige position ved at dreje den mod UZS. Fortsæt på 

samme måde med krumtappen på den anden side. 
 

4.5 Trin 4 - Montering af de justerbare krankpedaler 

Fjern de sorte dæksler fra åbningerne på de to krumtapaksler. Hvis krumtapakkerne endnu ikke er indstillet til pos. 

0, skal du bringe dem til den nødvendige pos. 0 til montering ved at åbne spændingshåndtaget og trække i 

udløserknappen. Krumtapakkerne er markeret med et L for venstre side og med et R for højre side, sørg for, at de er 

i den korrekte position, da pedalerne ellers kan løsne sig. Placer krumtappen med L'et i venstre side på akslens 

firkant. Skru nu den bolt, du fjernede tidligere, tilbage i akslen med momentnøglen, og stram den til 60 Nm. Gør det 

samme på den anden side. 
 

4.6 Trin 5 - Montering af pedalerne 

Pedalerne er også mærket med L for venstre og R for højre. Ved monteringen skal du sikre dig, at venstre side er skruet 

ind mod UZS og højre side ind i UZS, og at venstre side er skruet ind i UZS. Spænd pedalerne meget fast, da de ellers kan 

løsne sig. 

 
5 Anvendelse af V-kurven 

Som kort4 angivet i trin kan V-krumtappen justeres i længden ved at løsne spændingshåndtaget (A) og trække i 

låsebolten (B). Kurvens position kan aflæses på skalaen på siden. Efter justering af krumtappen er det vigtigt at 

sikre, at låseskruen (B) er i indgreb, og at spændehåndtaget (A) er låst og justeret i forhold til krumtappen (se 

billede). For at opnå en justeret position for klemgrebet kan det løftes lidt i den låste position og bringes i den 

ønskede position. Hvis du ikke gør det, kan det medføre personskade eller skade på kurven og maskinen. 
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6 Garanti 

Dette er baseret på den lovbestemte garanti. 

 
EMOTION FITNESS GmbH & Co KG vil som forhandler af dette produkt yde gratis service i flere 

måneder6 på reservedele og arbejdskraft til professionelle brugere, hvis det kan påvises, at den 

korrekte brug og pleje, der er anført i denne manual, kan påvises. 

Garantien bortfalder, hvis produktet er blevet serviceret eller repareret af uautoriserede personer. Så 

snart der opstår et garantikrav, skal du straks informere EMOTION FITNESS GmbH & Co KG herom. 

Oplysninger om udstyrets serienummer, købstidspunktet og leveringskilden skal gives af udstyrets 

ejer. 

 
EMOTION FITNESS GmbH & Co KG sørger for en service, men forbeholder sig retten til at bestemme, 
hvilken type service der skal ydes. 

Følgende procedurer er tænkelige. 

1. Servicen udføres på stedet af vores serviceafdeling. 

2. Vi sender den ønskede reservedel. 

3. Vi sender en erstatningsenhed. 

 
De defekte dele skal returneres til os af kunden inden for 48 timer. Ellers vil de leverede reservedele 

blive opkrævet. 

Hvis årsagerne ligger uden for garantien, forbeholder EMOTION FITNESS GmbH & Co. KG sig ret til at 

opkræve alle reparationsomkostninger. 

Visse sliddele er ikke dækket af garantien. Det drejer sig især om sadlen, krankpedaler og 

krankbeslag, pedaler, pedalremme, batterier, fodtrin, polstringsstoffer og gummigreb på 

styret. Polar pulse-systemer er omfattet af den lovpligtige garanti. 

 
Disse garantibestemmelser påvirker på ingen måde de generelle lovbestemte krav. 

 
Vores generelle leveringsbetingelser og leveringsbetingelser, som ændres fra tid til anden, 

kan ses og downloades fra vores websted www.emotion-fitness.de. 
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