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1 Üldine 
 

Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt läbi käesolev kasutusjuhend koos kõigi ohutusjuhiste ja 

hoiatustega, et tagada ohutu ja nõuetekohane kasutamine. Hoidke seda dokumenti edaspidiseks ja 

andke see teistele, kui annate seadme edasi. 

 
 

2 Ülevaade 

• Tsükkel: raadius reguleeritav vahemikus 75mm kuni 175mm 

• Artikli number: Z-EF-AL-011/ Z-MED-AL-011 (meditsiiniline versioon) 

• Korpus: raadius reguleeritav vahemikus 75 mm ja22 5 mm, käepideme asünkroonse ja sünkroonse asendi 
vahetamine võimalik. 

• Valmistatud täielikult rooste- ja happekindlast roostevabast terasest 

• Ohutu ja lihtne reguleerimine - ilma tööriistadeta 

• Äärmiselt tugev konstruktsioon 
 

 
 

 

3 Hooldus ja hooldus 

Tähelepanu: pingutage uuesti väntasid ja pedaale. 

Pärast esimesi 10 töötundi tuleb väntasid ja pedaale pingutada. Kui pedaalid ja käepidemed ei ole pingutatud, võivad 

tekkida telgede, käepideme või pedaalide kahjustused, mille korral garantii enam ei kehti. 
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4 Kokkupaneku juhised 

4.1 Kokkupanekuks vajalikud tööriistad: 

• Väike augukruvikeeraja 

• Lahtine mutrivõtja SW 15 / 17 / 19 

• Kuuekandiline muhv SW 14 

• Väntvõlli tõmbaja 

• Pöördemomendi mutrivõti 60Nm 
 

4.2 Samm 1 - Pedaalide eemaldamine 

Eemaldage vasak- ja parempoolsed pedaalid, kasutades lahtist mutrivõtit SW15. Tähelepanu: vasakul pool avaneb 

kruviühendus UZS-i sisse, paremal pool UZS-i vastu. 
 

4.3 Samm2 - Kruvide ühendamise kruvide lõdvendamine telje külge 

Eemaldage väikese augukruvikeeraja abil väike must plastikust kork paremal ja vasakul, mis katab väntvõlli 

kruviühendust. Nüüd lõdvendage mõlema poole kruviühendused mutrivõtme ja kuuskantvõtme SW abil. 14. 
 

4.4 3. samm - väntade tõmbamine telgilt maha 

Keerake väljatõmber käsitsi telje kinnituskeermesse. Keerake UZS-i tõmburi 17kruvi lahtise mutrivõtmega SW, kuni 

väntvõll on lõdvenenud; nüüd saab väntvõlli hõlpsasti eemaldada. Eemaldage tõmbaja väntvõllilt lahtise mutrivõtmega 

SW19 ja viige see UZS-i vastu keerates tagasi algasendisse. Jätkake samamoodi teise külje väntmehhanismiga. 
 

4.5 Samm 4 - Reguleeritavate väntade paigaldamine 

Eemaldage mustad kattekorgid kahe väntmehhanismi avadelt. Kui hoovad ei ole veel positsioonis 0, viige need 

kokkupanekuks vajalikku positsiooni 0, avades klambrikangi ja tõmmates vabastamisnuppu. Hoovad on tähistatud 

L-ga vasaku poole jaoks ja R-ga parema poole jaoks, palun veenduge, et need on õiges asendis, vastasel juhul võivad 

pedaalid lahti tulla. Asetage väntvõlv L-ga vasakule poole telje nelinurga peale. Nüüd keerake eelnevalt eemaldatud 

poldi tagasi telje külge ja pingutage seda 6 0Nm-ni. Tehke sama ka teisel pool. 
 

4.6 Samm 5 - Pedaalide paigaldamine 

Pedaalid on samuti tähistatud L vasakule ja R paremale. Paigaldamisel veenduge õiges asendis, et vasakpoolne külg on 

kruvitud vastu UZS-i ja parempoolne külg on kruvitud UZS-i sisse. Pingutage pedaalid väga tugevalt, muidu võivad need 

lahti tulla. 

 
5 V-kurvi kasutamine 

Nagu punktis lühidalt4 näidatud, saab V-kraanide pikkust reguleerida, lõdvendades kinnitushooba (A) ja tõmmates 

lukustuspoldi (B). Väntmehhanismi asendit saab lugeda küljel olevalt skaalalt. Pärast väntvõlli reguleerimist tuleb 

kindlasti veenduda, et lukustuspolt (B) on lukustatud ja kinnitushoob (A) on lukustatud ja joondatud väntvõlliga (vt 

pilti). Kinnituskangi joondatud asendisse viimiseks saab seda lukustatud asendis veidi tõsta ja soovitud asendisse 

viia. Vastasel juhul võib kasutaja saada vigastada või väntvõll ja masin kahjustada. 

  

B 

A 
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6 Garantii 

See põhineb seadusjärgsel garantiil. 

 
EMOTION FITNESS GmbH & Co KG kui selle toote edasimüüja pakub professionaalsetele kasutajatele 

kuu6 aega tasuta hooldust osade ja tööjõu osas, kui on võimalik tõestada käesolevas 

kasutusjuhendis loetletud nõuetekohast kasutamist ja hooldust. 

Garantiinõue kaotab kehtivuse, kui toodet on hooldanud või parandanud volitamata isikud. Niipea, kui 

tekib garantiinõue, peate te EMOTION FITNESS GmbH & Co KG-d sellest viivitamatult teavitama. 

Seadme omanik peab esitama andmed seadme seerianumbri, ostu aja ja tarneallika kohta. 

 
EMOTION FITNESS GmbH & Co KG korraldab teenuse, kuid jätab endale õiguse määrata teenuse 
iseloomu. 

Mõeldavad on järgmised menetlused. 

1. Teenindust teostab meie hooldusosakond kohapeal. 

2. Saadame soovitud varuosa. 

3. Me saadame asendusseadme. 

 
Defektsed osad peab klient tagastama meile 48 tunni jooksul. Vastasel juhul võetakse tasu tarnitud 

varuosade eest. 

Kui põhjused jäävad väljapoole garantii ulatust, jätab EMOTION FITNESS GmbH & Co. KG endale 

õiguse nõuda kõik remondikulud. 

Garantii ei hõlma mõningaid kuluvaid osi. Need on eelkõige sadul, väntvõllid ja väntvõlli 

kinnitus, pedaalid, pedaalirihmad, patareid, jalatallad, polsterduskangad ja juhtraua 

haaratsikummid. Polari impulssüsteemidele kehtib seadusest tulenev garantii. 

 
Need garantiisätted ei mõjuta mingil viisil üldisi seadusest tulenevaid nõudeid. 

 
Meie üldisi tarnetingimusi, mida aeg-ajalt muudetakse, saab vaadata ja alla laadida meie 

veebilehelt www.emotion-fitness.de. 
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