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1 Yleistä 
 

Lue tämä käyttöohje ja kaikki turvallisuusohjeet ja varoitukset huolellisesti ennen ensimmäistä käyttöä, 

jotta varmistetaan turvallinen ja asianmukainen käyttö. Säilytä tämä asiakirja myöhempää käyttöä 

varten ja anna se muille, jos luovutat laitteen eteenpäin. 

 
 

2 Yleiskatsaus 

 Pyörä: säde säädettävissä 75mm ja 175mm välillä. 

 Tuotenumero: Z-EF-AL-011/ Z-MED-AL-011 (lääketieteellinen versio). 

 Runko: säde säädettävissä 75 mm:n ja 225 mm:n välillä, kahvojen asynkronisesta asennosta synkroniseen 

asentoon siirtyminen mahdollista. 

 Valmistettu kokonaan ruostumattomasta ja haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. 

 Turvallinen ja helppo säätö - ilman työkaluja 

 Erittäin vankka rakenne 
 

 
 

 

3 Hoito ja kunnossapito 

Huomio: Kiristä kampiakselit ja polkimet uudelleen. 

Ensimmäisten 10 käyttötunnin jälkeen kampiakselit ja polkimet on kiristettävä. Jos polkimia ja kampiakseleita ei 

kiristetä, akseli, kampiakselit tai polkimet voivat vaurioitua, jolloin takuu raukeaa. 
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4 Kokoonpano-ohjeet 

4.1 Kokoonpanoon tarvittavat työkalut: 

 Pieni uraruuvimeisseli

 Avokoloavain SW 15 / 17 / 19

 Kuusikulmainen hylsy SW 14

 Kampiakselin ulosvetäjä

 Momenttiavain asetettu 60Nm:iin
 

4.2 Vaihe 1 - Polkimien irrottaminen 

Irrota polkimet vasemmalta ja oikealta puolelta käyttämällä jakoavainta SW15. Huomio: Vasemmalla puolella 

ruuviliitäntä avautuu UZS:n sisään, oikealla puolella UZS:ää vasten. 
 

4.3 Vaihe2 - Kampiakselin ruuviliitoksen irrottaminen akseliin 

Irrota pienellä uraruuvimeisselillä oikealla ja vasemmalla oleva pieni musta muovikorkki, joka peittää kampiakselin 

ruuviliitoksen. Löysää nyt ruuviliitokset molemmin puolin momenttiavaimella ja kuusiokoloavaimella SW. 14. 
 

4.4 Vaihe 3 - Kampiakselin irrottaminen akselista 

Ruuvaa ulosvetäjä käsin akselin kiinnityksen kierteeseen. Käännä UZS:ssä olevan ulosvetäjän 17ruuvia avokoloavaimella 

SW, kunnes kampi on löystynyt; kampi voidaan nyt helposti irrottaa. Irrota vetolaite kampiakselista avokoloavaimella 

SW19 ja palauta se alkuperäiseen asentoonsa kääntämällä sitä UZS:ää vasten. Toimi samalla tavalla kampiakselin toisella 

puolella. 
 

4.5 Vaihe 4 - Säädettävien kampien asentaminen 

Irrota mustat suojukset molempien kampien aukoista. Jos kampiakselit eivät ole vielä asennettu asentoon 0, saat ne 

kokoonpanoa varten tarvittavaan asentoon 0 avaamalla kiinnitysvipua ja vetämällä vapautuspainiketta. 

Kampiakselit on merkitty L:llä vasemmalle puolelle ja R:llä oikealle puolelle, varmista, että ne ovat oikeassa 

asennossa, muutoin polkimet voivat irrota. Aseta kampi, jonka L-kirjain on vasemmalla puolella, akselin neliöön. 

Ruuvaa nyt aiemmin irrottamasi pultti takaisin akseliin momenttiavaimella ja kiristä se 6 0Nm:iin. Tee sama toisella 

puolella. 
 

4.6 Vaihe 5 - Polkimien asentaminen 

Polkimissa on myös merkintä L vasemmalle ja R oikealle. Varmista asennuksen yhteydessä, että vasen puoli on ruuvattu 

UZS:ää vasten ja oikea puoli UZS:ää vasten. Kiristä polkimet hyvin tiukasti, muuten ne voivat irrota. 

 
5 V-kahvan käyttö 

Kuten kohdassa lyhyesti4 on esitetty, V-haarojen pituutta voidaan säätää löysäämällä kiinnitysvipua (A) ja vetämällä 

lukituspultista (B). Kampanjan asento voidaan lukea sivussa olevasta asteikosta. Kun kampi on säädetty, on 

ehdottomasti varmistettava, että lukituspultti (B) on kytketty ja kiinnitysvipu (A) on lukittu ja kohdistettu kampiin 

(ks. kuva). Jotta kiinnitysvipu saadaan kohdistettua, sitä voidaan nostaa hieman lukitusasennossa ja viedä haluttuun 

asentoon. Muussa tapauksessa käyttäjä voi loukkaantua tai kampi ja kone voivat vaurioitua. 
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6 Takuu 

Tämä perustuu lakisääteiseen takuuseen. 

 
EMOTION FITNESS GmbH & Co KG tämän tuotteen jälleenmyyjänä tarjoaa ammattikäyttäjille 

kuukausien6 ajan ilmaisen huoltopalvelun osien ja työvoiman osalta, jos tässä käyttöohjeessa 

mainittu asianmukainen käyttö ja hoito voidaan osoittaa. 

Takuuoikeus raukeaa, jos tuote on huollettu tai korjattu valtuuttamattomien henkilöiden toimesta. 

Heti kun takuuvaatimus ilmenee, sinun on ilmoitettava siitä välittömästi EMOTION FITNESS GmbH & 

Co KG:lle. Laitteen omistajan on annettava tiedot laitteen sarjanumerosta, ostoajankohdasta ja 

hankintalähteestä. 

 
EMOTION FITNESS GmbH & Co KG järjestää palvelun, mutta pidättää itsellään oikeuden päättää 
palvelun luonteesta. 

Seuraavat menettelyt ovat mahdollisia. 

1. Huolto-osastomme suorittaa huollon paikan päällä. 

2. Lähetämme haluamasi varaosan. 

3. Lähetämme korvaavan yksikön. 

 
Asiakkaan on palautettava vialliset osat meille 48 tunnin kuluessa. Muussa tapauksessa toimitetut 

varaosat veloitetaan. 

Jos syyt eivät kuulu takuun piiriin, EMOTION FITNESS GmbH & Co. KG pidättää oikeuden veloittaa 

kaikki korjauskustannukset. 

Takuu ei kata joitakin kuluvia osia. Näitä ovat erityisesti satula, kampi ja kampiakselin kiinnitys, 

polkimet, polkimen hihnat, akut, jalkaterät, verhoilukankaat ja ohjaustangon pitokumi. Polar-

pulssijärjestelmillä on lakisääteinen takuu. 

 
Nämä takuusäännökset eivät millään tavoin vaikuta yleisiin lakisääteisiin vaatimuksiin. 

 
Yleiset toimitusehtomme, sellaisina kuin ne ovat ajoittain muutettuina, ovat nähtävissä ja 

ladattavissa verkkosivuiltamme www.emotion-fitness.de. 

 
 
 

 

 
emotion fitness GmbH & Co KG  

Trippstadter Str. 68 
67691 Hochspeyer 
Puh. 06305-71499-0 

Faksi 06305-71499-111 
info@emotion-fitness.de  
www.emotion-fitness.de 

Valmistaja EUDAMED SRN: DE-MF-000016584 

 

http://www.emotion-fitness.de/
http://www.emotion-fitness.de/
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