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Naudojimo instrukcijos 
reguliuojamas dviračių ergometrų ir 
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1 Bendra 
 

Prieš pirmą kartą naudodami atidžiai perskaitykite šį naudojimo vadovą su visomis saugos 

instrukcijomis ir įspėjimais, kad užtikrintumėte saugų ir tinkamą naudojimą. Saugokite šį dokumentą 

ateityje ir perduodami prietaisą kitiems asmenims. 

 
 

2 Apžvalga 

• Ciklas: reguliuojamas spindulys nuo 75 iki 175 mm 

• Prekės numeris: Z-EF-AL-011/ Z-MED-AL-011 (medicininė versija) 

• Korpusas: reguliuojamas spindulys nuo 75 mm iki 225 mm, galima perjungti rankenėles iš asinchroninės į 
sinchroninę padėtį 

• Pagamintas tik iš rūdims ir rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno  

• Saugus ir paprastas reguliavimas - be įrankių 

• Itin tvirta konstrukcija 
 

 
 

 

3 Priežiūra ir priežiūra 

Dėmesio: dar kartą priveržkite alkūnes ir pedalus 

Po pirmųjų 10 darbo valandų reikia priveržti alkūnes ir pedalus. Jei pedalai ir alkūnės nebus priveržti, gali būti pažeista 

ašis, alkūnės arba pedalai, ir tokiu atveju garantija nebegalioja. 
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4 Surinkimo instrukcijos 

4.1 Surinkimui reikalingi įrankiai: 

• Mažas atsuktuvas su grioveliais 

• Atvirkštinis veržliaraktis SW 15 / 17 / 19 

• Šešiakampis lizdas SW 14 

• Krumpliaračio ištraukiklis 

• Sukimo momento veržliaraktis, nustatytas į 60 Nm 
 

4.2 1 žingsnis - pedalų nuėmimas 

Kairės ir dešinės pusės pedalus nuimkite naudodami atvirą veržliaraktį SW15. Dėmesio: kairėje pusėje sraigtinė jungtis 

atsidaro UZS, dešinėje pusėje - prieš UZS. 
 

4.3 2 veiksmas - atlaisvinti alkūnės ir ašies varžtinį sujungimą 

Naudodami mažą atsuktuvą, nuimkite mažą juodą plastikinį dangtelį, esantį dešinėje ir kairėje, kuris dengia 

sraigtinę alkūnės jungtį. Dabar veržliarakčiu ir šešiakampiu lizdu SW 14 atlaisvinkite abiejose pusėse esančias 

varžtines jungtis. 
 

4.4 3 veiksmas - alkūnių nuėmimas nuo ašies 

Rankomis įsukite ištraukiklį į ašies tvirtinimo įtaiso sriegį. Atviruoju veržliarakčiu SW17 sukite ištraukiklio varžtą UZS, kol 

alkūnė atsilaisvins; dabar alkūnę galima lengvai nuimti. Atviruoju raktu SW19 nuimkite ištraukiklį nuo alkūnės ir grąžinkite 

jį į pradinę padėtį, sukdami prieš UZS. Taip pat elkitės ir su kitos pusės alkūne. 
 

4.5 4 veiksmas - Reguliuojamų alkūnių montavimas 

Nuimkite juodus dangtelius nuo abiejų alkūnių angų. Jei alkūnės dar nenustatytos į 0 padėtį, atidarydami fiksavimo 

svirtį ir patraukdami atlaisvinimo mygtuką nustatykite jas į montavimui reikalingą 0 padėtį. Kairėje pusėje alkūnės 

pažymėtos ženklu L, o dešinėje - ženklu R. Įsitikinkite, kad jos yra tinkamoje padėtyje, kitaip pedalai gali atsilaisvinti. 

Uždėkite alkūnę, kurios kairėje pusėje yra raidė L, ant ašies kvadrato. Dabar veržliarakčiu įsukite anksčiau išsuktą 

varžtą atgal į ašį ir priveržkite jį iki 60 Nm. Tą patį atlikite ir kitoje pusėje. 
 

4.6 5 veiksmas - pedalų montavimas 

Pedalai taip pat pažymėti L - kairysis ir R - dešinysis. Montuodami įsitikinkite, kad padėtis yra tinkama ir kad kairioji pusė 

yra prisukta prie UZS, o dešinioji pusė - prie UZS. Labai stipriai priveržkite pedalus, kitaip jie gali atsilaisvinti. 

 
5 V formos alkūninio reduktoriaus naudojimas 

Kaip trumpai nurodyta 4 žingsnyje, V formos alkūnės ilgį galima reguliuoti atlaisvinant prispaudimo svirtį (A) ir 

ištraukiant fiksavimo kaištį (B). Rankenos padėtį galima nuskaityti iš šone esančios skalės. Sureguliavę alkūnę 

įsitikinkite, kad fiksavimo varžtas (B) užsifiksavo, o prispaudimo svirtis (A) yra užfiksuota ir sulygiuota su alkūne (žr. 

paveikslėlį). Norint išlyginti prispaudimo svirtį, užfiksuotoje padėtyje ją galima šiek tiek pakelti ir pastatyti į reikiamą 

padėtį. To nepadarius, naudotojas gali susižeisti arba sugadinti alkūnę ir mašiną.  
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6 Garantija 

Tai grindžiama įstatymine garantija. 

 
EMOTION FITNESS GmbH & Co KG, kaip šio gaminio platintojas, 6 mėnesius profesionaliems 

naudotojams suteiks nemokamą priežiūrą dalimis ir darbu, jei bus įrodytas tinkamas šiame vadove 

nurodytas naudojimas ir priežiūra. 

Garantinis reikalavimas nustoja galioti, jei gaminį aptarnavo ar remontavo neįgalioti asmenys. Iškilus 

garantinei pretenzijai, turėtumėte nedelsdami informuoti EMOTION FITNESS GmbH & Co KG. 

Informaciją apie prietaiso serijos numerį, įsigijimo laiką ir tiekimo šaltinį turi pateikti prietaiso 

savininkas. 

 
EMOTION FITNESS GmbH & Co KG pasirūpins paslauga, tačiau pasilieka teisę nustatyti paslaugos 
pobūdį. 

Galimos šios procedūros. 

1. Paslaugas vietoje atlieka mūsų aptarnavimo skyrius. 

2. Atsiųsime norimą atsarginę dalį. 

3. Atsiųsime pakaitinį įrenginį. 

 
Klientas turi grąžinti mums sugedusias dalis per 48 valandas. Priešingu atveju už pristatytas atsargines 

dalis reikės sumokėti. 

Jei priežastys yra už garantijos ribų, EMOTION FITNESS GmbH & Co. KG pasilieka teisę išieškoti visas 

remonto išlaidas. 

Garantija netaikoma kai kurioms susidėvėjusioms dalims. Tai visų pirma balnelis, alkūnės ir jų 

tvirtinimo įtaisai, pedalai, pedalų dirželiai, akumuliatoriai, kojų protektoriai, apmušalų audiniai 

ir rankenos guma. "Polar pulse" sistemoms taikoma teisės aktais nustatyta garantija. 

 
Šios garantijos nuostatos jokiu būdu neturi įtakos bendriesiems įstatyminiams reikalavimams.  

 
Mūsų Bendrąsias pristatymo sąlygas su vėlesniais pakeitimais galite peržiūrėti ir atsisiųsti iš 

mūsų svetainės www.emotion-fitness.de. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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