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Bruksanvisningar 
En justerbar vev för cykelergometrar och 

ergometrar för överkroppen. 
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1 Allmänt 
 

Läs den här bruksanvisningen och alla säkerhetsinstruktioner och varningar noggrant innan du använder 

den för första gången för att säkerställa en säker och korrekt användning. Behåll det här dokumentet 

som referens och ge det till andra om du lämnar över apparaten. 

 
 

2 Översikt 

• Cykel: Radien kan justeras mellan 75 och 175 mm. 

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

• Stomme: radie justerbar mellan 75 mm och 225 mm, övergång från asynkron till synkron position av handtagen 
möjlig. 

• Tillverkad helt av rost- och syrabeständigt rostfritt stål 

• Säker och enkel justering - utan verktyg 

• Extremt robust konstruktion 
 

 
 

 

3 Skötsel och underhåll 

Uppmärksamhet: Dra åt vevstakarna och pedalerna igen. 

Efter de första 10 drifttimmarna måste vevstakarna och pedalerna dras åt. Om pedalerna och vevstakarna inte är 

åtdragna kan axeln, vevstakarna eller pedalerna skadas, och i så fall finns det inte längre någon garanti. 
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4 Monteringsanvisningar 

4.1 Verktyg som krävs för montering: 

• Skruvmejsel med slits, liten 

• Skiftnyckel SW 15 / 17 / 19 

• Sexkantsuttag SW 14 

• Vevaxelavdragare 

• Vridnyckel inställd på 60Nm 
 

4.2 Steg 1 - Ta bort pedalerna 

Ta bort pedalerna på vänster och höger sida med hjälp av nyckel SW15. Uppmärksamhet: På vänster sida öppnas 

skruvförbindelsen i UZS, på höger sida mot UZS. 
 

4.3 Steg2 - Lossa skruvförbindelsen mellan vevstakarna och axeln 

Ta bort det lilla svarta plastlocket till höger och vänster som täcker vevans skruvanslutning med hjälp av den lilla 

slitsade skruvmejseln. Lossa nu skruvförbindelserna på båda sidor med hjälp av momentnyckeln och insexnyckeln 

SW 14. 
 

4.4 Steg 3 - Dra ut vevstakarna från axeln 

Skruva in utdragaren för hand i axelmonteringens gänga. Vrid 17skruven på avdragaren i UZS med skiftnyckeln SW tills 

veven har lossnat, nu kan veven lätt tas bort. Avlägsna avdragaren från veven med den öppna skiftnyckeln SW19 och för 

tillbaka den till det ursprungliga läget genom att vrida den mot UZS. Fortsätt på samma sätt med veven på andra sidan. 
 

4.5 Steg 4 - Montering av de justerbara vevstakarna 

Ta bort de svarta skyddskåporna från de två vevornas öppningar. Om vevstakarna ännu inte är inställda på pos. 0, 

för dem till det nödvändiga pos. 0 för montering genom att öppna spännspaken och dra i frigöringsknappen. 

Vevstakarna är märkta med ett L för vänster sida och med ett R för höger sida, se till att de är i rätt läge, annars kan 

pedalerna lossna. Placera veven med L på vänster sida på axelns fyrkant. Skruva nu tillbaka skruven som du tog bort 

tidigare i axeln med momentnyckeln och dra åt den till 60 Nm. Gör samma sak på andra sidan. 
 

4.6 Steg 5 - Montering av pedalerna 

Pedalerna är också märkta med L för vänster och R för höger. Vid montering ska du se till att den vänstra sidan skruvas in 

mot UZS och att den högra sidan skruvas in i UZS. Dra åt pedalerna mycket hårt, annars kan de lossna. 

 
5 Användning av V-kransen 

Som kortfattat4 anges i steget kan V-kranarna justeras i längd genom att lossa spännspaken (A) och dra i låsbult (B). 

Veckans läge kan avläsas på skalan på sidan. Efter justering av veven är det viktigt att se till att låsbulten (B) är 

inkopplad och att spännspaken (A) är låst och i linje med veven (se bild). För att uppnå ett justerat läge för 

spännspaken kan den lyftas upp något i låst läge och föras in i önskat läge. Om du inte gör det kan det leda till att 

användaren skadas eller att veven och maskinen skadas. 
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6 Garanti 

Detta grundar sig på den lagstadgade garantin. 

 
EMOTION FITNESS GmbH & Co KG som distributör av den här produkten kommer att erbjuda gratis 

service i flera månader6 för delar och arbete för professionella användare om korrekt användning 

och skötsel som anges i den här handboken kan visas. 

Garantin upphör att gälla om produkten har servats eller reparerats av obehöriga personer. Så snart ett 

garantianspråk uppstår ska du omedelbart informera EMOTION FITNESS GmbH & Co KG om detta. 

Information om anordningens serienummer, inköpstidpunkt och leverantörskälla måste lämnas av 

anordningens ägare. 

 
EMOTION FITNESS GmbH & Co KG kommer att ordna en tjänst, men förbehåller sig rätten att 
bestämma tjänstens art. 

Följande förfaranden är tänkbara. 

1. Servicen utförs på plats av vår serviceavdelning. 

2. Vi skickar den önskade reservdelen. 

3. Vi skickar en ersättningsenhet. 

 
De defekta delarna ska returneras till oss av kunden inom 48 timmar. I annat fall debiteras de levererade 

reservdelarna. 

Om orsakerna ligger utanför garantin förbehåller sig EMOTION FITNESS GmbH & Co. KG rätten att 

debitera alla reparationskostnader. 

Vissa slitdelar omfattas inte av garantin. Det gäller framför allt sadeln, vevstakar och vevfästen, 

pedaler, pedalremmar, batterier, fotsteg, klädselvävnader och greppgummi på styret. Polar 

pulssystem omfattas av den lagstadgade garantin. 

 
Dessa garantibestämmelser ska inte på något sätt påverka de allmänna lagstadgade anspråken. 

 
Våra allmänna leveransvillkor, med ändringar från tid till annan, kan ses och laddas ner från 

vår webbplats www.emotion-fitness.de. 
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