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EXPLODED-VIEW & PARTS LIST： 
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FIG.1 

MONTERINGSVEJLEDNING:

1. FORBEREDELSE:

A. Før du samler, skal du sikre dig, at du har nok plads omkring emnet.
B. Brug det foreliggende værktøj til montering.
C. Inden du samler, bedes du kontrollere, om alle nødvendige dele er tilgængelige (i 
ovenstående instruktionsark finder du en eksplosionstegning med alle enkelte dele 
(markeret med numre), som denne del består af.

2.MONTERINGSVEJLEDNING:

: 

FIG.2 

FI G.2:
Skub den lodrette sadelpind (pkt.10) 
ind i sadelpindens hus på 
hovedrammen (pkt.16). Skub derefter 
sadelpinden (pkt.12) ind i den vertikale 
sadelpind
(pkt.10), og fastgør derefter ved hjælp 
af en flad skive 1 (20) og L Shape knop 
(19). Du bliver nødt til at løsne den 
riflede del af L Shape Knop (pkt.21) og 
trække knappen tilbage og derefter 
vælge den ønskede højde. Slip 
knappen og stram den riflede del igen.
Fastgør nu sædet (pkt. 13) til sædet 
(pkt. 12) som vist, og spænd boltene 
rundt om skruerne under sædet.

FIG.1:
Fastgør den forreste stabilisator 
(pkt.15) til hovedrammen (pkt.16) ved 
hjælp af to sæt Ø8 flade skiver (pkt.5), 
M10 kuppelmøtrik (pkt.6) og M10*55 
slædebolt (3). Fastgør den bagerste 
stabilisator (pkt.4) til hovedrammen 
(pkt.16) ved hjælp af to sæt Ø10 flade 
skiver (pkt.5), M10 kuppelmøtrik (pkt.6) 
og M10*55 slædebolt (3).
Fastgørelse af flaskeholderen (pt.22) til 
hovedrammen (pt.16) med skruen 
(pt.25) og skub derefter flasken (pt.23) 
ind i flaskeholderen (pt.22)



8

FIG.3 

FIG.4 

FIG.3:
Skub styrstangen (pkt.17) ind i 
styrstangshuset på hovedrammen 
(pkt.16). Du bliver nødt til at slække den 
riflede del af L Shape Knob
(pkt.21) og træk knappen tilbage og vælg 
derefter den ønskede højde. Slip 
knappen og stram den riflede del igen. 
Fastgør derefter styret (pkt.18) med en 
flad spændeskive 1 (20) og L Shape knop 
(19)
OBS: DU BØR FASTSÆRE STYRET 
STRAMT
Fastgør computeren (pkt.77) på
Computerholder med bolt (79),
tilslut stikket

FIG.4:
Pedalerne (pt.1 L & pt.1 R) er mærket 
"L" og "R" - venstre og højre. Forbind 
dem til deres passende krankarme. 
Den højre krankarm er på højre side 
af cyklen, når du sidder på den.
Bemærk, at den højre pedal skal 
skrues på med uret og den venstre 
pedal mod uret.
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A.) Justering af spændingen: Ved at øge 
eller mindske spændingen kan du tilføje 
variation til dine træningssessioner ved at 
justere
cyklens modstandsniveau.
For at øge spændingen og øge 
modstanden (kræver mere styrke for at 
træde i pedalerne), drej på nødstilfældet
Bremse- og spændingskontrolknap (#30) til 
højre.
For at mindske spændingen og øge 
modstanden (kræver mindre styrke for at 
træde), skal du dreje nødstilfælden
Bremse- og spændingskontrolknap (#30) til 
venstre.

B.) Brug af nødbremsefunktionen:
Den samme knap, der giver dig mulighed 
for at justere spændingen på cyklen, 
fungerer også som nødsituation
Bremse. Brug denne sikkerhedsfunktion i 
enhver situation, hvor du bliver nødt til at 
stå af cyklen og/eller
stop cyklens svinghjul.
For at bruge nødbremsefunktionen i 
enhver situation, du har brug for den, skal 
du trykke hårdt ned
på nødbremse- og 
spændingskontrolknappen (#30).
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