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Kära Kund, 

Vänligen läs samtliga instruktioner noggrant innan du använder denna 

produkt. Du kommer att erhålla viktig information gällande säkerheten 

kring din spinningcykel.  

Observera följande försiktighetsåtgärder innan 

montering eller användning av denna maskin.  

1、    Håll barn och husdjur borta från spinningcykeln alltid. 

Lämna INTE barn utan uppsikt i rummet där spinningcykeln står. 

2、    Handikappade eller funktionshindrade personer bör inte använda 

spinningcykeln utan att ha fått tillstånd av en läkare.   

3、 Om användaren känner yrsel, illamående, bröstsmärtor eller andra 

onormala symptom ska användningen GENAST avslutas. KONTAKTA 

LÄKARE OMEDELBART.  

4、   Innan du börjar din träning, se till spinningcykeln har minst 2 meter fri yta 

runt omkring sig. Placera INTE några vassa objekt i närheten av 

spinningcykeln.  

5、    Placera spinningcykeln på en fri, plan yta bort från vatten och fukt. 

Placera mattan undertill för att se till att maskinen star stabilt och att 

golvet skyddas.  

6、    Använd spinningcykeln enbart för det ursprungliga 

användningsområdet vilket beskrivs i denna manual.  

ANDVÄND INTE andra tillbehör än de som rekommenderas av 

tillverkaren.  

7、   Montera maskinen exakt enligt beskrivningen i denna manual. 

8、    Kontrollera att samtliga bultar och andra enheten är hela och korrekta 

innan du använder maskinen första gången. Kontrollera att maskinen är i gott 

och säkert skick.  
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9、 Kontrollera utrustningen regelbundet. Kontrollera särskilt de delar som är 

mest utsatta för slitagerisk – exempelvis hjulen och anslutningspunkterna. De 

skadade delarna bör bytas ut omedelbart. Säkerhetsnivån kan endast 

upprätthållas om utrustningen underhålls korrekt. 

 Vänligen använd inte spinningcykeln förrän eventuella skador är 

reparerade.  

10、 Använd ALDRIG spinningcykeln om den inte fungerar korrekt.  

11、 Denna maskin kan endast användas av en person åt gången.  

12、 Använd inte slipmedel för rengöring av denna maskin.  

Avlägsna svettrester från maskinen omedelbart efter träning. 

13、 Bär alltid lämpliga träningskläder vid användning. Löp- eller 

gymnastikskor är också ett måste vid användning av denna maskin.  

14、 Stretcha alltid före träning.  

15、 Hastigheten ökar om man trycker på ökad hastighet och vice versa.  

Maskinen är utrustad med ett justerbart vrede som kan reglera 

motståndet. 

16、 Maximal viktkapacitet för denna maskin är 125 kilo.  

 

 

VARNING: INNAN DU PÅBÖRJAR DETTA ELLER NÅGOT 

ANNAT TRÄNINGSPROGRAM, RÅDGÖR MED DIN LÄKARE. 

DETTA ÄR SÄRSKILT VIKTIGT FÖR PERSONER ÖVER 35 ÅR 

ELLER PERSONER MED HÄLSOPROBLEM. LÄS SAMTLIGA 

INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER MOTIONSCYKELN. 

TILLVERKAREN TAR INGEN ANSVAR FÖR PERSONSKADOR 

ELLER MATERIELLA SKADOR SOM ORSAKATS PÅ GRUND 

AV ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT. 
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FÖRTECKNING ÖVER DELAR 

Nr. Beskrivning Antal 

1 Pedal 1 

2 Ändkåpa 1 4 

3 Vagnsbult 4 

4 Bakre stabilisator 1 

5 Platt bricka 8 

6  Kupolmutter 4 

7  Justeringsratt 2 

8  Plasthylsa 1 3 

9 Rattskydd 1 

10 Vertikalstople 1 

11 Ändkåpa 2 1 

12 Sadelstolpe 1 

13 Sadel 1 

14 Propp 4 

15 Främre stabilisator 1 

16  Huvudram 1 

17 Styrstång 1 

18 Styre 1 

19 L-formad knopp 2 

20 Platt bricka 1 1 

21 Plasthylsa 2 1 

22 Flaskhållare 1 

23 Flaska 1 

24 Ändkåpa 3 1 

25 Fixeringsaxel 1 

26 Fixeringsmutter 1 

27 Bult 4 

28 Fixeringsmutter 1 2 

29 Ändkåpa Vev 2 

30 Ratt 1 

31 Låsmutter 6 

32 Bussning 1 

33 Vänster Vev 1 

34 Vevskydd 1 

35 Lager 2 

36 Höger Vev 1 

37 Fjäder 1 1 

38 Fixeringsmutter 2 

39 Fixeringsbult 2 

40 Mutter 2 
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41 Skruv 1 8 

42 Skruv 2 6 

43 Skruv 3 2 

44 Yttre Kedjeskydd 1 

45 Litet Kedjeskydd 1 

46 Axel 1 

47 Långt Fixeringsrör 1 

48 Kort Fixeringsrör 1 

49 Inre Kedjeskydd 1 

50 Rem 1 

51 Remhjul 1 

52 Fixeringsmutter 2 1 

53 Fjäder 2 1 

54 Kort Fixeringsrör 1 

55 Bult 2 

56 Hjul 2 

57 Mutter 4 

58 Fixeringsmutter 2 

59 Fixeringsrör 1 

60 Lager 2 

61 Svänghjul 1 

62 Svänghjulsaxel 1 

63 Platt Bricka 1 1 

64 Kupolmutter 1 1 

65 Dator 1 

66 Fixeringsmutter  1 

67 Svänghjulsskydd 1 

68 Fjäderskydd 1 

69 Fjäder 3 1 

70 Plastram 1 

71 Liten Plast 1 

72 Sensor  1 

73 Ulligt Block 1 

74 Bult 1 

75 Fjäderbroms 1 

76 Låsmutter 2 

77 Fjäderbricka 1 2 

78 Bult 2 2 
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FIG.3: 

Fast Styrst白ngen (17) h白let for 

Styrst白ngen p自Huvudramen (16). Du 

maste Iossa den rafflade delen av 

L-formad knopp (79) och dra tillbaka ratten 

for att sedan valja hojd. Slapp ratten och 

skruva 白t den rafflade delen. Fast sedan 

Styret (18) med en Platt Bricka 1 (20) och 

L-formad knopp (79).

OBSERVERA: DU MASTE 

SPANNAAT STYRET 

ORDENTLIGT. 

Fäst Datorn (65) på Styret (18) med fyra 
Skruvar (91.)
Satt Sensorkabeln (a) i bussningen som 

sitter pa baksidan av Datorn (65). 

FIG.4: 

Pedalerna (1 L & 1 R) ar markerade 

med "L" och "R". Left (vanster) och 

Right (hoger). Anslut dem till 

respective vevarm. Den hogra 

vevarmen ar p自den hogra sidan av 

cykeln nar du sitter p自 cykeln.

Observera att den hogra pedalen ska 

monteras p自medurs och den vanstra 

pedalen moturs. 
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DATORINSTRUKTIONER        

 

KNAPPFUNKTION: 

MODE Du kan välja den önskade funktionen. 

SET Du kan välja de önskade värde för TID, DISTANS, KALORIER 

och PULS. 

RESET 

 

Du kan noll ställa mätaren och återställa värden igen. Hålla in 

knappen för 2 sekunder för att rensa funktionsvärden. 

RECOVERY Visar din hjärtfrekvens återhämtningsstatus i skalan F1 till F6. 

 

FUNKTION: 

SCAN: Visar alla funktioner: TIME→DISTANCE→CALORIES→PULSE→ 

RPM/SPEED 

RPM: Visar rotationen per minut. RPM och SPEED kommer att visas var sjätte 

sekund efter att träningssessionen startat. 

SPEED: Visar nuvarande hastighet.   

TIME: Visar total träningstid från 0:00 till 99:59. Du kan också programmera 

datorn att räkna ned från ett visst värde (tryck SET och välj värden mellan 

0:00-99:59). 

DISTANCE:Visar total sträcka från 0.00 upp till 99.50KM. Du kan också programmera 

datorn att räkna ned från ett visst värde (tryck SET och välj värden mellan 

0.00-99:50KM). 

CALORIES:Visar total kaloriförbränning från 0 till maximal 9990 kalorier. Du kan 

också programmera datorn att räkna ned från ett visst värde (tryck SET 

och välj värden mellan 0-9990). 

PULSE:   Visar användarens puls. Du kan också sätta in din egen pulsgräns. När 

pulsgränsen övergår ger datorn ifrån sig en ljudsignal. 

 

PROGRAM OCH INSTÄLLNINGAR: 

1. Mätaren fungerar med två stycken AAA-batterier (1.5V). När du slår på maskinen, 

kommer datorn att pipa och se ut som i bilden A för 2 sekunder. Bilden B visar hur 

huvudmenyn ser ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bild A                                          Bild B 
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2. I huvudmenyn blinkar TIME. Tryck MODE för att välja önskad funktion mellan 

TIME/DISTANCE/ CALORIES/PULSE. Tryck på SET för att ställa in träningstiden. 

Bekräfta ditt val genom att trycka på MODE. Inställning av DISTANCE, 

CALORIES och PULSE går på samma sätt. 

 

3. När datorn tar emot signal från cykeln och du har börjat träna ser monitor ut som i 

bilden C och alla träningsvärdena (TIME, DISTANCE, CALORIES) börjar att 

ändras. Om en av funktioner (TIME, DISTANCE eller CALORIES) har blivit valt på 

förhand kommer siffrorna att minska när träningen börjar. Så fort du har nått ditt 

mål kommer datorn att ge ifrån sig en ljudsignal för 8 sekunder. Efter tränings 

program har tagit slut och om du ännu fortsätter att träna kommer alla 

funktioner/siffror att ökas igen på normalt sätt. När du vill sluta träningen tryck på 

MODE för att bekräfta. 

 

4. SCAN funktionen visar automatiskt följande funktioner 

(RPM/SPEED/TIME/DISTANCE/ CALORIES/PULSE) i den stora displayen. Varje 

funktion visas i 6 sekunder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

     Bild C 

 

 

5. Om man vill se endast en funktion på displayen så ställer man sig på önskad 

funktion med MODE knappen (RPM & SPEED funktioner fungerar på annorlunda 

sätt). 

 

6. RECOVERY (ÅTERHÄMTNING): 

(1) Återhämtningen återspeglar hur träningen förbättrar din kondition. För att 

mätningen ska kunna genomföras så måste båda händerna vara placerade på 

sensorerna. Cykeln ska vara still. Tryck på RECOVERY knappen för att börja 

testen. Efter ca 60 sekunder kommer resultatet att synas i displayen. Skalan är 

från F1 till F6 (F1 är bäst och F6 är sämst). 

(2) LCD displayen visar “RECOVERY start kondition och slut kondition”) 
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(3) Om testen misslyckas tryck på RECOVERY knappen ännu en gång och ser till 

att du har ett fast grepp om handtagen hela tiden när testen sker. 

(4) Om du vill sluta testen tryck på RECOVERY knappen (så hamnar du igen till 

huvudmenyn). 

 

 

OBS: 

1. Datorn kommer att sättas automatiskt i viloläge när den inte uppfattar någon signal 

och när inga knappartryckningar har skett på fyra minuter. Du kan trycka på vilken 

knapp som helst för att sätta datorn igång. Inställningarna i minnet raderas om du 

tar ut batterier.  

2. Om datorn inte fungerar på normalt sätt försök att byta batterier. 

3. Batterier: 2 x AAA (1,5V) 
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JUSTERING 
 

 
*För att justera höjden på sadeln, lossa på knoppen som sitter på 

vertikalstolpen på huvudramen och dra bak knoppen. Placera den 
vertikala sadelstolpen i önskad höjd så att hålen är i linje, släpp 
knoppen och dra åt den. 

 
*För att flytta sätet framåt i riktning mot styret eller bakåt ifrån det, 
lossa justeringsknoppen och brickan för att sedan dra tillbaka knoppen. 
Skjut den horisontella sadelstolpen till önskad position. Rikta hålen 
och dra åt justeringsknoppen. 
 
 
*För att justera styrets höjd, knoppen och den sekundära knoppen och 
dra dem båda tillbaka. Skjut styrstången längs hålet på huvudramen till 
önskad höjd och med hålen placerade korrekt. Dra sedan åt båda 
rattarna.  
 
 

TRÄNINGSINSTRUKTIONER 

Användning av SPINNING BIKE ger dig manga fördelar. Det kommer att 

förbättra fysiska hälsa, din kondition, tona dina muskler och hjälpa dig att förlora vikt. 

 

1. Uppvärmningsfasen 

Detta steg hjälper blodomloppet och får musklerna att fungera som bäst. Det 

minskar också risker för kramp och muskelskador. Det är rekommenderat att göra ett 

par stretchingövningar, se nedan. Varje övning bör vara i runt 30 sekunder. Tvinga 

inte dina muskler utan stretcha försiktigt med varsamma rörelser. SLUTA omedelbart 

stretcha om det gör ont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIDE  BENDS       OUTER THIGH 

INNER THIGH 

FORWARD 

BENDS 
CALF / ACHILLES 
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2. Träningsfasen 

Detta är fasen du bör lägga mest kraft på. Efter att du börjat träna regelbundet 

kommer dina ben att bli starkare.  Det är dock väldigt viktigt att man håller ett jämnt 

tempo genom utvecklingen. Arbetstakten ska vara tillräckligt hög för att höja din puls 

till målzonen vilket du kan se i grafen nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta steg låter ditt konditionssystem och dina muskler varva ned. Detta är en 

upprepning av uppvärmningen t.ex. minska tempot och fortsätt sedan i cirka 5 minuter. 

Stretching bör nu repeteras och glom inte att ta det försiktigt när du sträcker dina 

muskler och ta inte för stora steg på en gång. När du blir mer vältränad kommer du 

förmodligen behöva träna bade längre och hårdare pass. Det är rekommenderat att 

träna minst tre gånger i veckan och om det är möjligt, att sprida ut träningspassen så 

gott man kan under veckan.  

MUSKELTONING 

För att tona musklerna vid användning av spinningcykeln behöver ju ha ett 

ganska kraftigt motstånd. Detta kommer att ge dina benmuskler mer ansträngning 

vilket leder till att du inte kommer att orka träna lika länge som du brukar. Om du vill 

förbättra din fitness kan du behöva uttöka alternative ändra om ditt nuvarande 

träningsprogram. Du bör träna som vanligt under uppvärmnings- och 

nedvarvningsfasen men i slutet av träningsfasen bör du öka motståndet och låta dina 

ben jobba ännu hårdare än normalt. Du kan behöva minska hastigheten för att din 

puls ska hålla sig i sin målzon. 

 

VIKTMINSKNING 

Den viktigaste faktorn här är din insats. Ju hårdare och längre du tränar, desto 

fler kalorier kommer du att förbränna.  

ANVÄNDNING 

Motståndsvredet låter dig bestämma motstådet på pedalerna. Ett högt motstånd gör 

det svårare att trampa medan ett lägre motstånd gör det enklare. För det bästa 

resultatet – justera motståndet under tiden du cyklar. 

Detta moment tar för de flesta människor minst 12 minuter. 

start at about 15-20 minutes 
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GARANTI 

 

Importören av denna maskin försäkrar att produkten är tillverkad av högkvalitativa 

material. 

 

En förutsättning för garantin är korrekt montering i enlighet med 

bruksanvisningen. Felaktig användning OCH / eller felaktig transport kan göra 

garantin ogiltig. 

 

Garanti gäller i 1 år, räknat från inköpsdatum. För eventuella fel kontakta 

återförsäljaren av denna 

produkt inom garantiperioden. Garantin gäller för följande delar: stomme, vajer, 

elektronisk 

utrustning, hjul, pedaler. 

 

Garantin omfattar inte: 

• Skador som utförts av yttre kraft 

• Intervention av obehöriga 

• Felaktig montering av produkten 

• Felaktigt användande 

 

Slitdelar omfattas inte heller. 

 

Enheten är endast avsedd för hemmabruk. Garantin gäller inte för kommersiellt bruk 

av något slag. 

 

Tillverkad för: 

Gymstick International Oy 

Ratavartijankatu 11 

15170 Lahti, FINLAND 
  




