
Vänligen läs igenom och följ dessa instruktioner noggrant före användning. Spara manualen 
 illustrationerna i 

manualen utan att detta påpekas.

1. Läs igenom noggrant så att du förstått instruktionsmanualen till fullo.
2. Det är användarens ansvar att informerera sig om eventuella säkerhetsrisker förknippade 
med användning av utrustningen.
3. Konsultera en läkare om du har hälsoproblem, som du tror kan påverkas av att du cyklar. 
Cykla inte heller vid smärta, yrsel, andnöd eller om du känner dig svimfärdig. Felaktig eller 
överdriven användning kan orsaka skada.
4. Placera cykeln och använd bara på ett stabilt och plant underlag.
5. Kliv försiktigt av och på cykeln vid användning.
6. Använd inte vida byxben, oknytna skosnören, smycken, handdukar eller annat som kan 
fastna i pedalerna.
7. Cykeln är endast avsedd att användas av vuxna.  
8. Cykeln är ingen leksak. Håll barn på säkert avstånd från cykeln vid användning. Informera 

9. Sitt ner på cykeln vid användning – stå inte upp på pedalerna.
10. Maximal användarvikt är 136 kg.

Att inte följa instruktionerna i manualen kan resultera i olycka med risk för skada.  
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Attach the right pedal (F) with a washer (7) 
put on to right crank arm, tightening them 
at the greatest extent with the wrench (4);

Attach the left pedal (G) with a washer (7) 
put on to left crank arm, tightening them 
at the greatest extent with the wrench (4);
 
Put plastic cover (H) on the frame. 

Attention: Please anticlockwisely tighten the 
               pedal as the arrows point.

Please adjust the height of seat before using it.

SCAN: Readout all the modes
TMR: Time you exercised
SPD: The speed when you exercised
DIS: Distance you exercised 
CAL: Calorie you burned during your exercise
ODO: Total distance you exercised
RPM: Speed of the wheel 
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