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För att bekräfta garantistödet behåller du originalinköpsbeviset och dokumenterar följande
information:
Serienummer __________________________
Inköpsdatum __________________________
Vid köp i USA/Kanada: Registrera din produktgaranti på: www.nautilus.com/register
eller ring 1 (800) 605–3369.

Vid köp utanför USA/Kanada: Du registrerar din produktgaranti genom att kontakta din
lokala distributör.
Om du vill veta mer om produktgarantin eller har frågor eller problem rörande din produkt
kontaktar du din lokala distributör. Du kan hitta din lokala distributör på:
www.nautilusinternational.com

Nautilus, Inc, 5415 Centerpoint Parkway, Groveport, OH 43125  USA, www.NautilusInc.com kundtjänst: Nordamerika (800) 605-3369, csnls@nautilus.com | Utanför USA eller Kanada: www.
nautilusinternational.com | Tryckt i Kina | © 2018 Nautilus, Inc. | ® anger varumärken som är
registrerade i USA. Dessa märken kan vara registrerade i andra länder eller på annat sätt vara skyddade
enligt lag. Schwinn, Schwinn Quality-logotypen och Classic Cruiser är varumärken som tillhör eller är
licensierade till Nautilus, Inc. Google Play™ och iTunes® är varumärken som tillhör sina respektive
ägare. Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc.
och all användning av dessa märken av Nautilus, Inc. sker på licens.
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Viktiga SäkerhetsAnvisningar
!

Den här symbolen anger en potentiellt farlig situation som kan leda till
dödsfall eller allvarlig personskada om den inte undviks.

Följ dessa varningsanvisningar:

!

Läs och förstå alla varningar på den här maskinen.
Läs alla monteringsanvisningar noga.

•

Se alltid till att inga kringstående eller barn kommer i närheten av den produkt du
håller på att montera.

•

Anslut inte strömförsörjningen till maskinen förrän du får instruktioner om att göra
detta.

•

Montera inte maskinen utomhus eller på en våt eller fuktig plats.

•

Se till att monteringen görs i ett lämpligt arbetsutrymme där det inte finns gångtrafik
eller kringstående personer.

•

Vissa av maskinens delar kan vara tunga eller otympliga. Ta hjälp av en annan person
när du följer stegen för att montera dessa delar. Utför inte steg som innebär tunga lyft
eller besvärliga rörelser på egen hand.

•

Ställ maskinen på en stadig, jämn och vågrät yta.

•

Försök inte ändra maskinens utformning eller funktion. Detta kan göra maskinen
osäker och gör garantin ogiltig.

•

Om reservdelar behövs, använd bara originalreservdelar och originalutrustning från
Nautilus. Om du inte använder originalreservdelar kan det innebära att användarna
utsätts för risker, att maskinen inte fungerar korrekt och att garantin upphör att gälla.

•

Använd inte förrän maskinen har monterats fullständigt och en kontroll har gjorts av att
den fungerar korrekt i enlighet med bruksanvisningen.

•

Läs hela den bruksanvisning som levereras tillsammans med den här maskinen innan
den används för första gången. Spara bruksanvisningen för att ha tillgång till den i
framtiden.

•

Utför alla monteringssteg i den ordning som anges. Felaktig montering kan leda till
personskada eller felaktig funktion.

•

SPARA DESSA ANVISNINGAR.

Observera följande varningar innan du använder denna utrustning:

!

Läs igenom hela bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för att ha
tillgång till den i framtiden.
Läs och förstå alla varningar på den här maskinen. Om varningsetiketterna
lossnar, blir oläsliga eller flyttas ska du byta ut etiketterna. Vid köp i USA/
Kanada kontaktar du kundtjänst för att få ersättningsetiketter. Vid köp utanför
USA/Kanada kontaktar du din lokala distributör för att få dem.

•

Barn får inte vistas på eller nära denna maskin. Rörliga delar och andra delar på
maskinen kan vara farliga för barn.

•

Inte avsedd att användas av personer under 14 års ålder.

•

Konsultera läkare innan du inleder ett träningsprogram. Avbryt träningen om du
känner smärta eller tryck i bröstet, får svårt att andas eller blir yr. Kontakta din läkare
innan du använder maskinen igen. Använd de värden som beräknas eller uppmäts av
datorn endast i referenssyfte.
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•

Kontrollera alltid innan denna maskin används att strömkabeln eller strömanslutningen
inte är skadad och att det inte finns några lösa delar eller tecken på slitage. Inspektera
alla kablar och deras anslutningar samt rullar och deras anslutningar och se till att de
sitter fast ordentligt och inte visar synliga tecken på slitage eller skada. Den får inte
användas om den konstateras vara i detta skick. Vid köp i USA/Kanada kontaktar du
kundtjänsten för att få reparationsinformation. Vid köp utanför USA/Kanada kontaktar
du din lokala distributör för att få reparationsinformation.

•

Denna anordning ska endast användas tillsammans med den medföljande
strömförsörjningsenheten, eller en ersättande strömförsörjningsenhet levererad av
Nautilus, Inc.

•

Maximal användarvikt: 136 kg. Använd inte om du väger mer än så.

•

Denna maskin är avsedd endast för användning i hemmet.

•

Ha inte löst sittande kläder eller smycken på dig. Den här maskinen har rörliga delar.
Sätt inte in fingrar eller andra föremål i träningsutrustningens rörliga delar.

•

Ställ och använd maskinen på en stadig, jämn och vågrät yta.

•

Se till att pedalerna är stabila innan du stiger upp på dem. Var försiktig när du stiger
på och av maskinen.

•

Koppla från all ström innan service utförs på maskinen.

•

Använd inte maskinen utomhus eller på fuktiga eller våta platser. Håll pedalerna rena
och torra.

•

Se till att det finns ett fritt utrymme på minst 0,6 m på varje sida av maskinen.
Detta är det rekommenderade säkerhetsavståndet för tillgång, passage runt och
nödavstigningar från maskinen. Håll utomstående borta från detta utrymme när
maskinen används.

•

Överansträng dig inte under träningen. Använd maskinen på det sätt som beskrivs i
denna bruksanvisning.

•

Ställ in och lås alla enheter för positionsjustering på ett säkert sätt. Se till att
justeringsenheterna inte slår till användaren.

•

Träning på denna maskin kräver koordination och balans. Var uppmärksam på att det
kan inträffa förändringar i hastighet och motståndsnivå under träning, och var försiktig
så att du inte tappar balansen och skadar dig.

•

Läs bruksanvisningen noga innan användning. Anordningen får inte användas av
personer med funktionshinder, nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller
bristande erfarenhet och kunskaper.

FCC-efterlevnad

!

Ändringar eller modifieringar av denna enhet som inte uttryckligen godkänts
av den part som ansvarar för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens rätt
att använda utrustningen.

Maskinen och strömförsörjningen uppfyller kraven i del 15 av FCC-reglerna. Användning
lyder under följande förutsättningar: (1) Den här enheten får inte orsaka skadlig störning
och (2) den måste acceptera all mottagen störning, inklusive störningar som kan orsaka
oönskad funktion.
Obs!  Den här maskinen och dess strömförsörjning har testats och funnits uppfylla
gränsvärdena för en digital apparat av klass B, i enlighet med del 15 av FCCreglerna. Dessa gränsvärden är framtagna för att ge ett rimligt skydd mot skadlig
4

störning vid installation i en bostad. Den här utrustningen genererar, använder och
kan avge radiofrekvent energi och kan om den inte installeras och används i enlighet
med anvisningarna orsaka skadlig störning av radiokommunikationer.
Det finns dock ingen garanti för att störning inte uppkommer i en specifik installation. Om
den här utrustningen skulle orsaka skadlig störning av radio- eller TV-mottagning, vilket
kan fastställas genom att stänga av och starta utrustningen, uppmanas användaren att
försöka få bort denna störning genom en eller flera av följande åtgärder:
•  Vrid på eller flytta den mottagande antennen.
•  Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
•  Anslut utrustningen till ett uttag som tillhör en annan elektrisk krets än den krets som
mottagaren är ansluten till.
•  Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för att få hjälp.

Säkerhetsvarningsetiketter och serienummer
VARNING!
• Om försiktighet inte iakttas vid
användning av denna maskin
finns risk för personskada eller
dödsfall.
• Håll barn och husdjur ur
vägen.
• Läs och följ alla
varningsmeddelanden på
maskinen.
• Se bruksanvisningen för ytterligare
varningsmeddelanden och
säkerhetsinformation.
• Pulsvärdet som visas är ungefärligt
och ska bara användas i
referenssyfte.
• Inte avsedd att användas av
personer under 14 års ålder.
• Maximal användarvikt för denna
maskin är 136 kg.
• Denna maskin är avsedd endast för
användning i hemmet.
• Konsultera läkare innan du
använder träningsutrustning.

Serienummer och produktspecifikationer

(Etiketten finns bara på engelska och kanadensisk
franska.)
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Specifikationer/Verktyg
2.4 m (95.5”)

Maximal användarvikt:  136 kg
Maskinens vikt:

Maskinens höjd: 122 cm
0.6 m
( 24” )

33,1 kg

Effektbehov:
  Inspänning: 100–240 V AC, 50–60
Hz, 0,4 A
  Utspänning:

9 V DC, 1,5 A

120.7 cm (47.5”)
1.8 m
(70.5”)

0.6 m
( 24” )

57.2 cm
(22.5”)
0.6 m
( 24” )
0.6 m
( 24” )

Kassera inte denna produkt som avfall. Denna produkt ska återvinnas. För
korrekt återvinning av den här produkten, var vänlig använd de metoder som
anges vid en godkänd återvinningsanläggning.

!

VARNUNG

Den här produkten, dess förpackning och komponenter innehåller kemikalier som enligt delstaten Kaliforniens vetskap orsakar
cancer, födseldefekter eller skador på fortplantningssystemet.
Detta meddelande lämnas i enlighet med Kaliforniens Proposition 65. du vill ha ytterligare information finns det på vår
webbplats på www.nautilus.com/prop65.

Innan montering
Välj ut den plats där du ska montera och använda maskinen. För att användningen ska bli
säker måste underlaget på platsen vara hårt och jämnt. Träningsområdet måste minst ha
storleken 242,6 cm x 179,0 cm.
Grundläggande monteringstips
Följ dessa grundläggande riktlinjer när du monterar maskinen:
1.  Läs ”Viktiga säkerhetsanvisningar” innan monteringen.
2.  Samla ihop alla delar som är nödvändiga för varje monteringssteg.
3.  Med hjälp av de rekommenderade nycklarna vrider du skruvar och muttrar åt höger
(medurs) för att dra åt dem och åt vänster (moturs) för att lossa dem, om inga andra
anvisningar ges.
4.  När du monterar två delar lyfter du lätt och tittar igenom bulthålen för att lättare kunna
sätta in bulten genom hålen.
5.  Monteringen måste göras av två personer.

Verktyg
Ingår 		

5 mm
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larger diameter clamp

Reservdelar/Fästanordningar
2

1

12

4
11

10
5

15

3

13
9

14

6

7
7
8

7

Artikel

Antal

Beskrivning

1

1

2

1

Mediahållare

3

1

4

1

5

1

6

1

7
8

7

Artikel

Antal

Beskrivning

Styrstång

9

1

Sadelstångsklämma

Styre

10

1

Sadelstång

11

1

Sadel

12

1

Konsol

Ramkonstruktion

13

1

Pedal, vänster

Stödben fram

14

1

Stödben bak

4

Nivåfot

15

1

Strömförsörjning

1

Pedal, höger

Styrstångsklämma

A

B

D

C

E

A

6

Skruv med rund skalle, M8
x 20

D

4

Insexskruv, M6 x12

B

6

Låsbricka, M8

E

4

Låsbricka, M6

C

6

Platt bricka, M8

Obs! Vissa fästanordningar finns som reservdelar på fästanordningskortet. Observera att
det kan finnas överblivna fästanordningar efter korrekt montering av maskinen.
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Montering
Obs! Packa upp och placera styret försiktigt framför ramkonstruktionen på grund av de
kablar som dras från styret inuti ramen. Se till att kablarna inte kommer i kläm vid uppackning eller montering.

1. Fäst nivåfötterna på de främre och bakre stödbenen

6
14

7

7

8

2. Fäst stödbenen i ramen

5mm
X6
5

A
B
C

9

3. Fäst sadeln på sadelstången

OBS! D
 ra åt skruvarna på vardera sidan om sadelfästet för att hålla sadeln på plats.

10

11

4. Placera sadelstångs- och styrstångsklämmorna på ramen
OBS!  Placera klämmorna så att den inre kanten vilar ovanpå ramens stänger. Dra inte
åt för fullt.

4

9

10

5. D
 ra konsolkabeln genom styrstången. Fäst styrstång och sadelstång i ramen
OBS!  Kläm inte kabeln. Se till att justeringsstagen kopplar in stängerna helt.
Kontrollera att stängerna sitter lägre än markeringarna för högsta höjd.

1

1

1
X2

X2

X2
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6. Fäst konsolen på ramen

OBS!  Kläm inte kabeln. Maskinvaran är förinstallerad och inte på maskinvarukortet (*).

12
X2

*
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7. Fäst styret i ramen
Obs!  Se till att inte några kablar kommer i kläm när styret monteras.

X4

E

2

13

5mm
D

8. Fäst pedalerna i ramen
Obs! Den vänstra pedalen är vänstergängad Se till att pedalerna monteras på
rätt sida om cykeln. Riktningen är baserad på en sittande position på cykeln. Den
vänstra pedalen har ett ”L”, den högra pedalen ett ”R”.

13

8

14

9. Fäst mediahållaren i ramen
 bs!  Justera mediahållaren enligt önskemål och dra åt fästet ordentligt så att den
O
sitter på plats på styret.
3

3

15

10. Kontrollera var timer, motståndsreglage och bromsreglage sitter på styret.
Justera efter önskemål.

11. Dra åt alla fästelement från de tidigare stegen

12. Fäst nätadaptern på ramen

15
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13. Slutkontroll
Kontrollera maskinen för att se till att alla fästelement sitter fast ordentligt och att delarna är
rätt monterade.
Notera serienumret i fältet i början av den här bruksanvisningen. Se avsnittet om säkerhetsvarningsetiketter och serienummer i den här bruksanvisningen.

!

Använd inte maskinen och låt den inte användas förrän den har monterats
fullständigt och en kontroll har gjorts så att den fungerar korrekt i enlighet
med bruksanvisningen.

Nivåjustera cykeln
Nivåfötter finns på stödbenens båda sidor. Vrid på dem för att justera stödbenets höjd. Se
till att cykeln står plant och stadigt innan du tränar.

Flytta cykeln
Om du vill flytta cykeln drar du styret
försiktigt mot dig samtidigt som du trycker
cykelns front nedåt. Rulla cykeln till
önskad plats.
OBS!  Var försiktig när du flyttar
maskinen. Plötsliga rörelser kan
påverka datorfunktionen.
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Funktioner
C

D

B

E
F

A
R

G

H

Q

I
J
M

N
P

!

L

O

K

A

Konsol

J

Främre stödben

B

Handtag

K

Transporthjul

C

Timer

L

Nivåfot

D

Styre

M

Strömingång

E

Mediahållare

N

Drivremsskydd

F

Motståndsreglage

O

Pedal

G

Appspelskontroll

P

Stödben bak

H

Spak för justering av styrstång

Q

Spak för justering av sadelstång

I

Svänghjul (inkapslat)

R

Sadel

VARNUNG

Använd de värden som beräknas eller uppmäts av datorn endast
i referenssyfte. Alltför hård träning kan leda till allvarliga
personskador eller dödsfall. Sluta träna omedelbart om du blir
yr.
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000000

Konsolfunktioner

På konsolen visas information om din träning.
Obs! USB-porten används enbart för uppdatering av konsolen. Den kan inte ladda någon
enhet eller exportera träningsresultat.
Framsida

Baksida

000000

Hastighet
Distansmätare
Lampa för
ansluten
Bluetooth®-app

Lock till
USB-uttag

Enhetsomkopplare

Distansmätare och enhetsomkopplare

Distansmätaren håller koll på träningsmaskinens totala sträcka i miles eller kilometer beroende på vilken enhet som valts. Enhetsomkopplaren på baksidan av konsolen väljer mellan
miles och kilometer.
Obs! Om enheten ändras efter att en viss distans redan tillryggalagts kommer distansmätaren att fortsätta lägga till den nya sträckan till totalsträckan, men i den nya enheten. Det ger
ett blandat värde av miles och kilometer.

Hastighet

Fältet för maskinens hastighetsmätare visar maskinens hastighet i miles per timme (mph)
eller kilometer per timme (km/h). Högsta hastighet som visas är 30 mph eller 44 km/h.
Obs! Hastighetsmätarens nål ställer in sig på noll när den ansluts till konsolen för första
gången.

Bluetooth®-anslutning till träningsappen ”Schwinn Classic Cruiser™”

Denna träningsmaskin är utrustad med en Bluetooth®-anslutningsfunktion och kan synkroniseras trådlöst med träningsappen ”Schwinn Classic Cruiser™” på enheter som stöds.
Appen synkroniserar med din träningsmaskin för att hålla koll på totalt antal förbrända
kalorier, tid, sträcka och annat. Lampan för visning av Bluetooth®-appen visar när konsolen
har parkopplats med appen.
Innan du startar träningen ska du öppna appen på din Bluetooth®-aktiverade enhet. Om
appen inte är igång under ditt träningspass kommer resultaten inte att registreras. Se till att
välja önskad användare (1 eller 2) i appen för att registrera träningen korrekt.
1.

Ladda hem gratisappen Schwinn Classic Cruiser™. Appen finns på iTunes® och Google Play™.
Obs!  Läs om appen på iTunes® eller Google Play™ för att få en komplett lista över
de enheter det finns stöd för.

2.

Följ anvisningarna i appen för att synkronisera din enhet med din träningsmaskin.
19

Träning med andra träningsappar
Den här träningsmaskinen har inbyggd Bluetooth®-funktion som gör att den fungerar
tillsammans med ett antal digitala samarbetspartners. Vår senaste lista över aktuella samarbetspartners finns här:
www.nautilus.com/partners
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Användning
Klädsel

Använd träningsskor med gummisula eller passande cykelskor. Du behöver träningskläder
som ger dig rörelsefrihet.

Träningsfrekvens

!

Konsultera läkare innan du inleder ett träningsprogram. Avbryt träningen om
du känner smärta eller tryck i bröstet, får svårt att andas eller blir yr. Kontakta
din läkare innan du använder maskinen igen. Använd de värden som
beräknas eller uppmäts av datorn endast i referenssyfte.

•

Tre dagar i veckan och 30 minuter per dag.

•

Schemalägg träningspass i förväg.

Inställning av sadelstång

En korrekt inställning av sadel och styre ger ökad träningseffekt och bekvämlighet, samtidigt som risken för skador
minskar.
1. Placera en pedal i framåtläge och centrera din hålfot
över pedalens mitt. Ditt ben ska vara svagt böjt vid knät.
2. Om ditt ben är för rakt eller om din fot inte når pedalen
ska sadeln sänkas. Om ditt ben är böjt för mycket ska
sadeln höjas.

!

Kliv av cykeln innan du ställer in sadeln.

Lossa spaken för justering av sadelstången. Ställ in sadeln
i önskad höjd. Dra åt justeringsspaken för att låsa fast
sadelstången. Se till att justeringsspaken är helt inkopplad.

!

Lyft inte upp sadelstången över MAX-markeringen på röret.

Inställning av styre
Lossa spaken för justering av styrstången. Ställ in styret i
önskad höjd. Dra åt justeringsspaken helt.

!

Lyft inte upp styrstången över MAX-markeringen på röret.

För att justera vinkeln för de artiklar som sitter monterade
på styret lossar du skruvarna som håller fast dem
och ställer in önskad vinkel. Dra åt fästanordningarna
ordentligt.
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Motståndsreglage

Motståndsreglaget kontrollerar den mängd motstånd som
svänghjulet utsätts för. Det valda motståndet indikeras av
den undre ”stjärnspetsen” i Schwinn® Quality-logotypen.
Det finns sju motståndsnivåer (1–7) på träningscykeln.
7
6

Ställ in motståndsreglaget när du vill under ditt träningspass för att öka eller minska motståndet.

5

4

3

2

1

Träningstimer

Din träningsmaskin är
utrustad med en 20-minuters träningstimer. Vrid timerns
urtavla försiktigt 3/4 varv (förbi 15), därefter till önskad
tid och släpp den sedan. Träningstimern börjar räkna ner
omedelbart och avger ett ljud när tiden är slut.
Obs!  Vrid aldrig timerns urtavla moturs under det
inledande 3/4 varvet runt uppdragningen. Det kan skada
timern.

Mediahållare
Din träningsmaskin är utrustad med en mediahållare
ovanför styret. I mediahållaren kan du sätta din mobila
enhet eller annan media. Placera den undre delen längst
ner för din mobila enhet. Placera din enhet på den undre
delen av mediahållaren. Håll den på plats samtidigt som
du skjuter ner den övre delen tills din enhet sitter säkert på
plats mellan den nedre och den övre delen.

Träningsläge

Maskinen startar träningsläget när den pluggas in eller får
en signal från varvtalsgivaren om att någon trampar på
maskinens pedaler.
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Pausa eller stoppa ett träningspass/Automatisk avstängning (viloläge)
Om konsolen inte tar emot någon insignal på ca 2 minuter kommer den att stängas av
automatiskt.

Träningsresultat

Konsolen visar inte dina träningsresultat. För att kunna visa ett träningspass måste en
Bluetooth®-aktiverad enhet med Schwinn Classic Cruiser™-appen vara igång under hela
träningspasset. Se till att välja din användarprofil (1 eller 2) i appen före träningspasset.
Appen registrerar användare, tid/datum för träningspasset, varaktighet, medelhastighet,
högsta hastighet, distans, varvtal (rotationer per minut) samt totalt antal förbrukade kalorier.

Appspelskontroller
Appspelskontrollerna är en extra hjälp när vissa funktioner
används i appen Schwinn Classic Cruiser™.
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Underhåll
Läs alla underhållsanvisningar innan du börjar med några reparationsarbeten. I vissa fall
behövs en medhjälpare för att utföra de nödvändiga åtgärderna.

!

Utrustningen måste undersökas regelbundet för att kontrollera skador och
eventuella reparationsbehov. Ägaren ansvarar för att underhåll utförs
regelbundet. Slitna, skadade eller lösa delar måste repareras eller bytas ut
omedelbart. Endast delar från tillverkaren får användas för underhåll och
reparation av utrustningen.
Om varningsetiketterna lossnar, blir oläsliga eller flyttas ska du byta ut etiketterna. Vid köp i USA/Kanada kontaktar du kundtjänst för att få ersättningsetiketter. Vid köp utanför USA/Kanada kontaktar du din lokala distributör för att
få dem.

Varje dag:

Kontrollera maskinen innan varje användningstillfälle för att se om det
finns lösa, trasiga, skadade eller slitna delar. Den får inte användas om
den konstateras vara i detta skick. Reparera eller byt ut alla delar vid
första tecken på slitage eller skada. Se till att alla klämmor sitter ordentligt
på plats. Dra åt om det behövs. Använd en fuktig trasa efter varje träningsprogram för att torka av svett från maskinen och konsolen.
Obs! Undvik att utsätta konsolen för kraftig fuktighet.

Varje
vecka:

Rengör maskinen för att avlägsna damm, smuts eller sot från ytorna.
Kontrollera att sadel och styre kan justeras enkelt. Applicera ett tunt lager
silikonfett för att vid behov underlätta funktionen.

!

Silikonfett är inte avsett för mänsklig förtäring. Placeras
oåtkomligt för barn. Ska förvaras på en säker plats.

Obs! Använd inte petroleumbaserade produkter.
Varje månad
eller efter
20 timmar:

Kontrollera pedalerna och vevarmarna och dra åt dem vid behov. Se till
att alla bultar och skruvar sitter fast ordentligt. Dra åt om det behövs.

OBS!  Rengör inte med petroleumbaserade lösningsmedel eller bilrengöringsmedel. Utsätt inte konsolen för fukt.
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Reservdelar
A
I
F

C
F
B

G

J
E

H

E

D

Z
AA

BB

L

JJ

II

K

U
U

M

U
W

CC

N

Y

DD

X

HH

V
O

GG

S
EE

R

Q

T

P

FF

A

Sadel

S

Stödben fram

B

Sadelstång

T

Nivåfot

C

Konsol

U

Svänghjul

D

Konsolmast

V

Spännanordning

E

Appspelskontroll

W

Broms/servomotor

F

Handtag

X

Drivrem

G

Bromsreglage

Y

Drivremsskiva

H

Styre

Z

Datakabel

I

Mediahållare

AA

Styrstångsklämma

J

Timer

BB

Sadelstångsklämma

K

Vevarm, vänster

CC

Vevarm, höger

L

Pedal, vänster

DD

Pedal, höger

M

Vänster kåpa

EE

Höger hjulkåpa

N

Vänster hjulkåpa

FF

Höger axelkåpa

O

Vänster axelkåpa

GG

Vevhushölje

P

Inställningsvred

HH

Höger kåpa

Q

Strömingångskåpa

II

Stödben bak

R

Transporthjul

JJ

Ramkonstruktion
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Felsökning
Tillstånd/problem
Inget visas på
displayen/bara en
del av displayen
fungerar/enheten
startar inte

Saker att kontrollera

Lösning

Kontrollera strömuttaget (i
väggen)

Kontrollera att enheten är kopplad till
ett fungerande vägguttag.

Kontrollera anslutningen i
enheten

Anslutningen ska vara säker och
intakt. Byt ut adaptern eller anslutningen på enheten om någon av
dem är skadad.

Kontrollera att datakabeln
är intakt

Alla ledare i kabeln måste vara
intakta. Om några av dem är tydligt
klämda eller skadade byter du ut
kabeln.

Kontrollera datakabelns
anslutningar/riktning

Se till att kabeln är ordentligt ansluten och har rätt orientering.

Kontrollera om det finns
skador på konsoldisplayen

Sök efter synliga tecken på att
konsoldisplayen är sprucken eller
skadad på annat sätt. Byt ut konsolen om den är skadad.
Kontakta kundtjänst (om du är i USA/
Kanada) eller din lokala distributör
(om du är utanför USA/Kanada) för
att få ytterligare hjälp om stegen
ovan inte avhjälper problemet.

Inget hastighets-/
varvtalsvisning

Motståndet förändras inte (maskinen
startar och fungerar)

Kontrollera att datakabeln
är intakt

Alla ledare i kabeln måste vara intakta. Om några av dem är klämda eller
skadade byter du ut kabeln.

Kontrollera datakabelns
anslutningar/orientering

Se till att kabeln är ordentligt ansluten och har rätt orientering.

Kontrollera magnetens
position (kåpan behöver
tas bort)

Magneterna ska sitta på plats på
remskivan.

Kontrollera
hastighetsgivaren (kåpan
behöver tas bort)

Hastighetsgivaren ska vara justerad
mot magneten och ansluten till datakabeln. Justera om givaren om det
behövs. Byt ut om det finns skador
på givaren eller på anslutningsledningen.

Kontrollera
motståndsreglaget

Sök efter synliga tecken på att
motståndsreglaget är skadat. Byt ut
motståndsreglaget om det är skadat.
Kontakta kundtjänst (om du är i USA/
Kanada) eller din lokala distributör
(om du är utanför USA/Kanada) för
att få ytterligare hjälp om åtgärden
ovan inte avhjälper problemet.
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Tillstånd/problem

Saker att kontrollera

Lösning

Kontrollera strömuttaget (i
väggen)

Kontrollera att enheten är kopplad till
ett fungerande vägguttag.

Kontrollera anslutningen i
enheten

Anslutningen ska vara säker och
intakt. Byt ut adaptern eller anslutningen på enheten om någon av
dem är skadad.

Kontrollera att datakabeln
är intakt

Alla ledare i kabeln måste vara intakta. Om några av dem är klämda eller
skadade byter du ut kabeln.

Kontrollera datakabelns
anslutningar/riktning

Se till att kabeln är ordentligt ansluten och har rätt orientering.

Nollställ maskinen

Koppla ur enheten från strömuttaget
under 3 minuter. Koppla in till uttaget
igen.

Kontrollera magnetens
position (kåpan behöver
tas bort)

Magneterna ska sitta på plats på
remskivan.

Kontrollera
hastighetsgivaren (kåpan
behöver tas bort)

Hastighetsgivaren ska vara justerad
mot magneten och ansluten till datakabeln. Justera om givaren om det
behövs. Byt ut om det finns skador
på givaren eller på anslutningsledningen.

Kontrollera inställningen av
nivåfötterna

Justera nivåfötterna tills cykeln står
plant.

Kontrollera ytan under
enheten

Justeringen kanske inte räcker till för
att kompensera för extremt ojämna ytor. Flytta cykeln till ett jämnt
underlag.

Kontrollera pedalernas
infästning i vevarmarna

Pedalen ska sitta ordentligt fast i
vevarmen. Se till att inte pedalen
gängats fast snett.

Kontrollera anslutningen
mellan vevarm och axel.

Vevarmen ska sitta ordentligt fast i
axeln. Se till att vevarmarna är ansluta 180 grader från varandra.

Klickande ljud vid
trampning.

Kontrollera pedalernas
infästning i vevarmarna

Lossa pedalerna. Se till att det inte
finns skräp i gängorna och montera
tillbaka pedalerna.

Rörelse i sadel- eller styrstång

Kontrollera justeringsspaken

Se till att spaken är ordentligt åtdragen.

Konsolen stängs
av (går till viloläge) medan den
används

Enheten gungar/
står inte jämnt

Pedalerna lösa/
enheten svår att
trampa runt
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Tillstånd/problem
Konsolen synkroniserar inte med den
Bluetooth®-aktiverade enheten

Saker att kontrollera

Lösning

Träningsmaskin

Koppla ur enheten från strömuttaget
under 5 minuter. Koppla in till uttaget
igen.

Bluetooth®-enhet

Kontrollera din enhet för att försäkra
dig om att den trådlösa Bluetooth®funktionen har aktiverats på den.

Föregående enhet fortfarande synkroniserad

En enhet är fortfarande synkroniserad med konsolen. Koppla från
den enheten och synkronisera med
konsolen.

Öppna träningsappen

Öppna träningsappen och
synkronisera med konsolen.

Träningsapp

Granska specifikationerna för
träningsappen och kontrollera att din
enhet är kompatibel.
Kontakta oss på appsupport@
nautilus.com eller kontakta din lokala
distributör för att få hjälp.
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