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BÄSTE KUND! 

 

Tack för att du valt vår produkt, vi önskar dig mycket nöje och gott resultat med din träning. 

Läs igenom alla säkerhets/monteringsinstruktioner noggrant. Om du har frågor om produkten 
tag i första hand kontakt med din handlare. 
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 

Din träningsmaskin är designad och konstruerad för högsta säkerhet. Dock behöver vissa 
försiktighetsåtgärder vidtas vid användning. Läs noga igenom manualen innan du monterar 
och använder produkten. Följ även dessa säkerhetsföreskrifter:  

1. Läs och följ noga ANVÄNDARMANUALEN och all medföljande litteratur innan du 
använder träningsmaskinen.  

2. Om du upplever yrsel, illamående, bröstsmärtor eller andra onormala symptom under 
användning av cykeln, AVSLUTA omedelbart träningen. UPPSÖK EN LÄKARE.  

3. Maskinen skall användas på en plan yta, justera fötterna för stabilitet. Använd inte 
maskinen utomhus eller nära vatten.  

4. Håll händerna borta från rörliga delar. 

5. Håll barn och husdjur utom räckhåll för maskinen vid användning.  

6. Personer med psykiska, fysiska eller koordinationsbegränsningar bör ha medicinsk 
övervakning vid användning av träningsmaskinen.  

7. Använd inte maskinen till något ändamål som ej beskrivs i denna manual.  

8. Värm upp 5 till 10 minuter innan träning och avsluta med 5 till 10 minuters avslappning 
efteråt. Detta låter din puls öka och minska långsamt och hjälper mot 
muskelöveransträngning. 

9. Håll aldrig andan medan du tränar. Andningen bör hålla en normal nivå i förhållande 
till träningsintensiteten.  

10. Börja din träning långsamt och öka gradvis hastighet och distans.  

11. Bär alltid lämpliga kläder och skor vid träning. Använd inte löst sittande kläder som kan 
komma att fastna i maskinens rörliga delar.  

12. Var försiktigt när du bär eller flyttar maskinen så du inte skadar ryggen. Använd alltid 
rätt lyftmetod. 

13. Placera inte vassa föremål nära maskinen. 

14. Använd inte maskinen om den inte fungerar korrekt. 

15. Innan du använder maskinen ska du noggrant inspektera utrustningen för korrekt 
montering. 

16. Håll ett avstånd på 60 cm framför och på sidorna samt baktill. 

17. Använd endast auktoriserade och utbildade tekniker om reparation behövs. 

18. Använd endast avsedda verktyg för att montera maskinen. 

19. Denna maskin är konstruerad för en maximal användarvikt på 150 kg 

20. Maskinen skall endast användas av EN person åt gången. 

21. De rörliga pedalerna kan orsaka skador. 
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VARNING!! Iaktta försiktighet vid användandet av denna maskin. 

Rådgör med en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram. Detta är speciellt viktigt för 
personer över 35 och personer med existerande hälsoproblem. Läs alla instruktioner innan du 
använder cykeln. Vi tar inget ansvar för personskador eller skador på egendom som kan uppstå 
vid användandet av denna maskin.  
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PACKLISTA 

ÖVERSIKTSMONTERING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del Nr. Beskrivning Antal 

1 Huvudram 1 

2 Bakre fotstöd 1 

3 Främre fotsstöd 1 

4 Höger pedal (R) 1 

5 Vänster pedal (L) 1 

6 Täckkåpa, nedre 2 (40 vänster) + (78 höger) 

7 Styre 1 

8 Täckkåpa, övre 2 (19 vänster) + (18 höger) 

9 Display 1 

10 Sadel 1 

11 Skruv med T-handtag 1 

12 Styrstolpe 1 

13 Sadelstolpe 1 

14 Strömadapter 1 
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MONTERINGSFÖRPACKNING 

 

MONTERINGSTIPS 

ANVÄND RÄTT VERKTYG 

Se till att du har lämpliga verktyg för monteringen. Med rätt verktyg tillhands går monteringen 
snabbare och enklare. 

SKAPA EN BRA ARBETSPLATS 

Se till att du har en tillräcklig yta att hålla till på under monteringen. Om du kan placera ut 
delarna på golvet går det lättare att förstå konstruktionen och monteringen underlättas. 

BÖRJA MED ATT DRA ÅT BULTARNA FÖR HAND 

Dra inte åt skruv och mutter för hårt under monteringen, börja med att dra åt dem för hand. 
Tänk på att till alla muttrar skall det finnas en bricka med rätt diameter. När alla bultar och 
muttrar är på plats skall verktyg användas för att dra fast dem. Enklast är oftast att börja 
nerifrån och jobba uppåt. Då underlättas redskapets anpassning så att det står stadigt på 
golvet. 
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MONTERINGSANVISNING 

STEG 1. MONTERA STÖDBENEN 

 

Tag fram huvudramen (1) och främre- och bakre fotstöd (2 och 3) från förpackningen. 

Använd (45, 46, 47, 36) skruvar, låsbrickor, planbrickor, låsmuttrar för att montera till 
huvudramen (1). 

 

 

STEG 2. MONTERA PEDALERNA 

 

Tag fram pedalerna (4 och 5) 

Fäst vänster pedal (5) på vänster vevaxel genom att vrida MOTURS för hand till dess att 
pedalen tar gängor (normalt håll för att släppa på skruv). Använd sedan skruvnyckeln för att 
dra åt ordentligt. 

Fäst höger pedal (4) på höger vevaxel genom att vrida medurs för hand till dess att pedalen tar 
gängor. Använd sedan skruvnyckeln för att dra åt ordentligt. 
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STEG 3. MONTERA SADELN 

 

Tag fram sadeln (10) och sadelstolpen (13). 

Vrid först justerskruv (33) som visas i vyn G för att lossna och dra ut den för hand. Sätt in 
sadelstolpen (13) i hålet, justera den till rätt läge, och dra sedan åt justerskruv (33). 

Montera sadeln (10) på sadelstolpen (13), som visas i vy F med hjälp av muttrarna på sidorna 
för att fixera. 

Sadelstolpens höjd kan justeras genom att först lossa justerskruven och dra ut den. Justera 
sadeln till önskad höjd. Släpp sedan tillbaka justerskruven och drag åt den. 
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STEG 4. MONTERA STYRSTOLPEN 

 

Tag fram styrstolpen (12) och nedre täckkåpa (6), utgörs av (40+78). 

Montera först gummiringen (96) på styrstolpen (12) och anslut signalkablarna, passa sedan in 
hålen i styrstolpen med skruvhålen i anslutningsplattan på huvudramen (1), använd skruvar 
(79), låsbrickor (46), planbrickor (47) för att montera.  

Montera täckkåporna (40) vänster märkt L, och (78) höger märkt R på huvudramen (1), passa 
in gummiringen mellan täckkåpan och styrstolpen och skruva fast med skruvarna (76). 
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STEG 5. MONTERA STYRET 

 

Tag fram styret (7) och T-handtaget (11) 

Sätt på distansröret (21), fjädrande bricka (46) och planbricka (47) på T-handtaget (11) i den 
ordning som visas i figuren. 

Justera sedan styret (7) till lämpligt läge som visas i figuren och justera slutligen T-handtaget 
(11) med skruvhål och drag åt. 
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STEG 6. MONTERA DISPLAYEN 

 

Tag fram displayen (9), utgörs av (16+17). 

Rikta först in skruvhålen på konsolens baksida (17) mot hålen på anslutningsplattan, montera 
med skruv (80) och planbricka (81) för att ansluta konsolens bakre del med anslutningsplattan 
och fäst med låsmutter (82). 

Anslut sedan signalkabeln genom konsolens anslutningsplatta till motsvarande uttag på 
konsolens övre del (16) och rikta slutligen skruvhål i konsolens övre hölje (16) med skruvhål på 
konsolens bakre del (17) och fäst och fixera med skruv (83). 
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STEG 7. MONTERA TÄCKKÅPA 

 

Tag fram övre täckkåpa (8), utgörs av (18+19). 

Rikta först in täckkåpa (18) höger märkt R, och (19) vänster märkt L mot hålen på styrstolpen 
(12), anslut dem med varandra och fäst dem slutligen med skruv (76). 

 

 

 

 

OBS! Dra åt alla skruvar ordentligt när monteringen är klar. 
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ANVÄNDARINSTRUKTION 

TRÄNINGSPOSITION 

Rätt hållning är som nedanstående bild. 

 

1. Drag inte upp axlarna, håll axlarna raka och undvik att hålla tillbaka eller luta dig för 
mycket, vilket kan orsaka tryckskador på ryggen. 
 

2. Försök att hålla huvudet rakt med ryggen, inte för högt eller för långt framåt. 
 

3. Sätt på fotremmarna och dra åt dem. 
 

4. Håll armarna något böjda och böj inte handleden för mycket. 

Denna utrustning verkar främst på benmusklerna, inklusive lår och vadmuskler. Under 
träningen kommer du få ökad andning och andfåddhet samt accelererad puls, och därigenom 
svettas och påskynda kroppens ämnesomsättning. Du kommer att förbättra hjärt-
lungfunktionen, benstyrkan och minska kroppsfettet. 
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TRÄNINGSTIPS 

VIKTIGT INNAN DIN TRÄNING 

Det är viktigt att du bara tränar när du är frisk. Om du tränar under sjukdom, med skador eller 
infektioner förlänger du som regel sjukdomstiden. Är du osäker om en övning eller rörelse är 
lämplig för dig bör du diskutera med en läkare, sjukgymnast eller instruktör innan du utför 
övningen. ”Lyssna på kroppen”, känn efter hur den reagerar på träningen. Avsluta omedelbart 
och kontakta läkare om du under träningen känner yrsel, illamående eller smärta. 

UPPVÄRMNING 

All träning skall inledas med uppvärmning. Uppvärmningen hjälper dig att höja 
prestationsförmågan samt motverka risken för skador. Det är viktigt att starta lugnt och öka 
stegvis för att förbereda kroppen på kommande ansträngning. Ju hårdare du tänker träna 
desto viktigare är uppvärmningen. Lämpligt är att utföra mycket lätta rörelser på det redskap 
du skall använda. Du skall ha kommit igång med svettningen innan du börjar träna. Det är en 
enkel signal på att du är klar för den egentliga träningen. 

 

Huvudrullning 

Vrid huvudet åt höger medan du känner sträckning upp till vänster 
om nacken medan du räknar till 10. Repetera samma tid för de andra 
vinklarna. Vänd huvudet bakåt, sträck hakan mot taket. Vrid huvudet 
mot vänster, och slutligen böj huvudet framåt mot bröstet i sista 
repetition. 

 

Axelhissar 

Lyft din vänstra axel upp mot örat i en repetition, räkna till 10. Lyft 
sedan upp din högra axel i samma tid när du sänker din vänstra axel. 
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Sidsträckningar 

För armarna åt sidan och fortsätt resa dem tills de är över ditt huvud. 
Sträck din vänstra arm så långt uppåt som möjligt. Känn sträckningen 
till vänster. Upprepa denna åtgärd med din högerarm. Växla tillbaka i 
5 repetitioner. 

 

 

 

Stretchning av lårmuskeln  

Håll ena handen mot väggen som stöd. Ta tag i foten bakom ryggen 
och dra uppåt. Håll hälen så nära rumpan som möjligt. Sträck medan 
du räknar till 15 och repetera sedan med andra foten.  
 

 

 

Stretchning av innerlåret  

Sitt med fotsulorna ihop och knäna pekandes ut åt sidorna. Dra in 
fötterna så nära skrevet som möjligt. Tryck försiktigt ner knäna mot 
golvet. Räkna till 10.  
 

 

 

 

Tåböj  

Böj dig långsamt framåt vid midjan och slappna av i rygg och axlar 
medan du sträcker dig mot tårna. Försök nå så långt som möjligt och 
håll medan du räknar till 15.  
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Stretchning av baksida lår  

Sitt med ena benet utsträckt. Håll andra benets sula mot innerlåret 
på det utsträckta benet. Försök nå tårna. Håll medan du räknar till 
15 och repetera sedan för andra benet. 

 

 

 

TRÄNA EFFEKTIVT 

Innan du påbörjar träningen bör du tänka efter och bestämma dig för vad du vill uppnå med 
träningen. Sätt upp ett realistiskt mål. Hur du sedan lägger upp din träning beror på flera saker. 
Om du exempelvis varit passiv och inte tränat under flera år eller är om du överviktig måste du 
börja mycket sakta och försiktigt. Efter hand som du känner dig starkare och det går lättare att 
träna kan du successivt öka träningen Ett mycket vanligt fel är att öka ansträngningen för fort. 
Framstegen kommer alltid, och efter ett par veckor kommer du att märka att du förbättrat din 
kondition/styrka, ha tålamod och låt träningen ta tid!  

 

Tänk på att aldrig träna samma muskelgrupp två dagar i följd. Musklerna behöver vila i 48 
timmar mellan passen. 

 

När du tränar, gör du av med mycket vätska. Kom ihåg att ersätta vätskeförlusten genom att 
dricka mycket under tiden du tränar. 

 

Kombinera gärna din konditionsträning med styrketräning. Det kan till exempel vara maskiner 
eller fria vikter. Välj det du själv trivs bäst med! 

  



JTC-SPORT UB500  18 

KONSOLÖVERSIKT 

 

 

      1. RESET 2. MODE 3. DOWN 4. START/STOP 5. UP 6. BODYFAT 
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KNAPPFUNKTIONER 

 

Knapp Beskrivning 

Reset Håll intryckt i 5 sekunder så startar konsolen om. 
 
Under inställning eller stoppläge trycker du på knappen 
för att gå tillbaka till föregående sida. 

Up +/- Down När du ställer in TID, AVSTÅND, KALORIER, tryck upp / 
ner för att öka / minska parametrarna. 
 
Tryck på upp / ner för att öka / minska motståndet 
under drift. 

Start / Stop I vänteläge eller efter att du valt MODE, tryck på start / 
stopp-knappen för att börja träna, och tryck på START / 
STOP-knappen för att stoppa. 

Mode Tryck på den här knappen för att välja PROGRAM (fast 
programläge), MANUAL, P01-P10 (fast läge), U01-U02 
(användardefinierat läge), h01-h03 (pulsmätningsläge), 
KONSTANT WATTS (wattstyrningsläge). 

Body Fat Under hjärtfrekvensdetektering, tryck på den här 
knappen för att starta BODY FAT-funktionen, tryck igen 
för att stoppa detta läge. 

Under träningen kan användaren när som helst trycka 
på BODY FAT-knappen. När användaren väl har tryckt 
på den måste den hålla i pulssensorns grepp med båda 
händerna för att starta funktionstestet. 
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DISPLAYFUNKTIONER 

 

Rubrik Beskrivning 

TIME  Visar tid för användarträning. 
Visar intervall 0: 00 ~ 99: 59  

SPEED Visar användarens träning hastighet. 
Visar intervall 0.0 ~ 99. 9 

RPM Pedalvarv per minut. 
Visar intervall 0 ~ 999 

DISTANCE Visar användarens distans. 
Visar intervall 0.0 ~ 99. 9 

CALORIES Visar kaloriförbrukning under träningspass. 
Visar intervall 0 ~ 999 

PULSE Visar användarpuls under träningspass. 

RESISTANCE LEVEL Visar motståndsnivå. 
Lägsta nivå är 1 
Högsta nivå är 32 

WATT Visar effektförbrukning under träning. 
Visar intervall 0 ~ 999 
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ANVÄNDARINSTRUKTIONER, DISPLAY 

Starta displayen 

1. Börja träna, trampa pedalerna med båda fötterna, tryck START / STOP. 
Tid, hastighet, avstånd, kalorier kommer att räknas upp från noll. 
 

2. Om du önskar att ställa in TID-, AVSTÅND- och KALORI-värden kan de ställas in innan 
maskinen startas. 
 
Inställningsprocedur: 
Tryck på MODE (lägesknapp) för att välja inställningsläge och det valda funktionsvärdet 
blinkar. Vid detta läge trycker du upp +/- NED (ökar / minskar) för att ställa in önskat värde. 
 
När du ställt in önskade värde trycker du på START / STOP-knappen för att starta maskinen 
och börja trampa. 
 
Inställda funktionsparametervärde börjar då räkna ner. 
 

3. Använd UPP & NER-tangenterna (Up, Down) för att välja av de olika träningsprogrammen. 
 

Anmärkningar 

Displayen går i viloläge när hastighetsavkänningssignalen inte känns av på ungefär fyra 
minuter. Tryck på valfri knapp eller pedal för att väcka displayen. 

Cykeln är utrustad med en nätadapter. Om displayen inte tänds, säkerställ att nätadaptern är 
ansluten. 
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APP-ANSLUTNING 

Apparna Kinomap och Zwift stöds och kan laddas ner och installeras på din surfplatta eller 
smartphone via Google Play eller App Store. 

Öppna Bluetooth-anslutningen på telefonen eller surfplattan och öppna sedan appen. När 
Bluetooth är anslutet tänds Bluetooth-ikonen i konsolens övre högra hörn och avger en kort 
signal. När Bluetooth är frånkopplad blir Bluetooth-ikonen grå och avger en kort signal. 

Kinomap 

Registrera dig med din mobiltelefon och logga in på Kinomap APP, klicka på hanteringen av 
träningsutrustning (Equipment), gå in på träningsutrustningssidan, klicka på "+" i det övre 
högra hörnet för att lägga till en ny träningsutrustning, välj min cykelträningsstation eller min 
fitnesscykel och mitt FTMS-märke, i min Klicka på Cykeltränare / Träningscykel på 
cykeltränaren / min motionscykelsida och välj DHZ-01563 från den träningsutrustning som 
hittades för att matcha. 
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Klicka på Utomhus på bläddringssidan, välj Gratis videor i spellistan, välj videon med 
cykellogotypen, klicka på Träna nu, du kan se det anslutna Bluetooth-namnet DHZ-01563 på 
enheten, klicka på Start för att öppna sportgränssnittet för kinomap, 
"Din enhet ansluter till Internet ... Börja cykelträning" 

   

  

 

 

Klicka på valfritt läge på konsolen för att starta träningen. Klicka på svårigheten +/- i kinomap- 
videon för att kontrollera motståndet i konsolen. (Endast i QUICK START \ MANUAL-läge kan 
du använda kinomap för att justera motståndet)  



JTC-SPORT UB500  24 

Klicka på Pausa / avsluta på den elektroniska mätaren, wattvärdet i kinomap-videon ändras till 
0 och det pausar automatiskt efter ett tag och uppmanar "vänligen träna för att återuppta 
videon" 

Att koppla bort Bluetooth-anslutningen påverkar inte konsolens status. 

 

Zwift 

Logga in på Zwift med registrering av mobiltelefon, välj strömkälla under cykling på sidan för 
parkopplingsenhet, klicka på parning och välj DHZ-01563 på söksidan och tryck på OK. 

Efter anslutningen kan du välja rutt, träna och gå med i andra Zwifters enligt dina önskemål, 
eller klicka för att träna direkt. 

Klicka på valfritt läge på konsolen för att starta träningen. 

Klicka på Pausa / avsluta på den elektroniska mätaren, wattvärdet i Zwift-videon blir 0. 

Att koppla bort Bluetooth-anslutningen påverkar inte konsolens status. 
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SPRÄNGSKISS 
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DELFÖRTECKNING 

Serial 
Number 

Name Specification Quantity 

1 Main Frame  1 

2 Rear feet support  1 

3 Front feet support  1 

4 Pedal R  1 

5 Pedal L   1 

6 Column lower plastic part  Each one at right and 
left side 

7 Handle  1 

8 Column upper plastic part  Each one at right and 
left side 

9 Console  1 

10 Saddle  1 

11 T-locking latch  1 

12 Front support column  1 

13 Adjustment tube  1 

14 Power line  1 

15 Welding main frame  1 

16 Console upper case  1 

17 Console rear cover  1 

18 Column up plastic part R  1 

19 Column lower plastic part L  1 

20 Knob  1 

21 Spacer tube Φ13*Φ8.2*30 1 

22 Saddle sliding tube  1 

23 Decorative plastic part  4 

24 Sliding reducer  2 

25 Saddle post  1 

26 Slider  1 

27 Semicircular head inner hexagon screw M10*35 1 

28 Belt wheel Φ260*T25 1 
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29 Central axle set  1 

30 Motor  1 

31 Adjustment tube reducer  1 

32 Deep groove axle 6008  2 

33 Adjustment pull pin  1 

34 PU wheel  2 

35 Semicircular head inner hexagon screw M8*40 2 

36 Self-locking nuts M8 8 

37 Leveling feet  4 

38 Hex nuts M8 4 

39 Spring pad M8 8 

40 Column lower plastic part L  1 

41 Main frame plastic part L  1 

42 Crank L  1 

43 Cylindrical head inner hexagon screw M10*25 8 

44 Front foot tube   1 

45 Semicircular head inner hexagon screw M8*25 4 

46 Spring pad M8 9 

47 Flat washer M8 17 

48 Outer circlip Φ40 1 

49 Spring Φ1*Φ9*30.8 1 

50 Magnet resistance set  1 

51 Semicircular head inner hexagon screw M5*15 2 

52 Flat washer M5 2 

53 Small support axle φ12*52 1 

54 Outer circlip Φ10 2 

55 Thin nut M8 3 

56 Deep groove axle 6300  1 

57 Magnet resistance wheel φ280*51.5 1 

58 Inner circlip Φ35 1 

59 One-way axle 6003  1 

60 Inner spacer φ35*φ17*17 1 
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61 Deep groove axle 6203  1 

62 Small pulley  1 

63 Deep groove axle 6000  1 

64 Rear support axle φ10*120 1 

65 Limit set φ15*φ10.2*6 1 

66 Spring Φ23.5*3.5*70.6 1 

67 Semicircular head inner hexagon screw M6*15 1 

68 Idler axle  1 

69 Deep groove axle 6002  2 

70 Hex nuts M12 1 

71 Belt 8PJ-1067 1 

72 Main frame plastic shell R  1 

73 Flat washer M8 2 

74 Crank R  1 

75 Deep groove axle 608  4 

76 Self-tapping screw M4*10 10 

77 Semicircular head inner cross-flower 
screw 

M5*10 6 

78 Column lower plastic part R  1 

79 Semicircular head inner hexagon screw M8*16 4 

80 Semicircular head inner cross-flower 
screw 

M5*10 4 

81 Flat washer M5 4 

82 self- locking nuts M5 4 

83 Flat countersunk head inner cross-
flower self-tapping screw 

M3.5*12 8 

84 Semicircular head inner cross-flower 
screw 

M4*12 5 

85 Speed adjustment line  1 

86 Nylon washer M10 1 

87 Rear foot tube  1 

88 Speed tester  1 

89 Heart rate piece  2 

90 Handle cap  2 
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91 Handle main frame  1 

92 Self-tapping screw  ST5*16 2 

93 Handle cotton  2 

94 5mm hexagon wrench  1 

95 Multi-function gadget  1 

96 Rubber Cushion  1 

97 Adjustment tube cushion  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att beställa reservdelar förse din kundtjänst med produktmodellnumret och del nr som 
finns i reservdelslistan nedan tillsammans med den kvantitet du behöver. 
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GARANTI 

GARANTIVILLKOR 

Konsumenten har rätt att tillämpa de nationellt lagstadgade rättigheterna gällande 
konsumentvaror och denna garanti begränsar inte dessa rättigheter. 

Garantivillkoren börjar att gälla från inköpsdatumet. Garantivillkoren kan variera mellan olika 
länder. Kontakta lokal återförsäljare om garantivillkoren. 

Ägargarantin är giltig endast om träningsredskapet används i de miljöer som tillåts enligt JTC 
Sport. Vilka miljöer som är tillåtna står i träningsredskapets bruksanvisning. 

GARANTINS OMFATTNING 

1års garanti för konsument vid hemträningsmiljö. 

6 månader på slitagedelar 

Livstids garanti på ram 

Garantin gäller för arbets- och materialfel, förutsatt att redskapet är i originalmonterat skick. 

Oavsett omständigheter, ansvarar inte JTC Sport eller återförsäljare för uppkomna 
personskador som påverkar köparen, och som innebär inkomstförlust eller andra ekonomiska 
följdverkningar. 

BEGRÄNSNINGAR I GARANTIN 

Garantin gäller endast fel som uppstår vid normalt bruk och då den använts enligt 
instruktioner gällande montering, skötsel och användning. JTC Sport eller återförsäljare 
ansvarar ej för fel som uppkommer utanför deras kontroll. 

Garantin gäller endast redskapets ursprungliga ägare. 

Garantin gäller ej för redskap eller delar som har ändrats utan JTC Sport godkännande.  

Garantin gäller ej för fel som beror på normalt slitage, felaktig användning, användning i 
förhållanden som inte är avsett för redskapet, korrosion eller lastnings- och transportskador. 

Garantin täcker inte ljud som uppstår under användning såvida dessa inte väsentligt hindrar 
utrustningens användning eller har orsakats av ett fel i utrustningen. 

Garantin gäller inte för underhåll, som rengöring, smörjning eller normal kontroll av 
komponenterna och inte heller för monteringsarbete som kunden själv kan göra och som inte 
kräver att redskapet plockas isär/sätts ihop. Det gäller till exempel byte av display, pedaler 
eller andra motsvarande enkla delar.  

Garantireparationer utförda av andra än godkänd representant, ersätts inte. 

Ifall instruktionerna i manualen inte följs upphävs produktens garanti. 


