
 

FITNORD RACER 500 
SPINNINGCYKEL 

BRUKSANVISNING 

 

VIKTIGT! 

Behåll denna bruksanvisning för underhålls- och justeringsinstruktioner. Vi vill att du ska känna dig 
nöjd med din produkt. 
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VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 
Tack för att Du har valt vår produkt! För att säkerställa din säkerhet och hälsa är det viktigt att Du 
använder produkten på rätt sätt. Läs igenom hela bruksanvisningen innan Du monterar och 
använder produkten. Säker och effektiv användning kan endast säkerställas om produkten 
monteras, underhålls och används korrekt. Det är Du som ansvarar för att alla som använder 
produkten är medvetna om alla varningar och försiktighetsåtgärder. 

1. Rådgör med din läkare innan du börjar med ett träningsprogram för att avgöra huruvida du har 
någon medicinsk eller fysisk åkomma som kan riskera din hälsa och säkerhet eller hindra dig 
från att använda produkten på rätt sätt. Din läkares råd är oerhört viktiga, speciellt om du tar 
läkemedel som påverkar puls, blodtryck eller kolesterolnivåer. 

2. Var uppmärksam på din kropps signaler. Felaktig eller överdriven träning kan vara skadlig för 
hälsan. Avbryt träningen om du upplever något av följande: smärta, tryck över bröstet, 
oregelbunden hjärtrytm, andfåddhet, yrsel eller illamående. Om du upplever något av ovan 
behöver du rådgöra med din läkare innan du fortsätter ditt träningsprogram. 

3. Håll barn och husdjur bort i från produkten. Endast vuxna ska använda produkten. 

4. Produkten ska stå på ett stadigt, plant underlag och på en skyddsmatta för att skydda golv eller 
matta. Av säkerhetsskäl är det viktigt att se till att det finns minst 1,2 meters fritt utrymme runt 
produkten. 

5. Se till att alla muttrar och bultar är ordentligt åtdragna innan du använder produkten. Produkten 
måste regelbundet kontrolleras för skador och/eller slitage för att vara säker att använda. 

6. Använd alltid produkten enligt anvisningarna. Sluta genast att använda produkten om du 
upptäcker defekta komponenter vid montering eller kontroll eller om du hör ovanliga ljud från 
den när du tränar. Använd inte produkten igen förrän problemet har åtgärdats. 

7. Använd lämpliga kläder när du använder produkten. Använd inte löst sittande kläder som kan 
fastna i produkten. 

8. Placera inga fingrar eller föremål i produktens rörliga delar. 

9. Maximal användarvikt är 135 kg. 

10. Produkten är inte lämplig för terapeutiskt bruk. 

11. För att undvika kroppsskador och/eller skador på produkten eller andra föremål är det viktigt att 
du lyfter och flyttar produkten på rätt sätt. 

12. Produkten är avsedd för användning i svala, torra förhållanden. Undvik att förvara produkten i 
extremt kalla eller varma utrymmen, eller utrymmen med hög luftfuktighet, eftersom detta kan 
leda till korrosion och andra relaterade problem. 

13. Produkten är endast avsedd för inomhusbruk i hemmet. Den är inte avsedd för kommersiellt 
bruk!  
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SPRÄNGSKISS 
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LISTA ÖVER KOMPONENTER 

Nr. Beskrivning Anta
l  Nr. Beskrivning Anta

l 
1 Huvudram 1  20 Rörplugg 3 

2 Främre stödben 1  21 Hylsa 4 

3 Ändkåpa främre stödben 2  22 V-block 1 

4 Ändkåpa bakre stödben 2  23 Stoppskruv, sexkant 1 

5 Fot 2  24 Sexkanthålskruv 2 

6 Vagnskruv 4  25 Styrstolpe 1 

7 Plattbricka 6  26 Styre 1 

8 Fjäderbricka 4  27 Låsspak 1 

9 Kupolmutter 4  28 Sadel 1 

10 Nylonmutter 2  29L/R Vevarm 1 set 

11 Hjul 2  30 Skyddskåpa 1 

12 Bakre stödben 1  31 Motståndsratt 1 

13 Sexkanthålskruv 2  32 Plattbricka 1 

14 Korsskruv med sänkhuvud 2  33 Sexkantskruv 2 

15L/R Pedal 1 set  34 Sexkantbult 2 

16 Låsspak 3  35 Korsskruv 2 

17 Bussning 1  36 Plattbricka 2 

18 Sadelstolpe 1  37 Flaskhållare 1 

19 Sadelfäste 1     
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MONTERINGSANVISNINGAR 
STEG 1: 

1. Lossa 4 förmonterade vagnskruvar (6), 4 plattbrickor (7), 4 fjäderbrickor (8), 4 kupolmuttrar (9) 
och 2 packcylindrar (A) från huvudramen (1) med skiftnyckeln. 

2. Montera främre och bakre stödrör (2 & 12) på huvudramen (1) med samma 4 vagnskruvar (6), 
4 plattbrickor (7), 4 fjäderbrickor (8) och 4 kupolmuttrar (9). Dra åt med skiftnyckeln. 

3. För in sadelstolpen (18) i huvudramen (1) och spänn fast med låsspaken. 
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STEG 2: 

1. Sätt i låsspaken (16) i röret längst fram på 
huvudramen (1). Vrid den medurs. Vrid 
sedan moturs för att lossa låsspaken (16) 
tillräckligt för att kunna föra in styrstolpen 
(25). 

2. För in styrstolpen (25) i framröret på 
huvudramen (1), justera till önskad höjd och 
spänn sedan fast med låsspaken (16). 

3. Montera styret (26) på styrstolpen (25). Fäst 
låsspak (27) och plattbricka (32) och dra åt. 

4. Fäst sadeln (28) på sadelfästet (19). Dra åt 
med skiftnyckeln. 

OBS! Kontrollera att sadeln (28) är ordentligt 
fäst på sadelfästet (19) innan du börjar träna. 

  

 

OBS! JUSTERA SADELSTOLPEN OCH 
SADELFÄSTET 

När sadelstolpen (18) sitter så långt ned den 
kan finns det kanske inte tillräckligt med 
utrymme för att kunna vrida låsspaken (se 
bilden till vänster. Om så är fallet kan du justera 
själva låsspaken. 

Dra i låsspaken, vrid till ett läge som inte är 
blockerat och släpp. Upprepa vid behov. Det 
kan krävas flera justeringar för att få låsspaken 
till ett läge där den kan vridas. 
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STEG 3: 

VIKTIGT! 

Läsa noga igenom anvisningarna. Om du inte gör det riskerar du att orsaka permanenta 
skador på din cykel. 

1. Kontrollera att du håller i den vänstra pedalen (15L). Rikta in vänster pedal (15L) mot vänster 
vevarm (29L) i 90° och för försiktigt in pedalen i vevarmen. 

2. Skruva fast vänster pedal (15L) i vänster vevarm (29L) moturs. Dra åt med skiftnyckeln. 

3. Rikta in höger pedal (15R) mot höger vevarm (29R) i 90° och fäst försiktigt pedalen i vevarmen. 
Skruva fast höger pedal (15R) i höger vevarm (29R) medurs. Dra åt med skiftnyckeln. 

4. Lossa de 2 korsskruvarna (35) och 2 plattbrickorna (36) från huvudramen (1) med skiftnyckeln. 

5. Fäst flaskhållaren (37) på huvudramen (1) med samma 2 korsskruvar (35) och 2 plattbrickor 
(36). Använd skiftnyckeln. 

Monteringen är nu slutförd! 
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JUSTERINGSGUIDE 

 

JUSTERA BALANSEN 

För smidig och bekväm cykling är det viktigt att se till att cykeln 
står stadigt och stabilt. Om du märker att cykeln inte är stabil 
när du använder den behöver du justera fötterna som sitter 
under främre och bakre stödrör. Använd skiftnyckeln för att 
lossa sexkantskruven (33). Vrid medurs (riktning A). Vrid 
foten (5) tills den är i nivå med ytan som cykeln står på. När 
du har justerat klart drar du åt sexkantskruven (33) med 
skiftnyckeln igen. Vrid moturs (riktning B). Upprepa 
processen med övriga fötter vid behov. 

 

JUSTERA MOTSTÅNDET 

Du justerar cykelmotståndet med hjälp av motståndsratten 
(31). Öka motståndet genom att vrida ratten åt höger 
(medurs). Minska motståndet genom att vrida ratten åt 
vänster (moturs). Tryck in motståndsratten (31) för att 
nödbromsa. 

 

JUSTERA SADELN 

Rätt sadelhöjd är viktigt för att kunna träna effektivt och minska 
risken för skador. Genom att justera sadeln framåt eller bakåt 
kan du träna olika muskelgrupper. 

Stick in foten i den ena pedalen och sätt dig på cykeln. Justera 
så att pedalen du har foten i är i högsta position. Stick in andra 
foten i pedalen som är i lägsta position. Om benet är alltför böjt 
behöver du höja sadeln. Om foten inte når pedalen eller om 
ditt ben är alltför rakt behöver du sänka sadeln. 

Lossa låsspaken (16) för att höja eller sänka sadelstolpen (18) 
till önskat läge. Se till att spaken (16) låser fast i önskat hål. 
Höj inte över STOPP-markeringen på stolpen. 

Lossa låsspaken (16) för att flytta fram eller bak sadeln till 
önskat läge. När du hittat rätt läge drar du åt låsspaken (16) 
genom att vrida medurs. 
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JUSTERA STYRET 

Lossa låsspaken (16) för att höja eller sänka styret till önskat 
läge. Se till att spaken (16) låser fast i önskat hål och dra åt 
ordentligt genom att vrida medurs. Se bild A. 

Lossa låsspaken (27) för att flytta fram eller bak styret till 
önskat läge. När styret sitter i rätt läge drar du åt låsspaken 
(27) genom att vrida medurs. Se bild B. 

 

JUSTERA PEDALREMMEN 

Placera fötterna på respektive pedal så att den främre delen 
av skon sitter i tåklämman. Dra upp ena pedalen så att du når 
den och dra åt remmen tills tåklämman sitter åt om foten 
ordentligt. För tillbaka remmen in i ringen på tåklämman. 
Upprepa med andra foten. 

 

KLIVA AV CYKELN 

VARNING! Kliv inte av cykeln eller pedalerna förrän de har 
stannat helt. Du kan när som helst stoppa svänghjulet genom 
att trycka in motståndsratten (31). 

 

FLYTTA CYKELN 

Se till att styret sitter fast ordentligt innan du flyttar cykeln. Om 
styret sitter löst behöver du spänna fast det med låsspakarna 
(16 & 27). Ställ dig sedan direkt framför styret. Ta ett ordentligt 
tag om vardera änden på styret, placera ena foten på det 
främre stödbenet och luta cykeln mot dig tills den vilar på 
transporthjulen som sitter på det främre stödbenet. Du kan nu 
enkelt förflytta cykeln dit du vill ha den. 
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UNDERHÅLLSANVISNINGAR 
Detta är allmän information om dagligt, veckovist och månatligt underhåll av din spinningcykel. 

DAGLIGT UNDERHÅLL 

Torka av produkten – sadel, ram och styre – 
efter varje träningspass. Var särskilt 
uppmärksam på sadelstolpen, styrstolpen och 
rem-/kedjeskyddet. Svett är mycket frätande och 
kan orsaka problem som så småningom kräver 
att delar byts ut. 
1. Kliv på cykeln och börja trampa. 
2. Var uppmärksam på eventuella vibrationer 

genom pedalerna. Om du känner några 
vibrationer behöver du spänna fast 
pedalerna, bottenfästet eller spänna 
drivremmen/kedjan. 

3. Använd en skiftnyckel för att spänna fast 
pedalerna ordentligt. 

MÅNADSUNDERHÅLL 

1. Kontrollera att hårdvarorna sitter ordentligt, 
såsom: flaskhållare, svänghjulsmuttrar, rem-
/kedjeskyddets bultar och bromsokmuttrar. 

2. Inspektera spännkolven för slitage, såsom 
slitna gängor. Rengör och smörj bromsens 
spännkolv. 

3. Rengör och smörj sadelstolpe, styrstolpe och 
sadelfäste. Torka bort alla främmande 
material. 

VECKOUNDERHÅLL 

1. Inspektera rörliga delar och dra åt skruvar och 
muttrar. 

2. Inspektera motståndsrattens rambeslag. 
Lösa rambeslag kan med tiden slita ut 
gängorna och orsaka omfattande skador. 

3. Rengör och smörj rambeslagen. Dra ut ratten 
och spreja en liten mängd smörjmedel på 
skaftet. 

4. Dra åt sadelns skruvar och bultar och se till 
att sadeln är justerad och centrerad. 

5. Borsta av och behandla bromsbeläggen. 
Torka av smuts och partiklar som kan ha 
samlats på beläggen. Spreja skydden med 
silikonsmörjmedel. Detta minskar ljudet från 
friktionen mellan beläggen och svänghjulet. 

6. Inspektera bottenfästet, tåklämmorna och 
fotremmarna visuellt. Fäst och dra åt om de 
sitter löst. 

SKÖTSEL AV LÄDERBROMSBELÄGG (om 
tillämpligt) 

1. Utför detta underhåll när bromsbeläggen först 
monteras och sedan under hela deras 
livslängd. På så vis kan du förlänga 
bromsbeläggens livslängd. 

2. Vissa bromsbelägg är redan smörjda. Kläm 
ihop bromsbelägget. Om det kommer 
smörjmedel har bromsbelägget blivit smörjt. 

3. Om bromsbelägget är torrt smörjer du det 
med 3-i-1-olja. Borsta lädret med en ren 
stålborste och applicera oljan. Låt oljan 
absorberas i belägget. Upprepa 4–5 gånger 
tills belägget är mättat men inte droppar olja. 
När belägget är mättat absorberar det inte 
längre oljan. 

4. Inspektera bromsbeläggen varje vecka och 
smörj vid behov. Bromsbeläggen ska inte se 
glansiga ut. Om de gör det ska du borsta dem 
med stålborste och applicera smörjmedel vid 
behov. Om skumstoppningen syns genom 
läderbelägget behöver bromsbelägget bytas 
ut. 
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TILLVERKARENS DEKLARATION  
 
FitNord försäkrar att produkten uppfyller kraven i maskindirektiv 2006/42/EG och 
EN957-5. Som ett resultat är produkten märkt med CE-märkningen.  
 

05/2021 
 

FitNord 
Jymir Oy (FI21476243) 

Kohmankaari 3 
33310 Tammerfors 

Finland 
 

Ansvarsfriskrivning 
 
© 2021 Jymir Oy 
Alla rättigheter förbehållna. 
 
Produkten och bruksanvisningen kan ändras. Bruksanvisningen kan innehålla översättningsfel. 
Tekniska data kan ändras utan förvarning. 
 


