
FitNord 
Hiker 500F Crosstrainer 

BRUKSANVISNING 

 

VIKTIGT! 
Läs noga igenom alla anvisningar innan du använder produkten. 
Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 
Produktens specifikationer kan skilja sig något från bilderna och kan komma att ändras utan föregående 
meddelande. 
 
 
Version 1.00 2021/05/03  



Innan du sätter igång 
Tack för att du har valt Hiker 500F Crosstrainer! För din egen säkerhet är det viktigt att noga läsa igenom 
bruksanvisningen innan du använder produkten. 

Packa upp komponenterna och kontrollera att alla listade delar finns med innan du påbörjar 
monteringen. Monteringsanvisningarna beskrivs i nedan steg och bilder. 

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 

LÄS HELA BRUKSANVISNINGEN INNAN DU MONTERAR OCH ANVÄNDER PRODUKTEN. 
OBSERVERA SÄRSKILT FÖLJANDE SÄKERHETSANVISNINGAR: 

01- Kontrollera alla skruvar, kablar och andra anslutningar före första användningen och säkerställ att 
produkten är säker att använda. 

02- Placera produkten på ett plant underlag och håll den borta från fukt och vatten. 

03- Placera någon form av skydd (till exempel en gummimatta eller en träskiva) under produkten när du 
monterar den för att undvika att den glider och att smuts hamnar under produkten. 

04- Se till att ha minst 2 meters fritt utrymme runt produkten när du använder den. 

05- ANVÄND INTE några aggressiva rengöringsmedel för att rengöra produkten. Använd endast de 
medföljande verktygen alternativt egna lämpliga verktyg för att montera produkten eller reparera 
produktens delar. Torka alltid av eventuell svett från produkten direkt efter träning. 

06- Felaktig eller överdriven träning kan påverka din hälsa. Rådgör med din läkare innan du påbörjar ett 
träningsprogram. Produkten är inte lämplig för terapeutiska ändamål. 

07- Använd inte produkten om den är defekt. Använd endast originalreservdelar vid eventuell reparation. 

08- Endast en person ska använda produkten åt gången. 

09- Använd träningskläder och -skor när du tränar på produkten. Använd alltid skor med lämplig sula. 

010- Avbryt omedelbart träningen och kontakta läkare om du drabbas av yrsel, illamående eller andra 
onormala symptom. 

011- Barn och personer med funktionsnedsättning bör bara använda produkten i närvaro av en person 
som kan ge stöd och vägledning när det behövs. 

012- Läs bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna innan du använder produkten för att minska risken 
för elstötar, brännskador, brand eller andra skador. 

013- Dra alltid ur strömsladden efter användning. 

VARNING: RÅDGÖR MED DIN LÄKARE INNAN DU BÖRJAR MED ETT TRÄNINGSPROGRAM. DETTA ÄR 
SÄRSKILT VIKTIGT FÖR PERSONER ÖVER 35 ÅR ELLER PERSONER SOM REDAN HAR PROBLEM MED 
HÄLSAN. LÄS ALLA ANVISNINGAR INNAN DU ANVÄNDER TRÄNINGSPRODUKTEN. 

SPARA DENNA BRUKSANVISNING / Maximal användarvikt: 135 KG| 300 LBS. 



SPRÄNGSKISS 

  



LISTA ÖVER KOMPONENTER 
NR. Beskrivning ANTAL NR. Beskrivning ANTAL 

1 Huvudram 1 30 Displayenhet 1 
2 Bottenram 1 31 Philipsskruv 4 

3L/R Rörlig arm 1/1 32 Plattbricka D8x∅20x2 6 
4L/R Hjularm 1/1 33 Lager 6003Z 8 
5L/R Fäste fotplatta 1/1 34 Skevad bricka D17 6 

6 Vevarm 2 35 Distansbricka plast 2 
7 Justerbara fötter 4 36 Pedal 2 
8 Sexkantmutter M10 4 37 Sexkantbult M12x125 2 
9 Ändkåpa stödben 4 38 Plattbricka D12x∅24x2,0 2 

10 Aluminiumspår 4 39 Distansbricka 2 
11 Philipsskruv M6x15 16 40 Rund ändkåpa 2 
12 Insexbult M10x45 2 41 Självriktat lager 2203 2 
13 Hjul 2 42 Spårring axel D40  2 
14 Plattbricka D10x∅20x2,0 8 43 Flänshylsa  4 
15 Nylonmutter M10 4 44 Nylonmutter M8 4 
16 Cylindrisk insexbult M10xL65 4 45 Spårring D34  4 
17 Cylindrisk insexbult M10x20 2 46 Spårhjul 4 
18 Skevad bricka D10x∅20x2 2 47 Insexbult M8xL50 2 
19 Distansbricka 4 48 Cylinder  2 
20 Lager 6004Z 4 49 Lockmutter M8 2 
21 Plattbricka D8x∅25x2 4 50 Hjulskydd 2 
22 Fjäderbricka D8 6 51 Självgängande Philipsskruv ST4,2x18 4 
23 Insexbult M8x20 6 52 Ändkåpa hjularm 2 
24 Ändkåpa axel 4 53 Fast handtag 2 
25 Aluminiumring 2 54 Ändkåpa fast handtag 2 
26 Skumhandtag 2 55 Plattbricka 4 
27 Ändkåpa rörlig arm 2 56 Lager 6002Z 4 
28 Nedre sensorkabel 1 57 Strömsladd 1 
29 Pulssensorkabel 2    

  



OBS! 
De flesta av de listade monteringskomponenterna är separat förpackade, men vissa 
komponenter är förmonterade i de identifierade monteringsdelarna. I dessa fall plockar du 
helt enkelt bort och fäster dem på nytt. 

Se de enskilda monteringsstegen och notera alla förmonterade komponenter.  



MONTERINGSANVISNINGAR 
FÖRBEREDELSER: Se till att du har tillräckligt med utrymme för monteringen. Använd de 
medföljande verktygen för montering. Kontrollera att alla delar finns med. 

Vi rekommenderar att man är två eller fler när man monterar produkten för att undvika 
personskador eller andra problem. 

Steg 1 

Montera huvudramen (1) på bottenramen (2) med cylindriska insexbultar (16), plattbrickor (14), 
cylindriska insexbultar (17) och skevade brickor (18) enligt bilden nedan. 

Placera hjularmen (4L/R) över spåret på bottenramen (2) och fäst hjularmen (4L/R) på bottenramen 
(2) med insexbult (47), distansbricka (48) och kupolmutter (49) enligt bilden nedan. 

  



Steg 2 

1. Fäst hjulskydden (50) på hjularmen (4L/R) med självgängande Philipsskruvar (51). 

2. Montera den rörliga armen (3L/R) på huvudramen (1) med insexbult (23), fjäderbricka (22), 
plattbricka (21) och skevad bricka (19) enligt bilden. 

(OBS! DRA INTE ÅT helt i det här steget. 

3. Montera den rörliga armen (3L/R) på fästet för fotplattan (5L/R) med insexbult (23), fjäderbricka 
(22), plattbricka (55) distansbricka (39) och distansbricka i plast (35) enligt bilden. (OBS! DRA 
INTE ÅT helt i det här steget. 

4. Montera fästet för fotplattan (5L/R) på hjularmen (4L/R) sexkantbult (37), plattbricka (38) 
plattbricka (14) och nylonmutter (15) enligt bilden. 

Dra sedan åt alla bultar och skruvar sätt i ändkåporna enligt bilden. 

  



Steg 3 

Fäst fotplattan (36) på fästet för fotplattan (5L/R) med philipsskruv (11) enligt bilden. 

Koppla ihop sensorkabeln (28) och pulssensorkablarna (29) med kablarna från displayenheten (30) 
och fäst sedan displayenheten (30) på huvudramen (1) med philipsskruvar (31). 

  



DISPLAYANVISNINGAR SERIE SE2550 

DISPLAYFUNKTIONER 

FUNKTION BESKRIVNING+ 
TIME [TID] Räknar upp – när inget mål ställts in räknar tiden upp från 00:00 till max 99:59. 

Räknar ned – när en tid har ställts in räknar tiden ned från det inställda värdet till 00:00. 
Du kan ställa in tiden mellan 00:00 och 99:00 i steg om 1 minut. 

SPEED [HASTIGHET] Visar aktuell träningshastighet. Maxhastigheten är 99,9 km/h eller ml/h. 
RPM [VARVTAL] Visar varv per minut. Displayintervall 0–15–999. 
DISTANCE [DISTANS] Visar total distans från 0,00 upp till 99,99 km eller ml. Du ställer in distansen genom att trycka 

på UP/DOWN [UPP/NED]. 
Du kan ställa in distansen mellan 0,00 och 99,00 i steg om 0,1 km eller ml. 

CALORIES [KALORIER] Visar aktuell kaloriförbrukning under träning från 0 till 9999 kalorier. 
(Denna data är inte exakt. Den kan användas för att jämföra mellan olika träningstillfällen 
men inte för medicinska ändamål.) 

PULSE [PULS] Du kan ställa in en målpuls mellan 0–30 och 230 bpm. En signal ljuder när din faktiska puls 
överstiger målvärdet under träningspasset. 

WATTS [EFFEKT]: Visar aktuell träningseffekt. Displayintervall 0~999. 
MANUAL 
[MANUELLT] 

Manuellt läge. 

BEGINNER 
[NYBÖRJARE] 

4 programval. 

ADVANCED 
[AVANCERAT] 

4 programval. 

SPORTY [SPORT] 4 programval. 
CARDIO [KONDITION] Pulsstyrd träning. 
WATT [EFFEKT] Wattläge. 

KNAPPARNAS FUNKTIONER 

KNAPP BESKRIVNING 

Up [Upp] Ökar motståndsnivån. 
Väljer inställning. 

Down [Ned] Minskar motståndsnivån. 
Väljer inställning. 

Mode [Läge] / 
Enter 

Bekräftar inställning eller val. 

Reset [Nollställ] Håll ned i 2 sekunder för att starta om displayenheten och återgå till användarinställningar. Tryck 
för att återgå till huvudmenyn under inställning av värden eller i pausat läge. 

Start/Stop 
[Start/Stopp] 

Startar/stoppar träningspasset. 

Återhämtning Mät din pulsåterhämtning. 
Body Fat 

[Kroppsfett] 
Tryck för att göra en kroppsfettmätning i pausat läge. 

  



ANVÄNDNING: 

SLÅ PÅ 

Anslut till strömförsörjningen. Displayenheten startar och visar alla segment på LCD-skärmen under 2 sekunder (bild 1). 

 
Bild 1 

PROGRAMVAL 

Tryck på UP/DOWN [UPP/NED] för att välja Manual [Manuellt] (bild 2)  Beginner [Nybörjare] (bild 3)  Advance [Avancerat] 
(bild 4)  Sporty [Sport] (bild 5)  Cardio [Kondition] (bild 6)  Watt [Effekt] (bild 7). 

  
Bild 2 Bild 3 

  
Bild 4 Bild 5 

  
Bild 6 Bild 7 

Manuellt läge 

Tryck på START i huvudmenyn för att starta ett manuellt träningspass. 

1. Använd UP/DOWN [UPP/NED] för att välja träningsprogram. Välj Manual [Manuellt] och tryck på MODE [LÄGE] / ENTER för 
att bekräfta. 

2. Använd UP/DOWN [UPP/NED] för att ställa in TIME [TID] (bild 8), DISTANCE [DISTANS] (bild 9), CALORIES [KALORIER] (bild 
10), PULSE [PULS] (bild 11) och tryck på MODE [LÄGE] / ENTER för att bekräfta. 

3. Tryck på START/STOP [START/STOPP] för att starta träningspasset. Tryck på UP/DOWN [UPP/NED] för att justera motståndet. 
Motståndsnivån visas i WATT-fönstret. Om ingen justering sker på 3 sekunder visas istället WATT [EFFEKT] (bild 12). 

4. Tryck på START/STOP [START/STOPP] för att pausa träningspasset. Tryck på RESET [NOLLSTÄLL] för att gå tillbaka till 
huvudmenyn.  



  
Bild 8 Bild 9 

  
Bild 10 Bild 11 

 

 

Bild 12  

Nybörjarläge 

1. Använd UP/DOWN [UPP/NED] för att välja träningsprogram. Välj Beginner [Nybörjare] och tryck på MODE [LÄGE] / ENTER 
för att bekräfta. 

2. Använd UP/DOWN [UPP/NED] för att välja nybörjarprogram 1– 4(bild 13) och tryck på MODE [LÄGE] / ENTER för att bekräfta. 

3. Använd UP/DOWN [UPP/NED] för att ställa in TIME [TID]. 

4. Tryck på START/STOP [START/STOPP] för att starta träningspasset. Tryck på UP/DOWN [UPP/NED] för att justera motståndet. 

5. Tryck på START/STOP [START/STOPP] för att pausa träningspasset. Tryck på RESET [NOLLSTÄLL] för att gå tillbaka till 
huvudmenyn. 

 
Bild 13 

Avancerat läge 

1. Använd UP/DOWN [UPP/NED] för att välja träningsprogram. Välj Advance [Avancerat] och tryck på MODE [LÄGE] / ENTER 
för att bekräfta. 

2. Använd UP/DOWN [UPP/NED] för att välja avancerat program 1–4 (bild 14) och tryck på MODE [LÄGE] / ENTER för att 
bekräfta. 

3. Använd UP/DOWN [UPP/NED] för att ställa in TIME [TID]. 

4. Tryck på START/STOP [START/STOPP] för att starta träningspasset. Tryck på UP/DOWN [UPP/NED] för att justera motståndet. 

5. Tryck på START/STOP [START/STOPP] för att pausa träningspasset. Tryck på RESET [NOLLSTÄLL] för att gå tillbaka till 
huvudmenyn. 

 
Bild 14 

  



Sportläge 

1. Använd UP/DOWN [UPP/NED] för att välja träningsprogram. Välj Sporty [Sport] och tryck på MODE [LÄGE] / ENTER för att 
bekräfta. 

2. Använd UP/DOWN [UPP/NED] för att välja sportprogram 1–4 (bild 15) och tryck på MODE [LÄGE] / ENTER för att bekräfta. 

3. Använd UP/DOWN [UPP/NED] för att ställa in TIME [TID]. 

4. Tryck på START/STOP [START/STOPP] för att starta träningspasset. Tryck på UP/DOWN [UPP/NED] för att justera motståndet. 

5. Tryck på START/STOP [START/STOPP] för att pausa träningspasset. Tryck på RESET [NOLLSTÄLL] för att gå tillbaka till 
huvudmenyn. 

 
Bild 15 

Konditionsläge 

1. Använd UP/DOWN [UPP/NED] för att välja träningsprogram. Välj H.R.C. [Pulsstyrd träning] och tryck på MODE [LÄGE] / ENTER 
för att bekräfta. 

2. Använd UP/DOWN [UPP/NED] för att ställa in Age [Ålder] (bild 16). 

3. Använd Down [Ned] för att välja 55% (bild 17), 75%, 90% eller TAG [MÅLPULS] (standard: 100). 

4. Använd UP/DOWN [UPP/NED] för att ställa in TIME [TID]. 

5. Tryck på START/STOP [START/ START STOPP] för att starta respektive stoppa träningspasset. Tryck på RESET [NOLLSTÄLL] för 
att gå tillbaka till huvudmenyn. 

  
Bild 16 Bild 17 

Wattläge 

1. Använd UP/DOWN [UPP/NED] för att välja träningsprogram. Välj WATT [EFFEKT] och tryck på MODE [LÄGE] / ENTER för att 
bekräfta. 

2. Använd UP/DOWN [UPP/NED] för att ställa in WATT-mål. (standard: 120, bild 18). 

3. Använd UP/DOWN [UPP/NED] för att ställa in TIME [TID]. 

4. Tryck på START/STOP [START/STOPP] för att starta träningspasset. Tryck på UP/DOWN [UPP/NED] för att justera wattnivån. 

5. Tryck på START/STOP [START/STOPP] för att pausa träningspasset. Tryck på RESET [NOLLSTÄLL] för att gå tillbaka till 
huvudmenyn. 

 
Bild 18 

  



RECOVERY [ÅTERHÄMTNING] 

När du har tränat en stund kan du testa din pulsåterhämtning genom att hålla om pulshandtagen eller genom att bära ett 
bröstbälte. Tryck på RECOVERY [ÅTERHÄMTNING]. Alla värden på displayen stoppas utom TIME [TID], som börjar räkna ned från 
00:60 till 00:00 (bild 19). Displayen visar din pulsåterhämtningsstatus som F1, F2... till F6. F1 är bäst, F6 sämst (bild 20). Fortsätt 
att träna för att förbättra din pulsåterhämtningsförmåga. (Tryck på RECOVERY [ÅTERSTÄLLNING] igen för att gå tillbaka till 
huvuddisplayen.) 

  
Bild 19 Bild 20 

KROPPSFETTMÄTNING 

1. Tryck på BODY FAT [KROPPSFETT] i pausat läge för att starta en kroppsfettmätning. 

2. Displayen kommer att påminna dig om att ange GENDER [KÖN] (bild 21), AGE [ÅLDER], HEIGHT [LÄNGD], WEIGHT [VIKT] och 
därefter börjar mätningen. 

3. Du måste hålla båda händerna runt handtagen under mätningen. Displayen visar “=” “= =” (bild 22) under 8 sekunder tills 
mätningen är slutförd. 

4. Displayen visar symbolen för kroppsfett, kroppsfettprocenten (bild 23) och BMI (bild 24) under 30 sekunder. 

5. Felmeddelande: 

*Displayen visar “= =” “= =” (bild 25) – detta innebär att du inte håller om handtagen korrekt eller att bröstbältet inte sitter 
korrekt. 

*E-1 – Ingen pulssignal kan avläsas. 

*E-4 – Inträffar när FAT% (fettprocenten) är under 5 eller över 50 och BMI är under 5 eller över 50 (bild 26). 

  
Bild 21 Bild 22 

  
Bild 25 Bild 26 

  



APP: 
1. Skanna QR-koden för att ladda ned appen iConsole+ Training till din surfplatta eller mobil. Aktivera Bluetooth på din 
mobila enhet och sök efter displayenheten. Klicka på anslut. 

iConsole Global 

 

Obs! 

1. Efter 4 minuter utan trampning eller pulsinmatning går displayenheten över i strömsparläge. Tryck på valfri knapp för att väcka 
displayenheten. 
2. Ta ut strömsladden och anslut den på nytt om displayenheten agerar onormalt. 

 

  



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.  
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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. 


