
FITNORD CYCLO 200 
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. 
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Innan du sätter i gång 

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: 

1. Kontrollera alla skruvar, muttrar och andra anslutningar före första användningen och säkerställ att 
produkten är säker att använda. 

2. Placera produkten på ett plant underlag och håll borta från fukt och vatten. 

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

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

5. 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 avslutad träning. 

6. Felaktig eller överdriven träning kan påverka din hälsa. Rådgör med din läkare innan du påbörjar ett 
träningsprogram. Läkaren kan fastställa de maxinställningar (puls, watt, varaktighet, osv.) som gör din 
träning effektiv och lämplig utifrån ditt hälsotillstånd. Produkten är inte lämplig för terapeutiska ändamål. 

7. Använd produkten bara om den fungerar som den ska. Använd endast originalreservdelar vid eventuell 
reparation. 

8. Produkten får bara användas av en person åt gången. 

9. Använd träningskläder och lämpliga skor med gummisula när du tränar. 

10. Avbryt träningen och kontakta omgående läkare om du drabbas av yrsel, illamående eller andra 
onormala symptom. 

11. Barn och personer med funktionsnedsättningar får bara använda produkten i närvaro av en vuxen som 
kan ge stöd och vägledning. 

12. Produktens intensitet ökar med hastigheten. Produkten har en justerbar ratt som du använder för att 
justera motståndet. Minska motståndet genom att vrida ratten mot steg 1. Öka motståndet genom att 
vrida ratten mot steg 8. 

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

SPARA DENNA BRUKSANVISNING / Maximal användarvikt: 120 kg  



SPRÄNGSKISS 

  



LISTA ÖVER KOMPONENTER 

Nr. Beskrivning Antal Nr. Beskrivning Antal 
1 Huvudram 1 23 Vevarmsskydd 2 
2 Korsskruv M4X12 4 24 Flänsbult M8X20 2 
3 Övre sensorkabel 1 25 T-reglage M8X65 1 
4 Pulskabel 2 26 Ändkåpa bakre stödben 2 
5 Fyrkantig ändkåpa 2 27 Bakre stödben 1 
6 U-format skjutreglage 1 28 Vagnskruv M8X76 4 
7 Styre 1 29 Sadelstolpe 1 

8 Plattbricka d8 2 30 
Utdragbar justeringsratt 
M16X1,5 

1 

9 Bussning 1 31 Justeringsratt M10 1 
10 Fäste styre 1 32 Plattbricka d10 1 
11 Kåpa styrstolpe 1 33 Horisontellt sadelrör 1 
12 Styrstolpe 1 34 Sadel 1 

13 
Skevad bricka d8,5 
X1,5X020XR30 

8 35 Rund ändkåpa 2 

14 Insexbult M8X20 4 36 Skumgrepp 2 
15 Fjäderbricka D8 8 37 Plattbricka d4 4 
16 Nedre sensorkabel 1 38 Sadelfäste 1 
17 Displayenhet 1 39 Motståndskabel 1 
18 Ändkåpa främre stödben 2 40 Plattbricka d8 3 
19 Mutter M8 4 41 Nylonmutter M8 3 
20 Främre stödben 1 42 Motståndsratt 1 

21L/R Vevarm (vänster/höger) 1pr 43 Korsskruv 1 
22L/R Pedal (vänster/höger) 1 set 44 Skevad bricka 1 

OBS! 

De flesta av de listade monteringshårdvarorna är separat förpackade, men vissa 
komponenter har blivit förmonterade i de identifierade monteringsdelarna. I dessa fall plockar 
du helt enkelt bort och fäster dem på nytt enligt anvisningarna. 
Se de enskilda monteringsstegen och notera alla förmonterade hårdvaror. 

FÖRBEREDELSER: 

Kontrollera att alla komponenter finns tillgängliga och se till att ha tillräckligt med utrymme 
runt produkten innan du påbörjar monteringen. Använd de medföljande verktygen. 
Vi rekommenderar att man är två eller fler när man monterar produkten för att undvika 
personskador.  



MONTERINGSANVISNINGAR 

STEG 1 

Montera främre stödben (20) och bakre stödben (27) på huvudramen (1) med vagnskruvar 
(28), skevade brickor (13), fjäderbrickor (15) och muttrar (19). 

 

STEG 2 

Fäst pedalerna (22L/R) på vevarmarna (21L/R). Kontrollera alltid att pedalerna sitter fast 
ordentligt innan du börjar träna. 

OBS! Pedalerna är märkta L (vänster) och R (höger). Skruva vänster pedal (L) moturs och 
höger pedal (R) medurs. 

 



STEG 3 

1. Trä på styrstolpens kåpa (11) på styrstolpen (12). 
2. Koppla ihop den nedre sensorkabeln (16) med den övre sensorkabeln (3). 
3. Anslut motståndskabeln (39) till motståndsrattens kabel (42) enligt bild A. 
4. Montera styrstolpen (12) på huvudramen (1) med insexbultar (14), fjäderbrickor (15) och 
skevade brickor (13). Skjut ned styrstolpens kåpa (11) och sätt på plats. 

  



STEG 4 
1. Fäst det horisontella sadelröret (33) på sadelstolpen (29) med plattbricka (32) och 
justeringsratten (31). 
2. Fäst sadeln (34) på det horisontella sadelröret (33) med skruven och muttern som sitter 
under sadeln. Använd en skiftnyckel. 
3. Lossa den utdragbara justeringsratten (30) genom att vrida moturs. 
4. Dra ut den utdragbara justeringsratten (30) och för in sadelstolpen (29) i huvudramen (1). 
Fixera sadeln i önskad höjd med hjälp av den utdragbara justeringsratten (30). 

OBS! Kontrollera att sadeln (34) är ordentligt fäst på det horisontella sadelröret (33) innan du 
tränar. 

  



STEG 5 

1. Dra pulskablarna (4) upp genom displayfästet längst upp på styrstolpen (12). 
2. Montera styret (7) på styrstolpen (12) med T-reglaget (25), fästet (10), bussningar (9) och 
fjäderbrickor (8). 

  



STEG 6 

1. Koppla ihop pulskabeln (4) och den övre sensorkabeln (3) med kablarna från 
displayenheten (17). 
2. Fäst displayenheten (17) på displayfästet med korsskruvar (2) och plattbrickor (37). 

  



DISPLAYANVISNINGAR 

KNAPPAR 
1. Mode [Läge]: Byter fönster eller väljer parameter att ställa in. 
2. Set [Ställ in]: Ställer in värdet för parametrarna TIME [TID], DIST [DISTANS], CAL 

[KALORIER] och PULSE [PULS] i inställningarna. 
3. Reset [Nollställ]: 

a. Nollställer värdet för parametrarna TIME [TID], DIST [DISTANS], CAL [KALORIER] 
och PULSE [PULS] i inställningarna. 

b. Håll ned i 3 sekunder för att nollställa alla värden till noll i displayläge. 

FUNKTIONER 
1. SCAN [SKANNA]: Tryck på MODE [LÄGE] tills SCAN [SKANNA] visas på displayen. 

Displayen växlar mellan de 5 funktionerna: Time [Tid], Speed [Hastighet], Distance [Distans], 
Calorie [Kalorier] och Pulse [Puls]. Varje parameter visas i 6 sekunder. 

2. SPEED [HASTIGHET]: Visar hastighet från 0,0–999,9 km/h ELLER mph. 
3. TIME [TID]: 

a. Visar total träningstid (intervall: 0–99:59 minuter). 
b. Om du har ställt in en träningstid ljuder displayenheten i 4 sekunder när du närmar dig 

den inställda tiden. Maxtiden som kan ställas in är 99 minuter. 
4. DISTANCE [DISTANS] 

a. Visar total träningsdistans (intervall: 0,0–9999 km ELLER miles). 
b. Om du har ställt in en träningsdistans ljuder displayenheten i 4 sekunder när du närmar 

dig den inställda distansen. Maxdistansen som kan ställas in är 9999 km. 
5. CALORIES [KALORIER] 

a. Visar totala förbrukade kalorier (intervall: 0,0–9999 kcal). 
b. Om du har ställt in antalet kalorier ljuder displayenheten i 4 sekunder när du närmar dig 

det inställda antalet. Maxantalet kalorier som kan ställas in är 9999 kcal. 
6. PULSE [PULS] 

a. Håll om pulssensorerna för att visa din puls (intervall: 40–240 bpm (slag per minut)). 
b. Om ingen puls kan läsas av på 4 sekunder pausas pulsmätningen och ett “P” visas på 

displayen. 
7. AUTO START/STOP [AUTOSTART/-STOPP] 

a. Efter 4 minuters inaktivitet stänger displayenheten av automatiskt. 
b. Vid aktivitet startar displayenheten automatiskt. 

ANVÄNDNING 
1. STÄLLA IN: 

a. Tryck på MODE [LÄGE] för att välja fönster att ställa in. Värdet i valt fönster blinkar. 
b. Tryck på SET [STÄLL IN] för att öka eller minska värdet för tid, distans, puls eller kalorier. 

Håll ned SET [STÄLL IN] för att öka eller minska värdet snabbare. 
c. Tryck på RESET [NOLLSTÄLL] för att nollställa värdet i det blinkande fönstret. 

2. PULS 
a. OBS! Under pulsmätningen kan värdet visa högre än din faktiska puls de första 2–3 

sekunderna innan det återgår till det normala. 
b. När systemet läser av att din puls är högre än det förinställda värdet ljuder en signal. 

Om displayenheten har en trådlös pulsmottagare rekommenderas du att använda den 
för mer exakta data. 

3. BYTA BATTERI 
När displayens ljus blir svagt eller texten blir oläslig behöver du byta batteri. Plocka bort batteriet och 
sätt i ett nytt AAA-batteri. 
  



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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Ansvarsfriskrivning 
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