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Tack för att du valt att 
köpa en produkt från Rusta!

Läs igenom hela bruksanvisningen 
innan montering och användning!

SE

Hopfällbar motionscykel

Innehåll

Säker användning 3
Delarnas benämning 4-5
Montering  6  
Dator   7
Bruksanvisning

BRUKSANVISNING FÖR MONTERING OCH ANVÄNDNING
• Läs denna bruksanvisning och bekanta dig med motionscykelns detaljer innan du 

börjar använda den.
• Spara bruksanvisningen för att kunna läsa i den om du behöver lära dig mer om 

motionscykeln.
• Kontrollera före varje användningstillfälle att skruvar, muttrar och andra detaljer.

SPECIFIKATIONER

Storlek  41x87x115 cm

Storlek hopfälld  41x46x125 cm

Vikt Cirka 15 kg 

Material Stålrör, uretan och 
ABS-plast 

Max belastning 100kg
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GE AKT PÅ VID ANVÄNDNING

Följande personer ska inte använda motionscykeln
• Personer som lider av luftrörs- eller hjärtbesvär. Inte heller personer som har eller 

anar andra medicinska hinder. Rådgör med läkare vid tveksamhet.
• Personer som känner av tillfällig sjukdom som feber, överansträngning eller liknande.
• Avbryt träningen om den känns obehaglig. Rådgör med läkare vid tveksamhet.
• Personer som väger över 100 kg.

Undvik skador genom uppvärmning före träningen och genom användning av rätt 
sorts kläder
• Använd träningsskor med gummisula samt träningskläder. 
• Genomför ett uppvärmningsprogram under fem minuter före cyklingen. 
• Avsluta med ett avslutningsprogram (t.ex. stretchning). 

Följande personer får inte använda motionscykeln ensamma
• Äldre personer, barn, handikappade samt person som är under rehabilitering. 
• Barn får inte gå nära en annan person som cyklar. De kan skadas.

GE AKT PÅ FÖRE ANVÄNDNING

Följande måste kontrolleras före varje användningstillfälle 
• Att skruvar, muttrar och andra detaljer sitter fast och är som de ska vara.

Denna motionscykel är för hemmabruk
• Använd den inte i kommersiell träningsverksamhet eller på så sätt att den används av 

ett stort antal personer.

Fukt och svett
• Cykeln ska hållas ren och torr. Fukt och svett ska torkas bort av hygieniska skäl. 
• Fukt och svett kan leda till att t.ex. handtag och sadel blir hala. 
• Håll cykeln ren och torr också av trivselskäl samt för att undvika rostangrepp.

Cykeln får inte användas på följande platser
• Lutande/sluttande platser eller platser med rörligt underlag.
• Rökiga, ångande, dammiga eller dåligt ventilerade platser. 
• Extremt varma eller extremt kalla platser. 
• Under direkt starkt värmande solsken.

SÄKER ANVÄNDNING
• Denna motionscykel är för privat bruk. Var god läs denna bruksanvisning och använd 

cykeln på rätt sätt. 
• Ge särskilt akt på sådant som gäller säkerhet.
• Använd inte motionscykeln på andra sätt än de som anges i denna bruksanvisning.

Varningar och observationer

Förbjudet Observera Bekräfta
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SE

Cykeln får inte repareras eller tas isär på ett felaktigt sätt och inte heller byggas om

• Felaktigt utförd reparation, montering eller demontering, ombyggnad eller annan 
åverkan kan vara farlig och leda till skador både på personer och materiel.

Montera inget onödigt 

• Montera inte främmande eller onödiga tillbehör på cykeln eller dess mätare. Sådant kan 
påverka eller skada cykeln. 

• Om barn har tillgång till cykeln ska särskild uppmärksamhet ägnas detta.

Stig på respektive av cykeln med varsamhet 

• Ge akt på att cykeln står stadigt hela tiden.

Ge akt på skador

• Använd en halkfri matta under cykeln så att golvet inte skadas.

Bult M8x50 Bricka Ø16xØ8,3x1,5 Kupolmutter M8

Bult M8x35 Skruv M4x12 Skiftnyckel 13-15

Insexnyckel 5mm Vred

DELARNAS BENÄMNING
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Nr. Beskrivning Antal Nr. Beskrivning Antal

1 Styrstång 1 12 Välvd bricka 4

2 Välvd bricka 2 13 Golvstativ 2

3 Fjädrande bricka 2 14 Bult M8x50 4

4 Bult M8x35 2 15 Pedal (vänster) 1

5 Datorfäste 1 16 Justeringsvred 1

6 Dator 1 17 Sadelstolpe 1

7 Skruv 1 18 Mutter 3

8 Sensor 1 19 Bricka 3

9 Huvudram 1 20 Sadel 1

10 Pedal (höger) 1 21 Säkerhetsspärr 1

11 Kupolmutter 1
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MONTERING

Steg 1 
Montera golvstativen (13) på huvudramen (9) genom att 
använda muttrar (11), brickor (12) och M8x50 bult (14).                                                  

Steg 2
Fäst sadeln (20) vid sadelstolpen (17) med muttrar (18) och 
brickor (19).

Steg 3
Sätt sadelstolpen (17) i ramen (9). Säkra sadeln genom att 
låsa den med justeringsvredet (16). Sadeln kan justeras till 
rätt höjd när cykeln är färdigmonterad.

Steg 4
Montera styret (1) på huvudramen (9) genom att använda 
bultar M8x35 (4), välvda brickor (2) samt fjädrande brickor 
(3).

Steg 5
Montera datorfästet (5) på styret med en skruv (7). Sätt 
datorn (6) i datorfästet (5) och anslut kabeln (8). 

Steg 6
Pedalerna (15 &10) är markerade med 
“L” och “R” – Left (vänster) och Right (höger). Montera dem 
på respektive pedalarm. Den högra pedalarmen är på den 
högra sidan av cykeln när du sitter på den. Notera att den 
högra pedalen ska skruvas på medurs och den vänstra 
pedalen moturs.

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 6Steg 5Steg 4

SE
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DATOR

Specifi kationer

TIME (Tid) 00:00—99:59 MIN

SPEED (SPD) (Hastighet) 0,0—99,9 KM/H

DISTANCE (DIST) (Distans) 0,0—999,9 KM

CALORIES (CAL) (Kalorier) 0—9999 KCAL

Huvudfunktioner
MODE  Knappen låter dig välja vilken funktion du vill se i displayen. 
RESET Återställer den valda funktionen till noll.

Användning
AUTO ON/OFF Datorskärmen startar när någon knapp trycks ner eller när den känner 
av aktivitet. Datorn slås automatiskt av efter 4 min när det inte förekommer någon 
aktivitet eller någon knapp används. Den tänds åter vid aktivitet eller om någon knapp 
trycks ned. 
RESET Enheten kan nollställas helt genom att hålla nere RESET-knappen i 3 sekunder. 
Den nollställs även när batterierna byts ut.

Funktioner

1. TIME (Tid) Träningstiden visas genom att trycka MODE-knappen till märket för 
TIME.

2. SPEED (SPD) (Hastighet) Aktuell hastighet visas genom att trycka MODE-knappen till märket 
för SPD.

3. DISTANCE (DIST) (Distans) Visar hur långt man kommit under träningspasset genom att trycka 
MODE-knappen till märket för DIST. 

4. CALORIES (CAL) (Kalorier) Antalet förbrukade kalorier visas genom att trycka MODE-knappen 
till märket för CAL.

5. SCAN Skannar automatiskt igenom varje funktion:
1) TIME (Tid); 2) SPD (Hastighet); 3) DIST (Distans); 4) CAL (Kalorier) 

BATTERI Datorn drivs med 2 st AA-batterier. Om skärmen börjar bli svag 
eller visa ologiska värden ska batterierna bytas. Batterifacket fi nns 
på baksidan av datorenheten.

INFORMATION OM MILJÖFARLIGT AVFALL

När elektriska och elektroniska produkter ska kasseras ska de, enligt nationella och 
internationella miljöbestämmelser, lämnas till inköpsstället eller till av kommunen 
anvisad återvinningsstation.
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Takk for at du valgte å 
kjøpe et produkt fra Rusta!

Les gjennom hele bruksanvisningen 
før installasjon og bruk!

NO

Sammenleggbar ergometersykkel

Innhold

Sikker bruk  9
Navn på delene  10-11
Montering  12
Computer  13 
Bruksanvisning for montering og bruk

BRUKSANVISNING FOR MONTERING OG BRUK
• Les denne bruksanvisningen og gjør deg kjent med ergometersykkelens detaljer før 

du begynner å bruke den.
• Oppbevar bruksanvisningen for å lese i den hvis du trenger å lære mer om 

ergometersykkelen.
• Kontroller at skruer, mutre og andre detaljer sitter fast og er som de skal være før 

hver bruk.sitter fast och är som de ska vara.

SPESIFIKASJONER

Størrelse  41x87x115 cm

Størrelse sammenklappet  41x46x125 cm

Vekt Cirka 15 kg 

Materiale Stålrør, uretan og 
ABS-plast

Maks. belastning 100 kg
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VÆR OPPMERKSOM PÅ FØLGENDE VED BRUK

Følgende personer skal ikke bruke ergometersykkelen

• Personer som lider av luftveis- eller hjerteproblemer. Personer som har eller antar at 
de har andre medisinske hindringer.  Kontakt lege ved tvil.

• Personer som merker  midlertidig sykdom som feber, overanstrengelse eller lignende.
• Avbryt treningen hvis det føles ubehagelig. Kontakt lege ved tvil.
• Personer som veier over 100 kg.

Unngå skader ved å varme opp før treningen og bruke riktige klær

• Bruk joggesko med gummisåler og treningsklær.  
• Utfør et oppvarmingsprogram i fem minutter før du begynner å sykle. 
• Avslutt med et avslutningsprogram (f.eks. uttøyning). 

Følgende personer skal ikke bruke ergometersykkelen alene

• Eldre mennesker, barn, funksjonshemmede og personer som er under rehabilitering.  
• Barn må ikke gå i nærheten av en annen person som sykler. De kan bli skadet.

VÆR OPPMERKSOM PÅ FØLGENDE FØR BRUK

Følgende må kontrolleres før hver bruk

• At skruer, mutre og andre detaljer sitter fast og er som de skal være.

Denne ergometersykkelen er til hjemmebruk

• Den skal ikke brukes i kommersiell treningsvirksomhet eller på en slik måte at den 
brukes av et stort antall personer.

Fuktighet og svette

• Sykkelen må holdes ren og tørr. Fuktighet og svette skal tørkes vekk av hygieniske 
grunner. 

• Fuktighet og svette kan føre til at f.eks. håndtak og sete blir glatte. 
• Hold sykkelen ren og tørr av trivselsårsaker, og for å unngå rust.

Sykkelen må ikke benyttes på følgende steder

• Hellende/skrånende steder eller steder med bevegelig underlag.
• Røykfylte, dampende, støvete eller dårlig ventilerte områder.  
• Ekstremt varme eller ekstremt kalde steder. 
• Under direkte sterkt varmende solskinn.

SIKKER BRUK
• Denne ergometersykkelen er til hjemmebruk. Vær så snill å lese denne 

bruksanvisningen og bruk sykkelen på riktig måte. 
• Vær spesielt oppmerksom på det som gjelder sikkerhet.
• Ikke bruk ergometersykkelen på andre måter enn de som er oppgitt i denne 

bruksanvisningen.

Advarsler og observasjoner 

Forbudt OBS! Bekreft 
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Sykkelen må ikke repareres eller demonteres på feil måte. Den må heller ikke 
bygges om.

• Feilaktig utført reparasjon, montering eller demontering, ombygging eller andre skader 
kan være farlig og føre til skade på både mennesker og materiell.

Ikke monter noe som er unødvendig. 

• Ikke monter fremmed eller unødvendig tilbehør på sykkelen eller måleren. 
• Dette kan påvirke eller skade sykkelen. 
• Hvis barn har tilgang til sykkelen, må man være spesielt oppmerksom.

Vær forsiktig når du stiger på og av sykkelen.

• Påse at sykkelen står stabilt hele tiden.

Vær oppmerksom på skader

• Bruk en sklisikker matte under sykkelen slik at gulvet ikke blir skadet.

Bolt M8x50  Skive Ø16xØ8,3x1,5 Kuppelmutter M8

Bolt M8x35 Skrue M4x12 Skiftenøkkel 13-15

Sexkantsnøkkel 
5 mm

Ratt

NAVN PÅ DELENE
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Nr.  Beskrivelse Antall Nr.  Beskrivelse Antall

1 Styrestang 1 12 Buet skive 4

2 Buet skive 2 13 Gulvstativ 2

3 Elastisk skive 2 14 Bolt M8 x 50 4

4 Bolt M8 x 35 2 15 Pedal (venstre) 1

5 Computerfeste 1 16 Justeringsratt 1

6 Dator 1 17 Setepinne 1

7 Skrue 1 18 Mutter 3

8 Sensor 1 19 Skive 3

9 Hovedramme 1 20 Sete 1

10 Pedal (høyre) 1 21 Sikkerhetssperre 1

11 Kuppelmutter 1
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MONTERING

Trinn 1 
Monter gulvstativene (13) på hovedrammen (9) ved bruk av 
mutre (11), skiver (12), og M8 x 50 bolten (14).                                                    

Trinn 2
Fest setet (20) på setepinnen (17) med mutre (18) og skiver 
(19).

Trinn 3
Sett setepinnen (17) i rammen (9).  Sikre setet ved å låse det 
med justeringsrattet (16). Setet kan justeres til riktig høyde 
når sykkelen er ferdig montert.

Trinn 4
Monter styret (1) på hovedrammen (9) ved bruk av bolter M8 
x 50 (4), buete skiver (2), og elastiske skiver (3).

Trinn 5
Monter computerfestet (5) på styret med en skrue (7). Sett 
computeren (6) i computerfestet (5) og koble til ledningen (8). 

Trinn 6
Pedalene (15 og 10) er merket med ”L” (left/venstre) og ”R” 
(right/høyre). Monter dem på den respektive pedalarmen. 
Den høyre pedalarmen er på høyre side av sykkelen når du 
sitter på den. Merk at den høyre pedalen skal skrus med 
klokken og den venstre pedalen mot klokken.

Trinn 1

Trinn 2

Trinn 3

Trinn 6Trinn 5Trinn 4

NO
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COMPUTER

Spesifi kasjoner

TIME (tid) 00.00—99.59 MIN

SPEED (SPD) (hastighet) 0,0—99,9 KM/H

DISTANCE (DIST) (distanse) 0,0—999,9 KM

CALORIES (CAL) (kalorier) 0—9999 KCAL

Hovedfunksjoner
MODE  Med denne knappen kan du velge hvilken funksjon du vil se på displayet.
RESET Tilbakestiller den valgte funksjonen til null.

Bruk
AUTO ON/OFF Computerskjermen starter når det trykkes på en av knappene eller når 
den oppdager aktivitet. Computeren slår seg av automatisk etter 4 minutter når det ikke 
er aktivitet eller det ikke trykkes på en knapp. Den starter igjen ved aktivitet eller når 
det trykkes på en knapp. 
RESET Enheten kan nullstilles helt ved å holde RESET-knappen nede i 3 sekunder. Den 
nullstilles også når batteriene byttes.

Funktioner

1. TIME (tid) Treningstiden vises ved å trykke på MODE-knappen til merket for 
TIME.

2. SPEED (SPD) (hastighet) Aktuell hastighet vises ved å trykke på MODE-knappen til merket for 
SPD.

3. DISTANCE (DIST) 
(distanse)

Viser hvor langt man har kommet under treningsøkten ved å trykke 
på MODE-knappen til merket for DIST.  

4. CALORIES (CAL) (kalorier) Antall forbrente kalorier vises ved å trykke på MODE-knappen til 
merket for CAL.

5. SCAN Skanner automatisk gjennom hver funksjon:
1) TIME (tid); 2) SPD (hastighet); 3) DIST (distanse); 4) CAL (kalorier)

BATTERI Datamaskinen drives med 2 stk. AA-batterier. Hvis skjermen 
begynner å bli svak eller viser ulogiske verdier må batteriene 
byttes.  Batterirommet er på baksiden av datamaskinenheten.

INFORMASJON OM FARLIG AVFALL

Når elektriske og elektroniske produkter skal avhendes, må de returneres til 
kjøpsstedet eller en lokal gjenvinningsstasjon (som anvist av kommunen) i samsvar 
med nasjonale og internasjonale miljøkrav. 



14

Anteckningar / Notater
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Anteckningar / Notater



Rustas kundtjänst:  Tel. 0771 28 10 10
Konsumentkontakt:   Rusta Kundtjänst, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE
Hemsida:   www.rusta.com

Rustas kundetjeneste: Tlf. +46 (0)771 28 10 10
Forbrukerkontakt:   Rusta Kundetjeneste, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE
Site:   www.rusta.com
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