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SÄKERHETS INSTRUKTIONER

• VARNING! Produkten är utformad för att ge maximal säkerhet under träning, men det är nödvändigt att följa alla 

säkerhetsinstruktioner. Läs handboken noggrant och förvara den för framtida referens.

Ägaren är ansvarig för säker användning. Lär andra användare om säker användning. Använd 

endast produkten för avsedda ändamål. Ändra inte produkten.

Förvaras åtskilt från barn och husdjur. Lämna inte barn och husdjur utan uppsikt runt produkten.

Kontrollera regelbundet alla skruvar, muttrar och andra delar. Dra åt alla skruvar och muttrar om det är nödvändigt. Kontrollera 

regelbundet för tecken på slitage och skador. Använd aldrig skador eller slitage. Skadade eller slitna delar byter ut omedelbart.

Montering kan göras av vuxen person.

Placera produkten på plan, ren, torr och fast mark. För säkerhetsändamål, håll 0,6 m ledigt utrymme runt produkten. Använd 

skyddsplatta för golvskydd.

Använd inte utomhus och håll borta från fukt och damm. Håll rummet väl ventilerat under träningen.

Placera inte vassa föremål i närheten av eller på produkten.

Använd alltid sportduk och stövlar. Bär inte lösa kläder, de kan fastna i rörliga delar.

Håll dina ben borta från rörliga delar. Justerbara delar får inte förbjuda användarens rörelse.

Träna på lämpligt sätt till ditt hälsotillstånd och kölja hastigheten under kontroll. Stäng av den omedelbart om 

produkten inte fungerar som avsett.

Endast för en person samtidigt.

Din hälsa kan påverkas av felaktig eller överdriven träning. Rådfråga din läkare innan du börjar träningsprogrammet. Stoppa 

träningen omedelbart om du märker några hälsoproblem. Denna maskin är inte lämplig för terapeutiska ändamål.

Undvik träning om du har följande eller liknande problem: benvärk, höftvärk, sårade ben, höfter eller hals, reumatisk obehag eller 

gikt, benskörhet, hjärt-, blod- eller tryckproblem, andningssvårigheter, cancer, trombos, diabetes, hudskador, inflammation eller 

temperatur, benproblem. Produkten är inte heller avsedd för gravida kvinnor, kvinnor under perioden eller för personer som har 

annan medicinsk komplikation.

Låt hydrauliken svalna i 20 minuter.

Maximal användarvikt: 111 kg

Kategori: HC (enligt EN 957) lämplig för hemmabruk.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3



DIAGRAM

DELAR LISTA

NEJ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

namn

Bakre ändlock

Bakre stabilisator

Justerbara fötter

Skruv M8 * 1,25 * 15

Bricka Ø8

Axel Ø16x150

Axelhylsa Ø28x56

Konsolhållare

Trösta

Yttre skruv M12 * 110

Yttre mutter M12

Stegmatta - vänster

Vänster steg

Skruv M6 * 40

Stegstöd - vänster

Antal

2

1

4

4

4

2

2

1

1

1

1

1

1

4

1

NEJ.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

namn

En stötdämpare

Mutter M6 * 8

Hydraulisk hållare

Skruv M5 * 10

Övre främre kåpan

Främre frontlucka

Krok Ø5x75

Rätt steg

Stegstöd - rätt

Axelklämma för konsolfäste

Sidoskydd

Sido runt omslag

Centralsida Rundskydd 

Pedalhållare

Antal

2

4

2

9

2

2

2

1

1

2

4

2

2

2

1
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31

32

33

34

35

36

Kåpa för bakre stabilisator 

Framkåpa - vänster

Främre lock - mitt Främre 

lock - höger Främre 

stabilisator

Gummiutvidgare

1

1

1

1

1

2

37

38

39

40

41

42

Hydraulisk

Ändlock M8

Mutter M8 * 35

Stegmatta - rätt

Hydraulcylinder fast 1Ø5x253.5 Mittram

2

4

2

1

1

1

HOPSÄTTNING

Ta bort konsolen (9) från förpackningen och sätt i den enligt bilden. Fäst sedan gummiutvidgarna.
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TRÖSTA

FUNKTIONER

SKANNA

TID

KALORIER

RÄKNA

REPS / MIN

AUTOMATISK SKANNING

Visar gradvis värdena Träningstid från 0 

till 99:59.

Förbrända kalorier, endast referensnummer Antal steg

Antal steg per minut

Visar automatiskt REPS / MIN, TIME, CALORIES, SCAN var fjärde sekund

Om det inte går någon rörelse på 4 minuter stängs skärmen av automatiskt.

Du kan starta om skärmen genom att trycka på MODE / RESET-knappen medan du rör dig.

AUTO PÅ / AV

Varje rörelse slår på skärmen. Tryck på MODE-knappen för att visa olika funktioner.
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ANVÄNDA SIG AV

Oavsett om ditt mål är en fin figur, psykiskt välbefinnande eller förbättring av fysisk kondition, stegmannen är från den kategorin av aeroba 

anordningar som du inte bara kan njuta av på grund av dess positiva effekter på kardiovaskulär och cirkulationssystemet.

Stepparna simulerar att gå uppför trapporna i sin väsen. Dessutom, jämfört med att gå uppför trappan, belastar de inte lederna och är därför 

mer lämpliga för överviktiga och personer med ledproblem. Eftersom kroppen är fri att röra sig i rymden och upprätt, är den också lämplig för 

personer som har ryggproblem och som inte är bekväma i det statiska läget för cykeln framåt.

Stepper fungerar genom att placera dina fötter på två rörliga plattformar, justera specifika funktioner och sedan helt enkelt överföra din 

kroppsvikt från en fot till en annan. De grundläggande funktionerna som du kan ställa in för vissa stegare inkluderar spårning av antal steg, 

total träningstid, förbrukad energi, avstånd eller puls. Dessa enklare enheter inkluderar inte handhållare och är mer krävande när det gäller 

stabilitet, men naturligtvis kan du också få de hållare de har.

De viktigaste muskelgrupperna som är involverade i rörelsen är lårbensmuskler (quadriceps och hamstrings), skinkor samt kalvar och några 

mindre stabiliserande muskler. Men varje grupps deltagande beror också på rörelsen du gör på steget.

Om dina steg är djupare engagerar du dig mer quadriceps. Omvänt innebär kortare steg ischiasmuskler, hamstrings och kalvar.

När du tränar på de flesta typer av steppare kan du till viss del justera motståndet och intensiteten i den aktivitet du utför till din prestationsnivå, 

mål eller typ av aerob träningsenhet. Var uppmärksam på rätt, upprätt hållning och undvik att knäböja i sidorna eller inåt

Stegträning är fördelaktig för din hälsa, förbättrar fysisk kondition, formar muskler och i kombination med en kaloribalanserad diet leder till 

viktminskning.

Uppvärmningsfasen

Detta steg hjälper till att få blodet att flyta runt kroppen och musklerna fungerar ordentligt. Det minskar också risken för kramper och 

muskelskador. Det är tillrådligt att göra några stretchövningar enligt nedan. Varje sträcka ska hållas i ungefär 30 sekunder, tvinga inte eller ryck 

dina muskler i en sträcka. STOPPA om det gör ont.

Röra vid tårna

Böj långsamt ryggen från höfterna. Håll ryggen och armarna avslappnade medan du sträcker dig 

nedåt till tårna. Gör det så långt du kan och håll positionen i 15 sekunder. Böj knäna något.

Lår

Luta dig mot en vägg med en hand. Nå ner och bakom dig. Lyft upp din högra eller vänstra fot till 

skinkan så högt som möjligt. Håll i 30 sekunder och upprepa två gånger för varje ben.

Hamstring sträckt

Sitt och sträck ut ditt högra ben. Vila sålen på din vänstra fot mot insidan av din högra hårt. Sträck 

ut din högra arm längs ditt högra ben så långt du kan. Håll i 15 sekunder och slappna av. Upprepa 

allt med vänster ben och vänster arm.

Insidan av överlåret

Sitt på golvet och lägg fötterna ihop. Knä pekas utåt. Dra fötterna så nära ljumsken som möjligt. 

Tryck knäna försiktigt nedåt. Behåll denna position i 30-40 sekunder om möjligt.
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Kalvar och akillessena

Luta dig mot en vägg med ditt vänstra ben framför det högra och armarna framåt. Sträck ut ditt 

högra ben och håll din vänstra fot på golvet. Böj ditt vänstra ben och luta dig framåt genom att flytta 

din högra höft i väggens riktning. Håll i 30-40 sekunder. Håll ditt ben sträckt och upprepa träningen 

med andra ben.

Övning

Denna del är mest fysiskt krävande. Regelbunden träning ökar muskelmassan. Du kan justera tempot, men det är nödvändigt att behålla det 

under hela övningen. Det måste räcka för att hålla högre hjärtfrekvens, som visas i diagrammet nedan.

Nedkylningsfasen

Detta steg är att låta ditt kardiovaskulära system och dina muskler lindas ner. Detta är en upprepning av uppvärmningsövningen, t.ex. minska 

ditt tempo, fortsätt i cirka 5 minuter. Sträckövningarna ska nu upprepas. Återigen, kom ihåg att inte tvinga eller ryck dina muskler in i sträckan.

När du blir bättre kan du behöva träna längre och hårdare. Det är tillrådligt att träna minst tre gånger i veckan, och om möjligt, placera dina 

träningspassar jämnt under hela veckan.

UNDERHÅLL

•

•

•

•

•

•

•

Använd endast en mjuk trasa och ett milt rengöringsmedel.

Rengör inte plastdelarna med slipmedel eller lösningsmedel. Torka av svetten 

efter varje användning.

Skydda enheten från fukt och extrema temperaturer. Skydda din enhet, dator och konsol 

från direkt solljus. Kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna regelbundet. 

Förvaras på ett torrt och rent ställe utom räckhåll för barn.

MILJÖSKYDD

Efter att produktens livslängd har löpt ut eller om en eventuell reparation är oekonomisk, kasta den enligt lokala lagar och miljövänligt i 

närmaste skrotverk.
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Genom korrekt bortskaffande skyddar du miljön och de naturliga källorna. Dessutom kan du hjälpa till att skydda människors hälsa. Om du är 

osäker på hur du bortskaffar rätt, be lokala myndigheter att undvika lagöverträdelser eller sanktioner.

Lägg inte batterierna bland hushållsavfall utan lämna in dem till återvinningsplatsen.

VILLKOR OCH VILLKOR FÖR GARANTI, GARANTIKRAV

Allmänna garantivillkor och definition av villkor

Alla garantivillkor som anges nedan avgör proceduren för garantitäckning och garantikrav. Garantivillkor och garantikrav regleras av lag nr 

89/2012 Coll. Civillagen och lag nr 634/1992 Coll., Konsumentskydd, med ändringar, även i fall som inte specificeras av dessa garantiregler.

Säljaren är SEVEN SPORT sro med sitt säte på Borivojova Street 35/878, Prag

13000, företagsregistreringsnummer: 26847264, registrerat i handelsregistret vid regiondomstolen i Prag, avsnitt C, infoga nr 116888.

Enligt gällande lagliga regler beror det på om köparen är slutkund eller inte.

"Köparen som är slutkund" eller helt enkelt "slutkund" är den juridiska enhet som inte slutar och utför avtalet för att driva eller främja sin egen 

handel eller affärsverksamhet.

”Köparen som inte är slutkund” är en affärsman som köper varor eller använder tjänster i syfte att använda varorna eller tjänsterna för sin egen 

affärsverksamhet. Köparen överensstämmer med det allmänna köpeavtalet och affärsvillkoren.

Dessa garantivillkor och garantikrav är en integrerad del av varje köpeavtal som görs mellan säljaren och köparen. Alla garantivillkor är giltiga 

och bindande, såvida inte annat anges i köpeavtalet, i ändringen av detta avtal eller i ett annat skriftligt avtal.

Garantivillkor

Garantiperiod

Säljaren ger köparen 24 månaders garanti för varukvalitet, såvida inte annat anges i garantibeviset, fakturan, leveransbrev eller andra 

dokument relaterade till varorna. Den lagliga garantiperioden som tillhandahålls konsumenten påverkas inte.

Genom garantin för varukvalitet garanterar säljaren att de levererade varorna under en viss tid ska vara lämpliga för regelbunden eller 

kontraktsanvändning och att varorna ska bibehålla sina vanliga eller avtalade funktioner.

Garantin täcker inte fel som härrör från (om tillämpligt):

• Användarens fel, dvs produktskador orsakade av okvalificerat reparationsarbete, felaktig montering, otillräcklig införande av 

sadelstolpen i ramen, otillräcklig åtdragning av pedaler och vevar

Felaktigt underhåll

Mekaniska skador

Regelbunden användning (t.ex. slitage på gummi- och plastdelar, rörliga mekanismer, fogar etc.) Oundviklig händelse, 

naturkatastrof

Justeringar gjorda av okvalificerad person

Felaktigt underhåll, felaktig placering, skador orsakade av låg eller hög temperatur, vatten, olämpligt tryck, stötar, avsiktliga 

förändringar i design eller konstruktion etc.

•

•

•

•

•

•

Garantikravförfarande

Köparen är skyldig att kontrollera de varor som levereras av säljaren omedelbart efter att ha tagit ansvaret för varorna och dess skador, dvs. 

omedelbart efter leveransen. Köparen måste kontrollera varorna så att han upptäcker alla defekter som kan upptäckas med sådan kontroll.

9



När du gör ett garantikrav är köparen skyldig på säljarens begäran att bevisa köpet och giltigheten av fordran genom fakturan eller 

leveransfakturan som inkluderar produktens serienummer, eller så småningom av dokumenten utan serienumret. Om köparen inte bevisar 

giltigheten av garantikravet med dessa dokument har säljaren rätt att avslå garantikravet.

Om köparen meddelar ett fel som inte täcks av garantin (t.ex. om garantivillkoren inte uppfylldes eller i händelse av att fel rapporteras av 

misstag etc.), kan säljaren kräva ersättning för alla kostnader som uppstår till följd av reparationen. Kostnaden ska beräknas enligt giltig 

prislista för tjänster och transportkostnader.

Om säljaren upptäcker (genom att testa) att produkten inte är skadad accepteras inte garantikravet. Säljaren förbehåller sig rätten att kräva 

ersättning för kostnader som uppstår till följd av falskt garantianspråk.

Om köparen gör anspråk på varorna som lagligen täcks av garantin från säljaren, ska säljaren åtgärda de rapporterade bristerna genom 

reparation eller genom byte av den skadade delen eller produkten mot en ny. Baserat på köparens överenskommelse har säljaren rätt att byta 

ut de defekterade varorna mot ett fullt kompatibelt gods med samma eller bättre tekniska egenskaper. Säljaren är berättigad att välja formen av 

de Garantikravförfaranden som beskrivs i detta stycke.

Säljaren ska reglera garantikravet inom 30 dagar efter leveransen av de defekta varorna, såvida inte en längre period har avtalats. Den dag då 

de reparerade eller utbytta varorna överlämnas till köparen anses vara dagen för garantianspråket. När säljaren inte kan lösa garantianspråket 

inom den överenskomna perioden på grund av varufelens specifika karaktär, ska han och köparen komma överens om en alternativ lösning. 

Om ett sådant avtal inte görs är säljaren skyldig att ge köparen en ekonomisk ersättning i form av återbetalning.
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