
Montageanleitung „Multifunktionsbank”
Art.-Nr. 07708-500
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Vigtige anvisningerDK

For din egen sikkerheds skyld
FARE! Hold børn på afstand, når træningsmaskinen monteres
(smådele kan sluges).
FARE! Enhver anden brug er ulovlig og kan være farlig. Pro-
ducenten fraskriver sig ansvaret for skader, som måtte opstå
som følge af ikke-bestemmelsesmæssig brug.
FARE! Instruér personer, der benytter træningsmaskinen (især
børn), med hensyn til risikoen ved træning. Kun for trænings-
maskiner med vægte eller håndvægtskiver: Det gælder især
vægtenes eller håndvægtskivernes bevægelsesområde.
FARE! Ved usagkyndig reparation og konstruktionsmæssige
ændringer (afmontering af originale dele, montering af ulovli-
ge dele etc.) kan brugeren blive udsat for fare.
ADVARSEL! Træningsmaskinen må kun anvendes til det be-
stemmelsesmæssige formål, dvs. fysisk træning for voksne.
ADVARSEL! Læs og følg altid anvisningerne i træningsvejled-
ningen vedrørende opbygning af træningen.
ADVARSEL! Alle indgreb / manipuleringer på træningsmas-
kinen, som ikke er beskrevet i manualen, kan skade og evt.
være til fare for brugeren. Yderligere indgreb må kun udføres
af KETTLER-Service eller af uddannet personale fra KETTLER.

■ Træningsmaskinen er konstrueret i henhold til de seneste sik-
kerhedstekniske standarder. Eventuelle farlige steder, hvor
man kan blive kvæstet, er elimineret og sikret så godt som mu-
ligt.

■ Træningsmaskinen opfylder DIN EN 957 -1/-2, klasse H og er
derfor ikke egnet til terapeutisk anvendelse.

■ Spørg din forhandler til råds i tvivlstilfælde.
■ Kontrollér alle komponenter, især skruer og møtrikker på mo-

tionscyklen, med 1-2 måneders mellemrum, hvis den benyttes
regelmæssigt.

!

!

!

!

!

!

!

■ Det anbefales før træningen at rådføre sig med en læge for at
sikre, om man er i stand til at klare træningen på det valgte
træningsudstyr. Opbygningen af træningsprogrammet bør ba-
sere på diagnosen. Fejlagtig eller for hård træning kan skade
helbredet.

■ Kontrollér alle skrue- og stikforbindelser samt det pågældende
sikkerhedsudstyr hver gang før brug med hensyn til fastgørel-
se.

■ Brug egnede sko (sportssko) under træningen.
■ Vore produkter er underkastet en konstant, innovativ kvalitets-

sikring. Vi forbeholder os ret til at foretage deraf resulterende
tekniske ændringer.

■ Vælg et opstillingssted med tilstrækkelig sikkerhedsafstand til
forhindringer. Placering tæt ved gennemgangsrum (gange,
døre, gangsarealer) bør undgås.

■ Vær opmærksom på de generelle sikkerhedsregler og –foran-
staltninger, når der arbejdes med elektriske anordninger.

■ Produktet er ikke egnet til personer, som vejer over 150 kg.
■ Under træningen må der ikke befinde sig personer i bevæ-

gelsesområdet.
■ Denne træningsmaskine må kun bruges til de øvelser, der er

beskrevet i træningsvejledningen.
■ Placér træningsmaskinen på et jævnt, slagfast underlag. Læg

evt. et egnet buffermateriale til støddæmpning under træ-
ningsmaskinen (gummimåtter, bastmåtter eller lignende). Kun
for maskiner med vægte: Undgå hårde stød med vægtene.

■ Vær ved montage af produktet opmærksom på de anbefalede
angivelser til drejemomentet (M = xx Nm).

Læs venligst disse anvisninger opmærksomt igennem inden træningsmaskinen monteres og benyttes første gang. De
indeholder oplysninger omkring sikkerhed, brug og vedligeholdelse af træningsmaskinen. Opbevar venligst denne ve-
jledning på et sikkert sted af hensyn til information, vedligeholdelse eller bestilling af reservedele.

Samleinstruktion
FARE! Sørg for at have et passende frit område, når maskinen
samles. Lad f.eks. ikke værktøj ligge og flyde. Deponér f.eks.
emballagen et sted, hvor det ikke er farligt at have liggende.
Børn kan blive kvalt, hvis de leger med folie/plastposer!
ADVARSEL! Vær opmærksom på, at der altid er risiko for at
blive kvæstet ved brug af værktøj og udførelse af håndværks-
mæssigt arbejde. Vær derfor omhyggelig og forsigtig ved
montering af maskinen!

■ Check venligst at alle dele er tilstede (se ckeckliste) og ikke er
blevet beskadiget under transporten. Skulle der være mangler,
så kontakt venligst din KETTLER forhandler.

■ Studér skitserne nøje og montér derefter maskinen i den viste
rækkefølge. Monteringsforløbet er vist ved hjælp af store bog-
staver i de enkelte illustrationer.

■ Maskinen skal samles omhyggeligt af voksne personer. Lad
evt. en teknisk begavet person hjælpe med at samle maskinen.

!

! ■ I den dertil hørende illustration ses skruematerialet, der skal
bruges til hvert monteringstrin. Brug det nøjagtigt som vist i il-
lustrationerne. 

■ Skru først delene løst på og kontrollér derefter den korrekte
placering. Skru de selvsikrende møtrikker i med hånden indtil
der mærkes en modstand og skru dem derefter rigtigt fast
imod modstanden (klemsikring) med en skruenøgle. Kontrollér
alle skruer med hensyn til fastgørelse efter at monteringstrinnet
er udført. OBS! Hvis sikkerhedsmøtrikkerne har løsnet sig, er
de ubrugelige (klemsikringen er ødelagt) og skal udskiftes
med nye.

■ Nogle komponenter er af tekniske grunde samlet på forhånd
(f.eks. rørpropper).

■ Maskiner med snorføring: Sørg for at fastgøre alle snore kor-
rekt. Det gælder især Latissimus stænger.
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Vigtige anvisningerDK

Håndtering
■ Check om træningsmaskinen er komplet samlet, og om mon-

teringen er udført korrekt, før du bruger træningsmaskinen.
■ Det kan ikke anbefales at benytte træningsmaskinen direkte i

nærheden af fugtige rum, da der kan dannes rust. Dele af
maskinen må ikke komme i kontakt med væsker (drikke, sved
osv.). Det kan medføre korrosion.

■ Træningsmaskinen er beregnet til brug for voksne og er ikke et
legetøj til børn. Husk på, at der ofte kan opstå uforudsete si-
tuationer som følge af børns behov for at lege og deres tem-
perament, hvilket producenten ikke kan gøres ansvarlig for.
Hvis du alligevel giver børn lov til at benytte træningsmaski-
nen, skal de instrueres om den korrekte brug og holdes under
opsyn.

■ Gør dig fortrolig med alle maskinens funktioner, inden du star-
ter træningen første gang.

■ Vær sikker på, at gulvet på opstillingsstedet kan bære den ek-
stra vægt, som maskinen vil påvirke med!

Pleje og vedligeholdelse
■ Trænigsmaskinen kræver ingen særlig vedligeholdelse.
■ Beskadigede komponenter kan have negativ indflydelse på

sikkerheden og reducere træningsmaskinens levetid. Udskift
derfor beskadigede eller slidte komponenter omgående og
benyt ikke træningsmaskinen, før den er istandsat. Der må kun
anvendes originale reservedele fra KETTLER.

■ For på længere sigt at kunne garantere det konstruktivt fast-
lagte sikkerhedsniveau, bør træningsmaskinen efterses og ser-
viceres regelmæssigt (én gang om året) af specialister (speci-
alforretninger).

■ Til regelmæssig rengøring, pleje og vedligeholdelse anbefaler
vi at bruge vores godkendte plejesæt (art. nr. 07921-000),
der specielt er beregnet til KETTLER-sportsmaskiner. Produktet
fås i særlige sportsforretninger.

Bestilling af reservedele side 27-28
Ved bestilling af reservedele skal du altid opgive det fuldstændi-
ge artikelnummer, nummeret på reservedelen, det ønskede antal
og maskinens serienummer (se Håndtering).
Eksempel på bestilling: Art.-nr. 07708-500 / reservedelens nr.
94380422 / 1stk. / serie nr.: ....................
Opbevar maskinens originale emballage på et sikkert sted for evt.
senere brug i forbindelse med transport. Produkter må kun retur-
neres efter aftale og i transportsikker (indvendig)emballage, helst
i den originale emballage. Det er vigtigt at vedlægge en udførlig
beskrivelse af fejlen/melding af skaden!
Vigtigt: Reservedele beregnes ikke og inkluderer heller ikke mon-
teringsmateriale (bolte, skruer osv.). Hvis dette skal leveres med re-
servedelen, skal der udtrykkeligt angives „med monteringsmate-
riale“ ved bestilling af reservedele.

Affaldsmateriale 
KETTLER-produkter er genbrugelige. Bortskaf maskinen i henhold
til forskrifterne om skrotning (lokalt opsamlingssted).l skrottes, gør
det da korrekt og sikkert.

Pro Line A/S 
Bohrsvej 14 +45 868 18655
DK – 8600 Silkeborg +45 868 18455

Mail: nm@proline.dk

DK
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Beispiel Examples Examples Bij voorbeeld
Ejemplas Esemp Przykłod Exemplo
Příklad Eksempel

Messhilfe für Verschraubungsmaterial
– GB – Measuring help for screw connections 
– F – Gabarit pour système de serrae

– NL – Meethulp voor schroefmateraal
– E – Ayuda para la medición del material de atornilladura
– I – Misura per materiale di avvitamento

– PL – Wzornik do połączeń śrubowych
– CZ – Měřící pomůcka pro materiál k přišroubování
– P – Auxiliar de medição para materiais de aparafusamento

– DK – Hjælp til måling af skruer



23

Checkliste (Packungsinhalt)
– GB – Checklist (contents of packaging) – F – Liste de vérification (contenu de l’emballage) – NL – Checklijst (verpakkingsinhoud)
– E – Lista de control (contenido del paquete) – I – Lista di controllo (contenuto del pacco) – PL – Lista kontrolna (zawartość opakowania)

– CZ – Kontrolní seznam (obsah balení) – P – Lista de verificação (conteúdo da embalagem) – DK – Checkliste (pakkens indhold
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Ersatzteilbestellung
– GB – Spare parts order – F – Commande de pièces de rechange – NL – Bestelling van reserveonderdelen
– E – Pedido de recambios – I – Ordine di pezzi di ricambio – PL – Zamówiene części zamiennych

– CZ – Objednání náhradních dílů – P – Encomenda de peças sobressalentes – DK – Bestilling af reservedele
– D – Geben Sie bei Ersatzteilbestellungen bitte die vollständige Arti-

kelnummer, die Ersatzteilnummer, die benötigte Stückzahl und
die Seriennummer des Gerätes an.

– GB – When ordering spare parts, always state the full article number,
spare-part number, the quantity required and theS/N of the pro-
duct.

– F – En cas de commande de pièces de rechange, nous vous prions
de mentionner la référence article, le numéro de pièce de
rechange, la quantité demandée et le numéro de série de l’ap-
pareil.

– NL – Vermeld bij de onderdelenbestellingen a.u.b. het volledige arti-
kelnummer, het onderdeelnummer, het benodigde aantal en
het serienummer van het apparaat.

– E – Indicar con los pedidos de piezas de repuesto el número com-
pleto del artículo, el número de la pieza de repuesto, las unida-
des solicitadas y el número de serie del aparato.

– I – Per l’ordinazione di parti di ricambio indicate il completo nume-
ro di articolo, della parte di ricambio, il numero di unit necessa-
rio nonchè il numero di serie dell’apparecchio.

– PL – Przy zamawianiu części zamiennych proszę podawać komplet-
ny numer artykułu, numer części zamiennej i numer serii urząd-
zenia.

– CZ – Při objednání náhradních dílů prosím udejte úplné číslo zboží,
číslo náhradního dílu, potřebný počet kusů a sériové číslo pří-
stroje.

– P – Ao encomendar peças sobressalentes, por favor indique o nú-
mero completo do artigo, o número da peça sobressalente, o
número de unidades necessárias e o número de série do apa-
relho.

– DK – Ved bestilling af reservedele skal du altid opgive det fuldstændi-
ge artikelnummer, nummeret på reservedelen, det ønskede antal
og maskinens serienummer (se Håndtering).

– D – Beispiel Typenschild - Seriennummer
– GB – Example Type label - Serial number
– F – Example Plaque signalétique - Numèro

de serie
– NL – Bij voorbeeld Typeplaatje - Seriennum-

mer
– E – Ejemplo Placa identificativa - Número de

serie
– I – Esempio Targhetta tecnica - Numero di

serie
– PL – Przyklady Tabliczka identyfikacyjna - Nu-

mer serii
– CZ – Přiklad typového štítku – sériové číslo
– P – Exemplo placa de características - núme-

ro de série
– DK – Eksempel type label – serienummer

07708-500

1 1 94360245

2 1 94315134

3 1 94315136

4 6 10100046

5 1 97100518

6 1 94314306

7 2 10103800

9 1 91180490

07708-500

10 1 94360244

11 2 10100081

12 1 94314310

13 1 97100449

14 1 94314302

15 2 94502250

16 1 94315914

17 2 91111855-40

18 1 94380422
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Ersatzteilbestellung
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