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Käyttäjän ohjekirja on laadittu valmistajan alkuperäisellä kielellä ja käännetty sitten käyttömaan 
kielelle. Se kuuluu oleellisena osana tuotteen varustukseen.

Technogym pidättää oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin ja vastaaviin asiakirjoihin milloin 
tahansa ilman ilmoitusvelvollisuutta.

Technogym s.p.a. on vastuussa tuotteesta vain jos seuraavia varotoimenpiteitä noudatetaan:
- tuotetta on käytetty sille annettujen määritelmien mukaisesti
- käyttäjän ohjekirja on luettu huolella kaikilta osin
- asennuspaikka vastaa käyttäjän ohjekirjassa annettuja vaatimuksia
- sähkölaitteisto on käyttömaan lakien ja määräysten mukainen
- vaatetus on asianmukainen
- pyyhkeitä tai muita ei ole asetettu tuotteen päälle.
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Tärkeitä turvaohjeita

Ennen minkään ravitsemus- tai dieettiohjelman ja venyttely- tai harjoitteluohjelman aloittamista, 
ota aina yhteyttä lääkäriin tai valtuutettuun, koulutettuun terveydenhuoltohenkilöön. Hyvä tapa 
on aina tutustua perusteellisesti mihin tahansa aktiviteettiin, jolla on mahdollisia vaikutuksia 
terveydentilaan. 

Lue kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet on tehty käyttäjän turvallisuuden 
takaamiseksi ja tuotteen suojelemiseksi.

Käytettäessä sähkötuotetta, on aina huolehdittava minimivarotoimenpiteistä, mukaan lukien 
seuraavat.

 Vaara
Sähköiskujen vaaran vähentämiseksi, irrota aina pistoke pistorasiasta heti käytön 
jälkeen sekä ennen puhdistus- ja huoltotoimenpiteiden suorittamista.

 Varoitus
Palovammojen, tulipalon ja sähköiskun tai henkilövahinkojen välttämiseksi, noudata 
seuraavia varotoimenpiteitä.

 
Älä koskaan jätä tuotetta ilman valvontaa pistokkeen ollessa pistorasiassa. Irrota pistoke 
pistorasiasta, kun et käytä tuotetta, ennen tuotteen puhdistamista ja ennen sähköosien liittämistä 
tai irrottamista.

Estä lasten pääsy tuotteeseen ilman valvontaa. Vanhempien tai muiden lapsista vastuussa 
olevien henkilöiden tulee välttää tilanteiden syntymistä ja käytöksiä joille tuote ei ole suunniteltu. 
Jos lapsia on paikalla heidän tarkkaa valvontaa vaaditaan, joka ottaa huomioon heidän 
psyykkisen ja fyysisen kehityksen tuotteen käyttöön liittyen. Tuote ei missään tapauksessa 
sovellu käytettäväksi leikkikaluna. Pidä alle 13-vuotiaita lapsia loitolla tästä tuotteesta.

Invalidit tai vammaiset henkilöt voivat käyttää tuotetta tai oleskella tuotteen lähellä ainoastaan 
asiantuntevan henkilöstön valvonnan alla.

Käytä tuotetta ainoastaan ohjekirjassa kuvattuun tarkoitukseen; suorita ainoastaan tämän 
tyyppiselle tuotteelle tarkoitettuja harjoituksia, ohjekirjassa osoitetulla tavalla ja olosuhteissa. 
Kaikkea muuta käyttöä on pidettävä väärinkäyttönä ja näin ollen vaarallisena.

Älä käytä lisävarusteita, jotka eivät ole Technogymin suosittelemia.

Älä koskaan käynnistä tuotetta, jos pistoke tai johto on vaurioitunut, jos tuote ei toimi kunnolla, 
jos tuote on pudonnut tai vaurioitunut tai se on pudonnut veteen. Tässä tapauksessa ota yhteyttä 
Technogymin tekniseen tukeen.

Älä vedä tuotetta virtajohdosta äläkä käytä johtoa kädensijana.

Pidä virtajohto etäällä lämpimistä pinnoista.

Älä vie käsiä lähelle liikkuvia osia. 
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Vältä esineiden joutumista aukkoihin.

Kytke virta pois päältä asettamalla kaikki ohjaukset sammutusasentoon, jonka jälkeen kytke 
pistoke irti pistorasiasta.

Älä käytä ulkoilmassa. Älä käynnistä tuotetta paikoissa joissa käytetään suihkeita tai jossa 
käsitellään happea.

 Varoitus
Liitä tuote yksinomaan maadoituksella varustettuun pistorasiaan. Lue ohjeet 
maadoitusta varten.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
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Henkilöstön turvallisuus

Ennen minkä tahansa harjoituksen alkamista on hyvä lukea käyttöohje kaikilta osin ja perehtyä 
tuotteen ohjauksiin.

Tuotteen käyttö edellyttää lääkärintodistusta koskien aiottua harjoitustyyppiä ja sen tulee olla 
Technogymin käyttöehtojen mukaan laadittu.

Ennen harjoitteluohjelman aloittamista, ota yhteyttä lääkäriin korostaaksesi mahdolliset tuotteen 
käyttöön liittyvät rajoitukset.

Jos harjoituksen aikana esiintyy pahoinvointia (huimausta, rintakipuja jne.), keskeytä harjoitus 
välittömästi ja käänny lääkärin puoleen.

Joka harjoituksen aluksi asetu oikein tuotteen päälle kiinnittäen huomiota osiin, jotka voivat 
muodostaa esteen.

Aseta harjoitus omien fyysisten ominaisuuksien ja terveydentilan mukaan, aloittaen kevyillä 
kuormituksilla.

Älä harjoittele liikaa. Jos havaitset poikkeavia kipuja tai muita oireita, keskeytä harjoittelu 
välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin.

Virheellinen tai liiallinen harjoittelu saattaa aiheuttaa fyysisiä vammoja.

Käytä harjoittelun aikana sopivia vaatteita ja jalkineita; älä käytä löysiä vaatteita. Sido kiinni 
pitkät hiukset. Pidä asusteet tai pyyhkeet kaukana liikkuvista osista.

Käytön aikana kolmansien osapuolten tulee pysyä turvaetäisyydellä.

Älä käytä tuotetta kotieläinten läsnä ollessa.

Kokoa tuote kokonaan ennen käyttöä. Tarkasta tuote aina ennen käyttöä. Älä jatka tuotteen 
käyttöä, jos se ei toimi kunnolla.

Asenna ja käytä tuotetta tasaisella ja vakaalla alustalla.

Pidä kaikki osat loitolla nestemäisistä aineista, kuten esimerkiksi virtajohto ja I/0-katkaisin 
estääksesi sähköiskujen saamista.

Pidä tuote hyvässä käyttökunnossa. Jos havaitset merkkejä kulumisesta, ota yhteyttä 
Technogymin huoltopalveluun.

Älä yritä tehdä tuotteeseen muita huoltotoimenpiteitä kuin ohjekirjassa mainittuja.

Älä aseta mitään rungon tai näytön päälle. Juomapulloa ja pieniä henkilökohtaisia laitteita varten 
noudata ohjekirjassa annettuja ohjeita.
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Tuote on suunniteltu ja valmistettu ihmisten turvallisuus- ja terveysvaatimusten mukaisesti; 
siitä huolimatta paikalla on joitakin alueita, jotka voivat aiheuttaa ei ilmeisiä riskejä. Näin ollen 
suositellaan erityistä varovaisuutta mahdollisia ylä- ja alaraajojen litistymisiä varten. 

Technogym ei ole vastuussa vioista tai vahingoista, jotka johtuvat valtuuttamattomista 
huoltotoimenpiteistä, virheellisestä käytöstä, virheellisestä kokoamisesta tai asennuksesta, 
tuotteen käyttöympäristössä suoritetuista rakennustöistä johtuvista jätteistä, tuotteen 
sijoittamisesta johtuvasta hapettumisesta tai ruostumisesta, ilman Technogymin kirjallista 
lupaa suoritetuista muutoksista tai säädöistä tai ohjekirjassa annettujen käyttö-, toiminta- ja 
huoltoehtojen laiminlyönnistä.
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TECHNOGYM RIDE on kotitalouslaite, joka on tarkoitettu käytettäväksi sisäkäytössä 
kotitalousympäristöissä. Standardin ISO EN 20957-1 mukaisesti se kuuluu luokkaan SA.

Piirustuksessa annetut arvot ovat yksinomaan suunta-antavia. Oikeat tiedot löytyvät tuotteeseen 
kiinnitetystä tarrasta.

Valmistajan ja tuotteen tunnistus

A - Valmistajan nimi ja osoite

B - Valmistuspaikka

C - Tuotteen kuvaus

D - Sähkötiedot

E - Sarjanumero ja valmistuspäivä

F - Tuotteen malli
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Tuotteen kuvaus

A. Näyttö
B. Ohjaustanko
C. Satula
D. Polkimet
E. Poljinkammet
F. Monitoiminäppäimet

G. Satulan säätövivut
H. Ohjaustangon säätövivut
K. Juomapullon paikka
L. Kuljetuspyörät
M. Puhelimen pidin 
N. Tartuntakohta siirtoa varten
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H

Käyttöohjeet

TECHNOGYM RIDE on tarkoitettu vain sille suunniteltuun ja valmistettuun käyttöön eli 
ergometriksi. Kaikkea muuta käyttöä on pidettävä väärinkäyttönä ja näin ollen vaarallisena.

Säädä ohjaustangon korkeutta vivun (H) avulla. 

- Asetu seisomaan ohjaustangon viereen.
- Nosta vipu kokonaan ylös (H).
- Siirrä ohjaustanko haluamallesi korkeudelle, pitämällä vipua (H) nostettuna.
- Vie vipu (H) alas sen alkuasentoon. 

Kun ohjaustangon korkeus on asetettu, 
säädä näytön kallistusta. 
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Q

R

P

Säädä satulaa vaakasuunnassa vivun (Q) 
avulla.

- Käännä vipua (Q).
- Siirrä satulaa vaakasuunnassa.
- Vie vipu (Q) takaisin alkuasentoon satulan 

lukitsemiseksi. 

Satulan korkeuden lisäämiseksi riittää että 
sitä nostetaan. Satulan laskemiseksi alas on 
käytettävä vipua (R).

Satulan liian korkea tai matala asento 
aiheuttaa raajojen väärän liikkeen.

Poljinkammen keskellä yksi kohta osoittaa 
polkimen akselia. Tähän kohtaan asetetaan 
metrimitta, satulan korkeuden tarkkaa 
säätämistä varten.
Jokainen satulan automaattinen napsahdus 
vastaa 12 mm:ä. Nostaaksesi satulan korkeutta 
alle 12 mm, käytä satulan ruuvia (P). 

- Löysennä ruuvia (P).
- Säädä satulan korkeus.
-  Kiristä ruuvi (P).
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8%

Tuotteen varusteena toimitetaan kaksi sovitinta 
poljinkampien pituuden säätämiseksi.

Sovittimiin on merkitty suunta:

L - Left, vasemmalle polkimelle

R - Right, oikealle polkimelle.

- Pura poljin poljinkammesta.
- Irrota paikalla oleva sovitin ja vastaava 

levy; tässä sovittimessa on kesireikä 
(poljinkammen pituus 172,5 mm).
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- Asenna uusi sovitin vastaavalla levyllä. 
- Kiristä poljin 47 - 54 Nm:n kiristysmomentilla.

Valitse sovittimen suunta poljinkammen pituuden 
mukaan , joka halutaan saada, 170 mm tai 175 mm.
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Nouse satulaan ja tartu kiinni ohjaustangosta; tarkista tässä asennossa että kun poljin on ala-
asennossa jalkasi ovat melkein kokonaan suorana. 
Asetu satulaan yläkeho eteenpäin taivutettuna pitämällä selkää suorana ja aseta kädet 
ohjaustangon ääripäihin. Käsivarsien tulee olla kevyesti taitettuina. Vältä sivuliikkeitä.
Pidä jalkaa suorassa estääksesi, että se hankaa tuotteen suojuksia.

Säädä polkimien hihnat.

- Työnnä jalankärki tarkoituksenmukaiseen 
paikkaan asettamalla jalkaterä yli polkimen 
akselin.

- K iristä hihnat si ten,  että jalka on 
kunnol la paikoi l laan ja myötäi lee 
tarkoituksenmukaista paikkaa. 

Kiinnitä huomiota kengännauhoihin ja 
kaikkiin vaatekappaleisiin jotka voivat mennä 
aukkoihin.



TECHNOGYM RIDE15

Ä lä  as e t a  tu o te t t a  p y s t yas e n to o n . 
Vahingoittumisen, epävakauden ja kaatumisen 
vaara.

Älä istu, äläkä nouse seisomaan tai venyttele 
takasuojan päällä.
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Suosittelemme kiinnittämään huomiota 
tuotteessa oleviin tarroihin, koska niissä 
kerrotaan mahdollisista riskeistä ja vaaroista.
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Monitoiminäppäimet

Monitoiminäppäimet löytyvät ohjaustangosta; kaksi ulko- ja kaksi sisäpuolella.

Näiden näppäinten toiminta vaihtelee harjoitustyypin mukaan.

Jos kyseessä ovat kaltevalla tasolla suoritettavat harjoitukset, vihreää KÄYNNISTYS-näppäintä 
painamalla, näppäinten toiminto on seuraava.

- ulkoiset näppäimet, joita painetaan samanaikaisesti, vaikuttavat etukruunuun 
- ulkoiset näppäimet, joita painetaan erikseen vaikuttavat vapaanappapakkaan 
- yksittäin painetut näppäimet muuttavat kaltevuutta

Jos kyseessä ovat harjoitukset vakiovoimalla, kaikki näppäimet muuttavat kohdevoimaa. 
Ulkoiset näppäimet muuttavat arvoa suuremmilla lisäyksillä; sisäisillä näppäimillä lisäys on 
vähäisempi.
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APPS

V

X

Y

Z

LIVE-käyttöliittymä

V HDMI-portti in (HDCP 2.2), varattu Mirroring Device-laitteelle
X USB-portti, varattu Mirroring Device-laitteelle
Y Kuulokeliitin
Z Anturi NFC / RFID-lukulaitteelle

Kun henkilökohtainen laite on liitetty näytön takana oleviin liittimiin, kosketa ruutua APPS, ja 
sitten ruutua ulkoisten laitteiden liitäntää varten.

Yhdenmukaisten varusteiden tarkistamiseksi, tutustu sivustoon  
http://www.technogym.com/livesources
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Email

……….

RegisterNew here?

Use your Technogym account to login

LOGIN WITH

TECHNOGYM

TECHNOGYM
WELCOME TO

Julia Blaze

Henkilökohtaisen profiilin rekisteröinti

Kun tuote käynnistetään ensimmäistä kertaa, suorita perusasetukset.

Ensimmäiseksi suoritettava toimenpide on rekisteröinti. 

Jokainen perheenjäsen, jokainen tuotteen käyttäjä voi rekisteröityä ja luoda oman profiilin; näin 
jokaisen harjoituksen tulokset tallennetaan henkilökohtaiseen profiiliin.

Jos sinulla on jo Technogym-tili riittää, että muodostat yhteyden.

Yhteyden muodostamiseksi, käytä anturia NFC tai QR-koodia.

Ensimmäinen henkilö, joka rekisteröityy järjestelmään, on ylläpitäjä. 
Muihin käyttäjiin nähden ylläpitäjällä on enemmän mahdollisuuksia poistaa käyttäjiä.

Henkilökohtaisen profiilin luonnin jälkeen toimintoon pääsyä varten riittää, että oman profiilin 
kuvaketta painetaan.
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Ohjauspalkki

Sisällöt ja ohjaukset vaihtelevat käyttöympäristön ja meneillään olevan harjoituksen mukaan.

Siitä huolimatta jotkut ohjaukset ovat aina paikalla.

A. Kosketa symbolia HOME palataksesi oman profiilin aloitussivulle.

B. Kosketa näppäimen kuvaketta asetusten muuttamiseksi.

C. Kosketa symbolia AUDIO muuttaaksesi äänenvoimakkuutta.

D. Kosketa symbolia BLUETOOTH omien laitteiden yhdistämiseksi. 

E. Kosketa nuolen symbolia palataksesi edelliselle näytölle.
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SPEED

28.5

Device 01

Device 02

Device 03

Täydennys Bluetooth kanssa

Miten Bluetoothia käytetään

Bluetooth-toiminto tekee mahdolliseksi: 

- Bluetooth-kuulokkeiden liittämisen
- Bluetooth/ANT + -sykesensorin liittämisen 

Bluetooth-kuulokkeiden liittäminen

1. Aktivoi kuulokkeiden Bluetooth-yhteys ja yhdistystapa.

 Aktivoi Bluetooth-yhteys Livessä. 

2. Valitse varuste, joka halutaan li ittää: kosketa 
kuulokkeiden symbolia.

3. Luettelo varusteista aukeaa; valitse oma varuste.

Bluetooth-sykesensorin liittäminen

1. Aktivoi Bluetooth-yhteys Livessä.

2. Valitse varuste, joka halutaan liittää: kosketa sydämen 
muotoista symbolia 

3. Luettelo varusteista aukeaa; valitse oma varuste. 

Yhdenmukaisten varusteiden tarkistamiseksi, tutustu 
sivustoon Technogym.com



TECHNOGYM RIDE 22

Tekniset tiedot

Tuotteen paino 67 kg

Käyttäjän maksimipaino 160 kg

Käyttäjän pituus 155 - 205 cm

Virransyöttö 12V   4,5A

Virtalähde input 100÷240 Vac 50/60 Hz   2,5A
output   12V   7,5A

Melu alle 70 dB

Suojausaste IP 20

Käyttölämpötila +5 °C - +35 °C

Valmistaja Technogym s.p.a. - Italia
via Calcinaro 2861 - 47521 Cesena FC

Käytä yksinomaan varusteena annettua virtajohtoa.

1444 mm

12
33

 m
m

14
20

 m
m

1545 mm 642 mm
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Verkolle asetetut vaatimukset

Palvelun laatu riippuu internet-yhteyden nopeudesta. 
Parasta HD-laadun audio-video -kokemusta varten jokaiselle yksittäiselle tuotteelle suositellaan 
5 Mbps:ää tai nopeampaa internet-yhteyttä; tämä vaatimus takaa HD-laadun 1080 p.

Jos yhteys on hitaampi, tuote mukautuu automaattisesti saatavana olevaan nopeuteen 
vähentämällä palvelun laatua ja näytön resoluutiota. 

- 3 Mbps: yhteysnopeus SD-laadulle (standard definition video), eli keskilaatuiselle videolle 
(DVD-laatu) 

- 1,5 Mbps: laajakaistayhteyden nopeus huonolaatuiselle videolle (ei suositella)

Wi-Fi Network

Tuotteen liittämiseksi Wi-Fi -verkkoon (access point tai modem wireless), noudata seuraavia 
vaatimuksia:

- Vakio: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz tai 5 GHz.
- Turvallisuusprotokollat: WEP, WPA/WPA2.
- DHCP: aktivoitu
- Jos 2,4 GHz:n kaistaa käytetään, on suositeltavaa käyttää kanavia 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vältä 

kanavia 2, 3, 4, 13, 14, sillä ne voivat aiheuttaa häiriöitä Bluetooth-laitteiden kanssa.

Langaton yhteys

BLE: 2402 MHz ~ 2480 MHz / 0,1mW

ANT+: 2402 MHz ~ 2480 MHz / 1mW

RFID: 13,56 MHz

WiFi : 2402 MHz ~ 2480 MHz / 10mW

WiFi : 5180 MHz ~ 5825 MHz / 10mW
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Käyttöympäristö

Asenna ja käytä tuotetta ympäristössä, joka vastaa alla lueteltuja vaatimuksia. 

- Lämpötila välillä +10 °C ja +25 °C.
- Riittävä valaistus, jotta fyysinen harjoittelu voitaisiin suorittaa miellyttävissä ja rennoissa 

olosuhteissa.
- Vähintään 60 cm laaja vapaa alue tuotteen ympärillä.
- Tasainen, vakaa ja tärinävapaa pinta, jonka kantavuus soveltuu kuormitukseen käyttäjän 

paino mukaan lukien. Älä asenna kelluvalle lattialle.

Asennusympäristön on täytettävä kaikki voimassa olevien asiakohtaisten lakien vaatimat 
edellytykset.

Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle. 

Älä käytä tuotetta ulkoilmassa; älä jätä tuotetta ulos, älä altista sään vaikutuksille; älä altista 
tuotetta vesisuihkuille.

Älä sijoita tuotetta erittäin kosteisiin ympäristöihin, kuten uimahallit, porealtaat, saunat.

60 cm
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Tuotteen siirtäminen

 Varoitus
Siirtäminen on suoritettava erittäin varovaisesti, koska saatetaan menettää 
tuotteen tasapaino.

Tuote on varustettu kiinteillä etupyörillä. 
Sen siirtämiseksi, nosta sitä kevyesti kuvassa osoitetulla tavalla ja työnnä sitä eteen- tai 
taaksepäin. 

Ottaen huomioon tuotteen paino, nosto on suoritettava useamman kuin yhden henkilön toimesta.

Nosta tuotetta yksinomaan kuvassa osoitetulla tavalla; älä käytä tartuntapisteinä näyttöä äläkä 
satulaa.

Jokaisen siirron jälkeen tarkista, että tuote on suorassa, jotta sen oikea toiminta voitaisiin taata.



TECHNOGYM RIDE 26

T S

Tuotteen vaaitus

Tuotteen oikeaa toimintaa varten sen on oltava vaakasuorassa.

- Löysää vastamutteria (S).
- Kiristä tai löysää jalkaa (T) kunnes runko on vakaa.
- Säädön jälkeen kiristä vastamutteri (S).
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Sähköliitäntä

Ennen tuotteen liittämistä verkkoon varmista, että sähköjärjestelmä on voimassa olevien lakien 
mukainen. Tarkasta virransyötön ominaisuudet tuotteen tunnistetarrasta.

Irrota tulppa, joka peittää liittimen.
Liitä virtajohto ensin tuotteessa olevaan liittimeen ja sitten seinässä olevaan pistorasiaan.
Aseta tulppa takaisin paikoilleen.

 Varoitus 
Tarkista säännöllisesti virtajohdon kunto.
Seinässä olevan pistorasian tulee sijaita paikassa, jossa pistokkeen kytkeminen ja 
irrottaminen onnistuu helposti ja vaaraa aiheuttamatta.

FCC vaatimustenmukaisuusvakuutus
Tämä laite on yhdenmukainen FCC-standardin 
osan 15 kanssa. Toiminto valtuutetaan kahdella 
seuraavalla ehdolla:
1 -  laite ei saa tuottaa vahingollisia häiriöitä 
2 - laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut 

häiriöt , mukaan lukien häiriöt , jotka voivat 
aiheuttaa laitteen epätoivotun toiminnan.

ISED Kanada 
-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Tämä laite on yhdenmukainen Industry Canada RSS-
standardien kanssa, joita sovelletaan radiolaitteissa, 
jotka eivät vaadi lisenssiä. Toiminto valtuutetaan 
kahdella seuraavalla ehdolla:
1 -  laite ei saa tuottaa vahingollisia häiriöitä 
2 - laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut 

häiriöt, vaikka häiriö voi vaarantaa sen toimintaa.
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Käynnistys ja sammutus

Tuotteen käynnistämiseksi ja sammuttamiseksi, paina näytön alla olevaa katkaisinta. Tuote on 
liitettävä sähköverkkoon.

Sammuta tuote ainoastaan käytön lopussa sen ollessa stand by -tilassa.

Kun näyttö on sammutettu, led-valo (V) palaa.
Kun näyttö on päällä ja tuote käytössä, led-valo (V) on sammutettu. 
Kun näyttö on päällä, mutta tuotetta ei käytetä, led-valo (V) vilkkuu.

Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, sen lisäksi että sammuttaa sen katkaisimesta, kannatta 
irrottaa pistoke pistorasiasta.

Katkaisinta käytetään näytön käynnistämiseen ja sammuttamiseen, mutta se ei eristä tuotetta 
kokonaan verkkovirrasta. Täydellisen eristyksen saamiseksi on irrotettava pistoke pistorasiasta.
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Säännöllinen huolto

Huoltotoimenpiteitä varten, joita ei ole kuvattu tässä ohjekirjassa, käänny Technogymin teknisen 
tuen puoleen.
Tuotteen turvallisuustaso säilyy ainoastaan sillä ehdolla, että suoritetaan kahden viikon välein 
huolellinen tarkastus vahinkojen ja/tai kulumien varalta.
Vaihda vialliset tai kuluneet osat välittömästi tai ota tuote pois käytöstä.

Pidä tuotetta aina puhtaana ja pölyttömänä noudattamalla terveyttä ja hygieniaa koskevia 
yleisiä määräyksiä.

Ennen jokaista toimenpidettä pistoke on irrotettava seinässä olevasta pistorasiasta.

Puhdista tuote jokaisen käyttökerran jälkeen kostutetulla sienellä ja neutraalilla saippualla 
poistaaksesi hien ja kosteuden ja kuivaa se lopuksi kunnolla. 

Aseta satula ja ohjaustanko yläasentoon puhdistaaksesi vastaavan pystytangon koko 
pituudeltaan. Puhdista pöly huolella ritilästä (Z). 

Älä käytä kemiallisia tuotteita tai liuottimia. Älä käytä hankaavia tuotteita.
Älä suihkuta nesteitä suoraan näytölle tai näytön taakse.

Tarkista satulan vakaus 6 kuukauden välein. Kiristä satulan kiinnitysmutterin 25 Nm 
kiristysmomentilla.

Tarkista polkimien kiinnitys poljinkampiin ja kuluma 3 kuukauden välein.
Kerran vuodessa tarkista poljinkampien kiinnitys keskiakseliin.
Tässä tapauksessa ota yhteyttä Technogymin tekniseen tukeen.
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G G

Tarkista 6 kuukauden välein pystysuuntaisen säätöyksikön oikea toiminta (G) (satula ja 
ohjaustanko). Tarkista kiinnikkeen kytkeytyminen ja vivun toiminta. Kiinnikkeen oikeaa 
kytkeytymistä varten, käänny Technogymin teknisen huoltopalvelun puoleen.

Tarkista 6 kuukauden välein satulan vaakasuuntaisen säätöyksikön oikea toiminta (K). Tarkista 
satulan tukitangon vaakasuuntainen liukuvuus. Voitele tukitanko PTFE-pohjaisella öljyllä.
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Satulan välyksen säätö

Suorita säännöllisesi satulan välyksen tarkastus, sillä se voi saada aikaan tärinää ja meluisuutta; 
lisäksi satulan säätö voi olla hankalaa.
Satulan pystysuuntaisen liukumisen välyksen säätämiseksi, toimi seuraavassa kuvatulla tavalla.

- Säädä ruuvit (A) ja (B) kuusiokoloavaimella.
- Tarkista satulan välys sen koko pituudella.

Jos ruuvit (A) ja (B) on ruuvattu kiinni (oikealle), liukumisesta tulee vaikeampi.
Jos ruuvit (A) ja (B) on ruuvattu auki (vasemmalle), liukumisesta tulee helpompi.

Kierrä ruuveja 1/8 kierros kerrallaan ja kokeile liukumista ennen kuin kierrät uudelleen.
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Satulan vaakasuuntaisen liukumisen välyksen säätämiseksi, toimi seuraavassa kuvatulla tavalla.

- Ruuvaa auki ruuvi (C).
- Nosta suojusta (D).
- Säädä mutteri (E).
- Tarkista satulan välys sen koko pituudella.
- Laske suojus (D) alas.
- Kiristä ruuvi (C).

Jos ruuvi on ruuvattu kiinni (oikealle), liukumisesta tulee vaikeampi.
Jos ruuvi on ruuvattu auki (vasemmalle), liukumisesta tulee helpompi.

Kierrä mutteria 1/8 kierrosta kerrallaan ja kokeile liukumista ennen kuin kierrät uudelleen.
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Ohjaustangon välyksen säätö

Ohjaustangon pystysuuntaisen liukumisen välyksen säätämiseksi, toimi seuraavassa kuvatulla 
tavalla.

- Käytä vipua (A) ja laske ohjaustanko alas. Jätä vipu ylösnostettuun asentoon.
- Ruuvaa auki ruuvi (B).
- Nosta osoitinta (C) pitämällä mielessä sen asento.
- Säädä tappia (D) myötäpäivään.
- Asemoi osoitin (C) takaisin seuraavaan loveen vastapäivään käännettäessä.
- Kiristä ruuvi (B).
- Laske vipu (A) alas.
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Tekninen tuki

Tarvittaessa teknisen tuen palveluja tulee antaa seuraavat tiedot: 

- Tuotteen malli (A)
- Hankintapäivämäärä
- Sarjanumero (B)
- Selkeä selvitys havaitusta ongelmasta.

Sellaisten henkilöiden suorittamat toimenpiteet, joita Technogym ei ole valtuuttanut, aiheuttavat 
takuun raukeamisen.

https://www.technogym.com/int/contacts/

puh: +39 0547 56047
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Varastointi ja hävittäminen

Jos tuote otetaan pois käytöstä pitkäksi ajaksi, varastoi se kuivaan ja puhtaaseen paikkaan 
suojakankaalla peitettynä pölyltä suojaamiseksi. Ympäristössä, jonka lämpötila on välillä -10 
°C - +70 °C ja kosteus välillä 20 % - 90 %.

Tarkista, ettei tuote muodosta millään tavoin vaaraa. 
Älä hylkää tuotetta lasten leikkikaluksi. Tämän vuoksi kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan, 
suosittelemme irrottamaan syöttökaapelin. 
Tuotteen hylkääminen julkisiin tai yksityisiin paikkoihin, jotka yleisessä käytössä, on kiellettyä. 
Tuote on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista; teräksestä, alumiinista ja muovista, jotka 
tulee hävittää talousjätettä ja vastaavia koskevien määräysten mukaan ottamalla yhteyttä alalla 
toimiviin yrityksiin.
Elektronisista ja sähkölaitteista syntyviä jätteitä ei saa hävittää sekalaisen yhdyskuntajätteen 
seassa. Tällaisille tuotteille on olemassa erityinen jätteidenkeräysjärjestelmä voimassaolevien 
lakien mukaan, joka edellyttää käsittelyn, talteenoton ja kierrätyksen.
Sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden laiton hävitys tai niiden virheellinen käyttö saattaa 
aiheuttaa vakavia ympäristövahinkoja ja terveyshaittoja.
EU:ssa voimassa olevien määräysten mukaisesti, EU:ssa asuvat yksityishenkilöt voivat viedä 
sähkölaitteet ja elektroniset laitteet tarkoitusta varten oleviin keräyspisteisiin.
Jos tuote on kaupallisessa käytössä, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai Technogymin asiakastukeen 
eri maissa sopiaksesi sähkö- ja elektroniikkalaiteromun noudosta ja hävittämisestä.
Sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden hävittämiseksi EU:n ulkopuolisissa maissa, ota yhteyttä 
paikallisiin viranomaisiin.

Tuotteen keskimääräinen käyttöikä: 10 vuotta.
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