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De gebruikershandleiding is geschreven in de taal van de fabrikant en daarna vertaald in de 
taal van het land van gebruik. De handleiding maakt onlosmakelijk deel uit van het product.

Technogym behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder voorgaande kennisgeving, 
wijzigingen aan te brengen aan het product en de bijbehorende documentatie.

Technogym s.p.a. is uitsluitend verantwoordelijk voor het product indien de volgende 
voorzorgsmaatregelen in acht zijn genomen.
- het product wordt gebruikt in overeenstemming met de specificaties.
- alle delen van de gebruikershandleiding zijn door de gebruiker zorgvuldig doorgelezen.
- de plaats van installatie voldoet aan de eisen die zijn aangegeven in de gebruikershandleiding.
- de elektrische installatie voldoet aan de wettelijke normen of voorschriften in het land van 

gebruik.
- er wordt geschikte kleding gedragen.
- er zijn geen handdoeken of andere voorwerpen op het product geplaatst.
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Belangrijke veiligheidsinstructies

Raadpleeg voor de start van een voedingsregime of dieet en voor aanvang van een 
stretchingprogramma of oefeningen altijd eerst een arts of een gekwalificeerde en bevoegde 
zorgprofessional. Het is een goede gewoonte om onderzoek te doen naar en zich uitgebreid 
te laten informeren over de activiteiten en keuzes die mogelijk effect kunnen hebben op de 
gezondheid. 

Lees alle instructies door alvorens het product te gebruiken. Deze instructies zijn opgesteld met 
het doel de veiligheid van de gebruiker te garanderen en het product te beschermen.

Volg bij het gebruik van een elektrisch toestel altijd de volgende minimale voorzorgsmaatregelen op.

 Gevaar
Trek altijd direct na gebruik en vóór het uitvoeren van schoonmaak- of 
onderhoudswerkzaamheden de stekker uit het stopcontact om de kans op 
elektrische schokken te verlagen.

 Waarschuwing
Neem om de kans op brandwonden, brand, elektrische schokken of ander persoonlijk 
letsel te reduceren, de volgende voorzorgsmaatregelen.

 
Laat het product nooit onbeheerd achter met de stekker in het stopcontact. Trek de stekker 
los als het product niet wordt gebruikt, vóór het schoonmaken ervan en vóór het aanbrengen 
of verwijderen van elektrische onderdelen.

Kinderen hebben zonder begeleiding geen toegang tot het product; ouders of andere personen 
aan wie de kinderen zijn vertrouwd, zijn voor hen verantwoordelijk en dienen situaties en gedrag 
waarvoor het product niet bedoeld is, te voorkomen. Bij kinderen is zorgvuldige begeleiding 
noodzakelijk, waarbij rekening wordt gehouden met hun mentale en fysieke ontwikkeling ten 
opzichte van het gebruik van het product. Het product is absoluut ongeschikt om als speelgoed 
te worden gebruikt. Houd kinderen jonger dan 13 jaar uit de buurt van dit product.

Het product mag alleen onder streng toezicht van gekwalificeerd personeel door of in de buurt 
van invaliden of mensen met een andere beperking worden gebruikt.

Gebruik het product uitsluitend voor de in deze gebruikershandleiding omschreven doeleinden; 
voer alleen die oefeningen uit die voor dit type product bedoeld zijn, op de wijzen en onder 
de voorwaarden die in de handleiding aangegeven zijn. Elk ander gebruik is oneigenlijk en 
daardoor gevaarlijk.

Gebruik uitsluitend de door Technogym aanbevolen accessoires.

Activeer het product nooit als de kabel of de stekker beschadigd is, als het product niet correct 
werkt, als het omgevallen of beschadigd is of in het water is gevallen. Raadpleeg in dat geval 
de technische servicedienst van Technogym.

Trek het product niet aan de stroomkabel vooruit en gebruik de kabel niet als handvat.

Houd de stroomkabel uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
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Houd de handen uit de buurt van de draaiende delen. 

Steek geen voorwerpen in de openingen of laat ze er niet invallen.

Om de stroom uit te schakelen moeten alle bedieningen zijn uitgeschakeld, waarna de stekker 
uit het stopcontact kan worden getrokken.

Niet buiten gebruiken. Het product niet gebruiken op plaatsen waar spuitbussen worden 
gebruikt of zuurstof wordt gehanteerd.

 Waarschuwing
Sluit het product uitsluitend aan op een goed geaard stopcontact. Lees de instructies 
voor de aarding.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
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Persoonlijke veiligheid

Lees, voordat u met een oefening begint, zorgvuldig elk deel van de handleiding door en zorg 
dat u vertrouwd bent met de bedieningen van het product.

Het gebruik van het product is onderworpen aan de goedkeuring van een arts voor het type 
oefening dat men wenst uit te voeren en aan de gebruiksvoorwaarden van Technogym.

Raadpleeg voor de start van een trainingsprogramma een arts om te controleren of er geen 
beperkingen zijn voor het gebruik van het product.

Als er tijdens de training enig ongemak optreedt (duizeligheid, pijn op de borst, enz.) stop de 
oefening dan onmiddellijk en raadpleeg een arts.

Neem aan het begin van elke oefening op de juiste wijze op het product plaats, en let daarbij 
op de onderdelen die een mogelijk obstakel kunnen vormen.

Stel de training in op basis van de eigen lichamelijke kenmerken en conditie en begin met niet 
te hoge belastingen.

Overbelast uzelf niet en ga niet door tot aan de uitputting. Stop in geval van pijn of afwijkende 
verschijnselen onmiddellijk met de training en raadpleeg een arts.

Een verkeerde of overmatige training kan lichamelijk letsel veroorzaken.

Draag tijdens de training geschikte kleding en schoenen; doe geen wijde kleding aan. Bind lang 
haar in een staart bijeen. Houd kledingstukken en handdoeken uit de buurt van de bewegende 
delen.

Zorg ervoor dat anderen tijdens het gebruik op een veilige afstand blijven.

Gebruik het product niet in aanwezigheid van huisdieren.

Monteer het product volledig alvorens het te gebruiken. Controleer het product vóór elk gebruik. 
Staak het gebruik van het product als het niet correct functioneert.

Monteer en activeer het product op een stevige en horizontale ondergrond.

Houd alle onderdelen, zoals bijvoorbeeld de voedingskabel en de I/0-schakelaar, uit de buurt 
van vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen.

Houd het product in een goede bedrijfsconditie. Roep de hulp in van de technische servicedienst 
van Technogym zodra u tekenen van slijtage waarneemt.

Probeer geen andere dan de in de gebruikershandleiding aangegeven onderhoudswerkzaamheden 
aan het product uit te voeren.

Plaats niets op het frame of op het scherm. Volg voor de fleshouder en de steun voor kleine 
apparaten de voorschriften in de handleiding.
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Het product is ontworpen en gebouwd met inachtneming van de eisen op het gebied van 
veiligheid en gezondheid van personen; er zijn echter een aantal gebieden die onzichtbare 
risico's kunnen opleveren. We raden daarom aan om extra aandacht te besteden aan het 
mogelijke beknellingsgevaar van de bovenste en onderste ledematen. 

Technogym is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit defecten of schade 
als gevolg van onderhoudswerkzaamheden waarvoor geen toestemming is verleend, 
oneigenlijk gebruik, ongevallen, nalatigheid, een onjuiste montage of installatie, afvalresten 
van bouwwerkzaamheden in de omgeving waarin het product zich bevindt, oxidatie- of 
corrosieverschijnselen door de plaatsing van het product, wijzigingen of aanpassingen die 
zonder de schriftelijke toestemming van Technogym zijn aangebracht of uit het niet in acht 
nemen, door de gebruiker, van de bepalingen in de gebruikshandleiding met betrekking tot het 
gebruik, de werking en het onderhoud.
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Het product TECHNOGYM RIDE is een huishoudelijk apparaat, bedoeld voor intern gebruik 
in woonomgevingen. Het wordt ingedeeld volgens de ISO-norm EN 20957-1 als toestel van 
klasse SA.

De waarden vermeld op de tekening zijn louter indicatief. De correcte informatie vindt u terug 
op het identificatielabel van het product.

Identificatie van de fabrikant en van het product

A - Naam en adres van de fabrikant

B - Plaats van productie

C - Beschrijving van het product

D - Elektrische eigenschappen

E - Serienummer en productiedatum

F - Productmodel
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Beschrijving van het product

A. Scherm
B. Stuur
C. Zadel
D. Pedalen
E. Cranks
F. Multifunctionele toetsen

G. Hendels voor het afstellen van het zadel
H. Hendel voor het afstellen van het stuur
K. Zitting voor de fleshouder
L. Wielen voor de verplaatsing
M. Telefoonhouder 
N. Handgreep voor kleine verplaatsingen
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H

Aanwijzingen voor het gebruik

Het product TECHNOGYM RIDE is uitsluitend bestemd voor het doel waarvoor het werd 
ontworpen en gebouwd, d.w.z. als fietsergometer. Elk ander gebruik is oneigenlijk en daardoor 
gevaarlijk.

Om de stuurhoogte af te stellen, gebruikt u de hendel (H). 

- Ga naast het stuur staan.
- Breng de hendel (H) helemaal omhoog.
- Plaats het stuur op de gewenste hoogte, terwijl u de hendel (H) omhoog houdt.
- Breng de hendel (H) terug omlaag naar zijn beginpositie. 

Nadat de hoogte van het stuur is 
ingesteld, stelt u de kanteling van het 
scherm af. 
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Gebruik de hendel (Q) voor het horizontaal 
afstellen van het zadel.

- Draai de hendel (Q).
- Verplaats het zadel in horizontale richting.
- Breng de hendel (Q)  terug in zi jn 

beginpositie om het zadel vast te zetten. 

Om de zadelhoogte te verhogen is het 
voldoende om het zadel op te heffen. Om de 
zadelhoogte te verlagen moet u de hendel (R) 
gebruiken.

Een te hoog of te laag zadel leidt tot een 
verkeerde beweging van de ledematen.

Een stip in het midden van de cranks geeft 
de pedaalas aan. Hier plaatst u het meetlint 
voor een nauwkeurige afstelling van de 
zadelhoogte.
Elke klik van het zadel meet 12 mm. Om de 
hoogte van het zadel met minder dan 12 mm 
te verhogen, draait u aan de schroef (P) op 
het zadel. 

- Draai de schroef (P) los.
- Stel de zadelhoogte af.
- Draai de schroef (P) vast.
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Bij het product worden twee adapters meegeleverd 
om de lengte van de cranks aan te passen.

Op de adapters is de richting aangegeven:

L - Left, voor het linker pedaal

R - Right, voor het rechter pedaal.

- Demonteer het pedaal van de cranks.
- Verwijder de aanwezige adapter en het 

bijbehorende plaatje; deze adapter heeft 
een centraal gat (lengte van de cranks 172,5 
mm).
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- Monteer de nieuwe adapter met het 
bijbehorende plaatje. 

- Draai het pedaal vast met een aanhaalkoppel 
van 47 tot 54 Nm.

Kies de richting van de adapter op basis van de 
gewenste lengte van de cranks, 170 mm of 175 
mm.
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Ga op het zadel zitten en houd het stuur vast; vanuit deze positie moet u controleren of u uw 
benen bijna volledig kunt strekken wanneer het pedaal in de onderste stand staat. 
Ga op het zadel zitten met uw romp naar voren gebogen, maar houd uw rug recht, plaats 
uw handen op het uiteinde van het stuur; de armen zijn lichtjes gebogen. Vermijd zijwaartse 
bewegingen.
Houd uw voet op de middellijn, om te vermijden dat hij tegen de afdekkingen van het product 
schuurt.

Stel de pedaalriempjes af.

- Plaats de punt van uw voet in de zitting, 
zodat de voorkant van de voet zich vóór 
de pedaalas bevindt.

- Trek de gespen van de pedaalriempjes 
voldoende aan, zodat uw voet goed met 
de zitting aansluit. 

Let op dat schoenveters of andere delen van 
de kleding niet tussen de spleten verstrikt 
raken.
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Plaats het product niet in een verticale stand. 
Gevaar voor beschadiging, instabiliteit en 
omkantelen.

Ga n ie t  z i t ten ,  s taan o f  voer  geen 
stretchoefeningen uit op de carter achteraan.
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We raden aandacht te besteden aan de 
etiketten die op het product zijn aangebracht, 
omdat ze informatie bevatten over mogelijke 
risico’s en gevaren.
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De multifunctionele toetsen

De multifunctionele toetsen zijn op het stuur aangebracht, twee aan de buitenkant en twee 
aan de binnenkant.

De functie van deze toetsen varieert afhankelijk van het type oefening.

Bij oefeningen met helling is de functie, bij het indrukken van bijvoorbeeld de groene START-
toets, als volgt.

- als de buitenste toetsen tegelijkertijd worden ingedrukt, heeft dit effect op het voortandwiel 
- als de buitenste toetsen afzonderlijk worden ingedrukt, heeft dit effect op de tandwielcassette 
- als de binnenste toetsen afzonderlijk worden ingedrukt, wijzigen ze de helling

Bij oefeningen bij een constant vermogen wordt met alle toetsen het doelvermogen gewijzigd. 
De buitenste toetsen veranderen de waarde met grotere stappen; bij de binnenste toetsen is 
de stap kleiner.



TECHNOGYM RIDE 18
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LIVE-interface

V HDMI-poort in (HDCP 2.2), voor de schermdongle
X USB-poort, voor de schermdongle
Y Connector voor koptelefoon
Z Sensor voor NFC / RFID-lezer

Nadat het persoonlijke apparaat is aangesloten op de aansluiting aan de achterkant van het 
scherm, raakt u het kader van de APPS aan voor de aansluiting van de externe apparaten.

Om de lijst met compatibele apparaten te controleren, gaat u naar de site 
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

Registratie en persoonlijk profiel

Als u het product voor de eerste keer inschakelt, worden de basisinstellingen gebruikt.

Het eerste wat u moet doen, is uzelf registreren. 

Elk gezinslid, elke gebruiker van het product kan zich registreren en zijn eigen profiel aanmaken; 
op die manier worden de resultaten van elke training onder ieders eigen profiel geregistreerd.

Als u al een Technogym-account heeft, hoeft u alleen verbinding te maken.

Gebruik de NFC sensor of de QR-code om verbinding te maken.

De eerste persoon die zich registreert, is de beheerder. 
De beheerder heeft, ten opzichte van de andere gebruikers, de extra mogelijkheid om gebruikers 
te verwijderen.

Na het aanmaken van het persoonlijk profiel, hoeft u alleen op het symbool van uw eigen profiel 
te drukken om toegang te krijgen tot alle functies.
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Menubalk

De inhoud en de bedieningen variëren afhankelijk van de context waarin die zich bevindt en 
van het type training die gaande is.

Niettemin zijn bepaalde bedieningen altijd aanwezig.

A. Raak het symbool HOME aan om terug te keren naar de startpagina van uw profiel.

B. Raak het tandwielsymbool aan om de instellingen te wijzigen.

C. Raak het symbool AUDIO aan om het geluidsvolume te wijzigen.

D. Raak het symbool BLUETOOTH aan om uw mobiele apparaten aan te sluiten. 

E. Raak het symbool van de pijl aan om terug te keren naar het vorige scherm.
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SPEED
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Device 01

Device 02

Device 03

Integratie met Bluetooth

Hoe wordt Bluetooth gebruikt?

Met Bluetooth kunt u: 

- de Bluetooth koptelefoon verbinden
- de Bluetooth/ANT+ hartslagmeter verbinden 

De Bluetooth koptelefoon verbinden

1. Activeer de Bluetooth-aansluiting op de koptelefoon en 
activeer de combinatiemodus.

 Activeer de Bluetooth-aansluiting in Live. 

2. Selecteer het apparaat dat u wilt verbinden: raak het 
koptelefoon-symbool aan.

3. Er wordt een lijst apparaten weergegeven; selecteer 
het apparaat.

De Bluetooth hartslagmeter verbinden

1. Activeer de Bluetooth-aansluiting in Live.

2. Selecteer het apparaat dat u wilt verbinden: raak het 
hart-symbool aan 

3. Er wordt een lijst apparaten weergegeven; selecteer 
het apparaat. 

Om de lijst met compatibele apparaten te controleren, gaat 
u naar de site Technogym.com
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Technische kenmerken

Gewicht van het product 67 kg

Maximumgewicht van de gebruiker 160 kg

Lengte van de gebruiker 155 - 205 cm

Elektrische voeding 12V   4,5A

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

Lawaai Minder dan 70 dB

Beschermingsgraad IP 20

Bedrijfstemperatuur van +5°C tot +35°C

Fabrikant Technogym s.p.a. - Italia
via Calcinaro 2861 - 47521 Cesena FC, Italy

Gebruik uitsluitend de meegeleverde voedingseenheid.

1444 mm

12
33

 m
m

14
20

 m
m

1545 mm 642 mm
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Netwerkvereisten

De kwaliteit van de service is afhankelijk van de snelheid van de internetaansluiting. 
Om te genieten van een optimale klank en beeld in HD-kwaliteit raden wij voor elk afzonderlijk 
product een internetsnelheid aan van minstens 5 Mbps; dit verzekert de HD-kwaliteit tot 1080 p.

Bij een lagere internetsnelheid zal het product zich automatisch aanpassen aan de beschikbare 
snelheid en zal de kwaliteit van de service en beeldresolutie afnemen. 

- 3 Mbps: internetsnelheid voor SD-kwaliteit (standard definition video), d.w.z. voor beeld met 
gemiddelde kwaliteit (DVD-kwaliteit) 

- 1.5 Mbps: breedband internetsnelheid voor beeld met lage kwaliteit (niet aanbevolen)

WiFi-netwerk

Om het product aan te sluiten op het WiFi-netwerk (accesspoint of draadloze modem) moet 
aan de volgende eisen worden voldaan:

- Standaard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac bij 2.4 GHz of 5 GHz.
- Veiligheidsprotocollen: WEP, WPA/WPA2.
- DHCP: ingeschakeld
- Bij gebruik van een 2.4 GHz band wordt aanbevolen de kanalen 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 te 

gebruiken. Vermijd de kanalen 2, 3, 4, 13, 14, omdat ze interferenties kunnen veroorzaken 
met Bluetooth-apparaten.

Wireless

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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Gebruiksruimte

Installeer en gebruik het product in een omgeving die aan de onderstaande eisen voldoet. 

- Omgevingstemperatuur tussen +10°C en +25°C.
- Voldoende verlichting zodat de oefening op een aangename en ontspannen wijze kan worden 

uitgevoerd.
- Voldoende vrije ruimte beschikbaar, minstens 60 cm rond het product.
- Vlakke en stabiele ondergrond zonder trillingen, met voldoende draagvermogen voor het te 

dragen gewicht, inclusief dat van de gebruiker. Niet op een zwevende vloer installeren.

De plaats van installatie moet aan alle eisen voldoen die door de geldende wetgeving op dit 
gebied worden gesteld.

Stel het product niet bloot aan direct zonlicht. 

Het product niet buiten gebruiken; laat het product niet blootgesteld aan de weersinvloeden 
buiten staan; richt geen waterstralen op het product.

Plaats het product niet in zeer vochtige omgevingen, zoals zwembaden, sauna's en in de buurt 
van jacuzzi's.

60 cm
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Verplaatsing van het product

 Waarschuwing
Wees steeds uiterst voorzichtig tijdens het verplaatsen, omdat het product kan 
omvallen.

Het product is vooraan uitgerust met vaste wielen. 
Om het te verplaatsen moet u het iets optillen, zoals in de afbeelding is aangegeven, en het 
voor- of achteruit duwen. 

Gezien het gewicht van het product, zijn voor het optillen meerdere personen nodig.

Til het product uitsluitend op zoals in de afbeelding is aangegeven; gebruik het scherm of het 
zadel nooit als handgrepen.

Controleer na elke verplaatsing of het product waterpas staat om de correcte werking te 
garanderen.
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Het product afstellen

Voor een correcte werking moet het product waterpas staan.

- Draai de contramoer (S) los.
- Draai het voetje (T) losser of vaster totdat het frame stabiel staat.
- Draai na het afstellen de contramoer (S) vast.
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Elektrische aansluiting

Verzeker u ervan dat de kenmerken van de elektrische installatie voldoen aan de wettelijke 
voorschriften, voordat u het product op het elektriciteitsnet aansluit. Controleer de kenmerken 
van de stroomvoorziening op het identificatielabel van het product.
Verwijder het dopje dat de connector beschermt.
Sluit de voedingseenheid eerst op de connector van het product aan en vervolgens op de 
wandcontactdoos.
Plaats het dopje terug.

 Waarschuwingen 
Controleer regelmatig de integriteit van de voedingseenheid.
De wandcontactdoos moet zich op een plaats bevinden waar de stekker er gemakkelijk 
ingestoken en uitgehaald kan worden, zonder dat er gevaarlijke situaties ontstaan.

FCC-conformiteitsverklaring
Dit toestel voldoet aan deel 15 van de FCC-
voorschriften. Voor het gebruik ervan gelden de 
volgende twee voorwaarden:
1 -  het toestel mag geen schadelijke interferentie 

veroorzaken; 
2 - het toestel moet alle ontvangen interferentie 

accepteren, met inbegrip van interferentie die 
kan leiden tot een ongewenste werking.

Conformiteitsverklaring (ISED Canada)
Dit toestel voldoet aan de RSS-norm(en) van 
ISED Canada voor vergunningsvrije apparatuur. 
Voor het gebruik ervan gelden de volgende twee 
voorwaarden:
1 -  het toestel mag geen schadelijke interferentie 

veroorzaken; 
2 - het toestel moet alle ontvangen interferentie 

accepteren, met inbegrip van interferentie die 
kan leiden tot een ongewenste werking.
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V

In- en uitschakelen

Druk op de schakelaar onder het scherm om het product in en uit te schakelen. Het product 
moet op het elektriciteitsnet worden aangesloten.

Schakel het product alleen uit aan het einde van een oefening, wanneer het in stand-by staat.

Als het scherm uit is, brandt de led (V).
Wanneer het scherm aan staat en het product gebruikt wordt, is de led (V) uit. 
Wanneer het scherm aan staat en het product niet wordt gebruikt, dan knippert de led (V).

Indien het product lange tijd achtereen niet wordt gebruikt, moet na uitschakeling met de 
schakelaar tevens de netstekker uit de wandcontactdoos verwijderd worden.

De schakelaar dient om het scherm aan en uit te schakelen, maar zorgt niet voor volledige 
afsluiting van de netspanning. Voor een volledige isolatie moet de netstekker worden 
losgekoppeld.
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Routineonderhoud

Neem contact op met de technische servicedienst van Technogym voor onderhoudswerkzaamheden 
die niet in deze handleiding beschreven zijn.
Het veiligheidsniveau van het product wordt alleen gehandhaafd als er om de twee weken 
een zorgvuldige inspectiebeurt wordt uitgevoerd om beschadigingen en/of slijtage vast te 
kunnen stellen.
Wij raden aan om defecte of versleten componenten onmiddellijk te vervangen of om anders 
het product buiten gebruik te stellen.

Houd het product altijd schoon en stofvrij conform de basisregels voor hygiëne en gezondheid.

Trek alvorens enige interventie uit te voeren steeds de voedingsstekker uit het stopcontact.

Maak na elk gebruik het product schoon met een vochtige spons en neutrale zeep, om zweet 
en vocht te verwijderen; daarna goed afdrogen. 

Zet het zadel en het stuur in de hoogste stand zodat de bijbehorende stangen over hun gehele 
lengte kunnen worden schoongemaakt. Verwijder zorgvuldig het stof van het rooster (Z). 

Gebruik geen chemische producten of oplosmiddelen. Gebruik geen schurende middelen.
Spuit geen vloeistoffen direct op het scherm of op de achterkant van het scherm.

Controleer elke 6 maanden de stabiliteit van het zadel. Draai de twee moeren van de 
zadelaansluiting vast met een aanspankoppel van 25 Nm.

Controleer elke 3 maanden of de pedalen goed zijn vastgedraaid op de cranks en controleer 
ze op slijtage.
Controleer 1 keer per jaar de bevestiging van de cranks op de centrale as.
Neem in geval van problemen contact op met de technische servicedienst van Technogym.



TECHNOGYM RIDE 30

K

G G

Controleer elke 6 maanden de correcte werking van de verticale regelgroep (G) (zadel en stuur). 
Controleer de ingrijping van de tand en de bijbehorende werking van de hendel. Raadpleeg de 
technische servicedienst van Technogym voor de correcte ingrijping van de tand.

Controleer elke 6 maanden de correcte werking van de horizontale regelgroep (K) van het 
zadel. Controleer of de horizontale loop van het zadel soepel is. Smeer de buis met PTFE-olie.
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Afstelling van de zadelspeling

Controleer op regelmatige tijdstippen de speling op het zadel. Dit kan immers oorzaak zijn van 
trillingen of abnormaal lawaai en kan ook de zadelafstelling moeilijk maken.
Ga als volgt te werk om de speling op de verticale verschuiving van het zadel af te stellen.

- Stel de schroeven (A) en (B) af met een inbussleutel.
- Controleer de zadelspeling over de volledige lengte.

Indien de schroeven (A) en (B) zijn vastgedraaid (naar rechts) zal de verschuiving moeizamer 
verlopen.
Indien de schroeven (A) en (B) zijn losgedraaid (naar links) zal de verschuiving vlotter verlopen.

Verdraai de schroeven over 1/8 draai per keer en test de verschuiving opnieuw, alvorens 
de schroeven verder te verdraaien.



TECHNOGYM RIDE 32

C

D

E

Ga als volgt te werk om de speling op de horizontale verschuiving van het zadel af te stellen.

- Draai de schroef (C) los.
- Breng de afdekking (D) omhoog.
- Stel de moer (E) af.
- Controleer de zadelspeling over de gehele lengte.
- Plaats de afdekking (D) terug.
- Draai de schroef (C) vast.

Als de moer is vastgedraaid (naar rechts) gaat de verschuiving moeizamer.
Als de moer is losgedraaid (naar links) gaat de verschuiving soepeler.

Draai de moer een 1/8 slag per keer en test de verschuiving, alvorens de moer verder 
te draaien.
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B

A

C

D

Afstelling van de stuurspeling

Ga als volgt te werk om de speling op de verticale beweging van het stuur af te stellen.

- Beweeg de hendel (A) omhoog en breng het stuur naar beneden. Laat de hendel omhoog 
staan.

- Draai de schroef (B) los.
- Breng de indicator (C) omhoog en onthoud in welke stand hij stond.
- Stel de pen (D) af met de wijzers van de klok mee.
- Plaats de indicator (C) terug in de volgende inkeping tegen de wijzers van de klok in.
- Draai de schroef (B) vast.
- Breng de hendel (A) omlaag.



TECHNOGYM RIDE 34

A

B

Technische service

Als u contact opneemt met technische servicedienst van Technogym dient u de volgende 
gegevens te vermelden. 

- Productmodel (A)
- Aankoopdatum
- Serienummer (B)
- Nauwkeurige omschrijving van het probleem.

Door productinterventie door personen die niet door Technogym bevoegd zijn, vervalt de 
garantie.

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

tel: +39 0547 56047
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Opslag en afvoer

Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, wordt aangeraden om het in een droge en 
schone ruimte op te slaan en met een doek te bedekken om het tegen stof te beschermen; in 
een omgeving met een temperatuur tussen -10°C en +70°C en een vochtigheidsgraad tussen 
20% en 90%.

Controleer of het product op geen enkele manier een bron van gevaar kan vormen. 
Voorkom dat het product als speelgoed wordt gebruikt. Schakel daarom het product uit door 
de voedingskabel uit het stopcontact te halen, wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt. 
Het is verboden om het product in het milieu te deponeren, in openbare gebieden of op 
openbare privéterreinen. 
Het product is gemaakt van materialen die gerecycled kunnen worden, zoals staal, aluminium en 
kunststof, die verwerkt moeten worden volgens de wettelijke voorschriften inzake huishoudelijk 
en soortgelijk afval. Wendt u tot bedrijven die gespecialiseerd zijn in de verwerking van 
huishoudelijk afval en milieuhygiëne.
Het is verboden om afgedankte elektrische en elektronische apparatuur als stedelijk afval 
te verwerken. Voor dit type producten is een speciaal inzamelingssysteem voorzien in 
overeenstemming met de huidige wetgeving, waarin een geschikte verwerking, terugwinning 
en recycling wordt vereist.
Het illegaal storten van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kan ernstige schade 
aan het milieu veroorzaken en gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid.
Op basis van de bepalingen vastgelegd door de lidstaten van de Europese Unie kunnen 
ingezetenen van de Europese Unie de afgedankte elektrische en elektronische apparaten bij 
speciale inzamelingscentra afgeven.
Als het product een commerciële bestemming heeft, wendt u zich tot de verkoper of tot de 
klantenservice van Technogym in het desbetreffende land voor het ophalen en verwerken van 
de afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.
Voor de verwerking van elektrische en elektronische apparatuur in landen die geen deel uitmaken 
van de Europese Unie wendt u zich tot de plaatselijke autoriteiten.

Gemiddelde levensduur van het product: 10 jaar.
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