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INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA
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Instrukcja obsługi została napisana w  oryginalnym języku producenta, a  następnie 
przetłumaczona na język kraju użytkowania. Stanowi integralną część wyposażenia produktu.

Technogym zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do produktów i do odpowiedniej 
dokumentacji w dowolnym momencie i bez obowiązku uprzedzania.

Technogym s.p.a. ponosi odpowiedzialność za produkt, tylko w przypadku gdy przestrzegane 
są następujące środki ostrożności:
- produkt jest używany zgodnie z jego specyfikacją;
- została dokładnie przeczytana instrukcja obsługi;
- miejsce montażu spełnia wymagania określone w instrukcji obsługi;
- instalacja elektryczna spełnia wymogi norm lub przepisów przewidzianych w  kraju 

użytkowania;
- ubranie jest odpowiednie;
- na produkcie nie są umieszczane ręczniki lub inne przedmioty.



TECHNOGYM RIDE3

Indeks

Indeks ............................................................................................................................................................................3

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa ................................................................................... 4

Bezpieczeństwo osobiste ................................................................................................................................. 6

Identyfikacja producenta i produktu ......................................................................................................... 8

Opis produktu........................................................................................................................................................... 9

Instrukcja obsługi ................................................................................................................................................. 10

Przyciski wielofunkcyjne ..................................................................................................................................17

Interfejs LIVE ........................................................................................................................................................... 18

Dane techniczne .................................................................................................................................................. 22

Wymogi sieciowe ................................................................................................................................................ 23

Miejsce eksploatacji ...........................................................................................................................................24

Przestawianie produktu .................................................................................................................................. 25

Poziomowanie produktu ................................................................................................................................ 26

Podłączenie elektryczne ..................................................................................................................................27

Włączanie i wyłączanie ................................................................................................................................... 28

Konserwacja zwyczajna ................................................................................................................................. 29

Regulacja luzu siodełka ................................................................................................................................... 31

Regulacja luzu kierownicy ............................................................................................................................. 33

Serwis techniczny ............................................................................................................................................... 34

Magazynowanie i utylizacja ......................................................................................................................... 35



TECHNOGYM RIDE 4

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek schematu odżywiania lub diety oraz ćwiczeń rozciągających 
i  treningów należy zawsze zasięgnąć porady lekarza lub innego wykwalifikowanego 
i upoważnionego pracownika służby zdrowia. Ważne jest, aby przed rozpoczęciem wszelkich 
treningów czy ćwiczeń, dokładnie poznać ich wpływ na nasze zdrowie. 

Przeczytać wszystkie instrukcje przed użyciem produktu. Niniejsze instrukcje zostały 
opracowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika oraz ochrony produktu.

Podczas użytkowania urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać minimalnych 
środków ostrożności, w tym tych podanych poniżej.

 Zagrożenie
W celu ograniczenia ryzyka porażenia prądem należy zawsze wyjmować wtyczkę 
z  gniazda elektrycznego tuż po zakończeniu użytkowania, przed rozpoczęciem 
czyszczenia i konserwacji.

 Ostrzeżenie
Aby zmniejszyć ryzyko poparzeń, pożarów, porażenia prądem lub obrażeń, należy 
zastosować następujące środki ostrożności.

 
Nigdy nie pozostawiać produktu bez nadzoru z  wtyczką znajdującą się w  gnieździe 
elektrycznym. Wyjąć wtyczkę, jeżeli produkt nie jest używany, przed jego czyszczeniem 
i przed montażem bądź demontażem części elektrycznych.

Uniemożliwić dzieciom dostęp do produktu bez nadzoru. Rodzice i  inne osoby, którym 
powierzono opiekę nad dziećmi, zobowiązani są wziąć za nie odpowiedzialność i  unikać 
sytuacji i zachowań, dla których produkt nie został zaprojektowany. W przypadku obecności 
dzieci konieczny jest staranny nadzór uwzględniający ich rozwój psychofizyczny w związku 
ze stosowaniem produktu. Produkt ten nie nadaje się do użytkowania w charakterze zabawki. 
Trzymać dzieci poniżej 13 roku życia z dala od tego produktu.

Produkt może być użytkowany przez osoby upośledzone lub niepełnosprawne oraz w ich 
obecności tylko pod ścisłym nadzorem wykwalifikowanego personelu.

Produktu używać wyłącznie do celów określonych w  instrukcji użytkownika. Wykonywać 
tylko te ćwiczenia, które są przewidziane dla tego typu produktów, w  sposób i  na 
warunkach podanych w instrukcji użytkowania. Wszelkie inne użytkowanie należy uważać 
za nieprawidłowe, a zatem niebezpieczne.

Nie używać akcesoriów niezalecanych przez firmę Technogym.

Nigdy nie włączać produktu, jeżeli przewód lub wtyczka są uszkodzone, jeżeli nie działa on 
prawidłowo, upadł, jest uszkodzony, bądź wpadł do wody. W takiej sytuacji zwrócić się do 
Serwisu Technicznego firmy Technogym.

Nie ciągnąć produktu, trzymając go za przewód zasilania, ani nie używać przewodu jako uchwytu.

Przechowywać przewód zasilania z dala od nagrzanych powierzchni.
Nie zbliżać rąk do części będących w ruchu. 
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Nie upuszczać ani nie umieszczać przedmiotów w otworach.

Aby odłączyć zasilanie prądem, wszystkie układy sterowania ustawić w położeniu wyłączonym, 
a następnie wysunąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.

Nie stosować na zewnątrz. Nie używać produktu w miejscach, w których stosowane są produkty 
w aerozolu lub w których przechowywany jest tlen.

 Ostrzeżenie
Podłączać ten produkt wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazda. Przeczytać 
instrukcję uziemienia.

ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ
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Bezpieczeństwo osobiste

Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy uważnie przeczytać instrukcję i zapoznać się z obsługą 
produktu.

Korzystanie z produktu jest uzależnione od opinii medycznej ukierunkowanej na zamierzony 
rodzaj ćwiczeń i  od przestrzegania warunków użytkowania przewidzianych przez firmę 
Technogym.

Przed rozpoczęciem programu treningowego należy zasięgnąć porady lekarza, aby stwierdzić 
wszelkie ograniczenia w zakresie użytkowania produktu.

Jeśli podczas treningu stwierdzone zostanie jakiekolwiek złe samopoczucie (zawroty głowy, ból 
w klatce piersiowej itp.), natychmiast przerwać ćwiczenie i zasięgnąć porady lekarza.

Przed rozpoczęciem każdego ćwiczenia należy przyjąć prawidłową pozycję na produkcie, 
zwracając uwagę na elementy, które mogą stanowić przeszkodę.

Ustawić trening w zależności od własnych predyspozycji fizycznych i własnego stanu zdrowia, 
zaczynając od mniejszych obciążeń.

Nie przemęczać się ani nie ćwiczyć do wyczerpania. W  przypadku bólu lub nietypowych 
objawów niezwłocznie przerwać trening i zasięgnąć porady lekarza.

Nieprawidłowy lub zbyt ciężki trening może spowodować obrażenia fizyczne.

Podczas treningu należy nosić odpowiednią odzież i  obuwie. Nie zakładać luźnych ubrań. 
Długie włosy spiąć w kucyk. Odzież lub ręczniki trzymać z dala od części będących w ruchu.

Podczas używania produktu osoby trzecie powinny znajdować się w odpowiedniej, bezpiecznej 
odległości.

Nie używać produktu w obecności zwierząt domowych.

Zmontować całkowicie produkt przed jego użyciem. Skontrolować produkt przed każdym 
użyciem. Nie korzystać z produktu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania.

Produkt montować i uruchamiać na płaskiej i stabilnej powierzchni.

Aby zapobiec porażeniu prądem, chronić przed działaniem płynów wszystkie części produktu, 
takie jak przewód zasilania i wyłącznik I/0.

Utrzymywać produkt w dobrym stanie. Po stwierdzeniu oznak zużycia zwrócić się do Serwisu 
Technicznego Technogym.

Nie próbować wykonywać innych czynności konserwacyjnych produktu niż podane w instrukcji 
użytkownika.

Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na obudowie ani na wyświetlaczu. W przypadku 
bidonu i małych urządzeń osobistych należy postępować zgodnie z  instrukcjami zawartymi 
w podręczniku.
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Produkt został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z wymaganiami dotyczącymi zdrowia 
i bezpieczeństwa osób. Jednakże posiada on pewne nieoczywiste strefy, które mogą powodować 
zagrożenia. Dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne niebezpieczeństwo 
zmiażdżenia kończyn górnych i dolnych. 

Firma Technogym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z usterek bądź 
za szkody spowodowane nieuprawnionymi czynnościami konserwacyjnymi, niewłaściwym 
użytkowaniem, wypadkami, zaniedbaniem, nieprawidłowym montażem lub instalacją, gruzem 
pochodzącym z jakiejkolwiek działalności budowlanej w pomieszczeniu, w którym znajduje się 
produkt, zjawiskami utleniania lub korozji wywołanymi niewłaściwym umieszczeniem produktu, 
wprowadzonymi modyfikacjami lub adaptacjami, na które firma Technogym nie wyraziła zgody 
na piśmie, lub wynikłe z nieprzestrzegania przez użytkownika wskazań podanych w instrukcji 
użytkownika dotyczących użytkowania, działania i konserwacji.
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Produkt TECHNOGYM RIDE to urządzenie domowe, przeznaczone do zastosowania 
w pomieszczeniach domowych. Zgodnie z normą ISO EN 20957-1, jest to urządzenie klasy SA.

Podane na rysunku wartości mają charakter wyłącznie orientacyjny. Aby uzyskać dokładne 
informacje, patrz etykieta produktu.

Identyfikacja producenta i produktu

A – Nazwa i adres producenta

B – Miejsce produkcji

C – Opis produktu

D – Charakterystyki elektryczne

E – Numer seryjny i data produkcji

F – Model produktu
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Opis produktu

A. Wyświetlacz
B. Kierownica
C. Siodełko
D. Pedały
E. Korba
F. Przyciski wielofunkcyjne

G. Dźwignie do regulacji siodełka
H. Dźwignia do regulacji kierownicy
K. Uchwyt na bidon
L. Kółka transportowe
M. Uchwyt na telefon 
N. Punkt chwytu do niewielkich przemieszczeń
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H

Instrukcja obsługi

Produkt TECHNOGYM RIDE przeznaczony jest wyłącznie do użytku, do którego został 
zaprojektowany i skonstruowany, czyli jako ergometr rowerowy. Wszelkie inne użytkowanie 
należy uważać za nieprawidłowe, a zatem niebezpieczne.

Aby wyregulować wysokość kierownicy, posłużyć się dźwignią (H). 

- Zająć pozycję stojącą obok kierownicy.
- Całkowicie podnieść dźwignię (H).
- Ustawić kierownicę na żądanej wysokości, utrzymując dźwignię (H) w pozycji podniesionej.
- Ustawić ponownie dźwignię (H) skierowaną w dół, w pozycji wyjściowej. 

Po ustawieniu wysokości kierownicy 
wyregulować nachylenie wyświetlacza. 
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Q
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Aby dokonać regulacji poziomego położenia 
siodełka, należy użyć dźwigni (Q).

- Obrócić dźwignię (Q).
- Przesunąć siodełko w kierunku poziomym.
- Ustawić ponownie dźwignię (Q) w pozycji 

wyjściowej w celu zablokowania siodełka. 

Aby zwiększyć wysokość siodełka, wystarczy 
je podnieść. Aby obniżyć wysokość siodełka, 
należy przesunąć dźwignię (R).

Zbyt wysoka lub zbyt niska pozycja 
siodełka zmusza do nieprawidłowego 
ruchu kończyn.

Punkt na środku korb wskazuje oś pedału. 
W tym miejscu umieścić miarę do precyzyjnego 
ustawiania wysokości siodełka.
Każdy automatyczny przeskok siodełka 
wynosi 12  mm. Aby zwiększyć wysokość 
siodełka o mniej niż 12 mm, obrócić śrubę (P) 
siodełka. 

- Poluzować śrubę (P).
- Wyregulować wysokość siodełka.
- Dokręcić śrubę (P).
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8%

Do produktu dołączone są dwa adaptery do 
regulacji długości korby.

Adaptery oznaczone są kierunkiem:

L - Left, dla pedału lewego;

R - Right, dla pedału prawego.

- Zdemontować pedał z korby.
- Zdjąć zamontowany adapter i odpowiednią 

płytkę; adapter ten posiada centralny otwór 
(długość korby 172,5 mm).
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- Zamontować nowy adapter i  odpowiednią 
płytkę. 

- Dokręcić pedał, stosując moment dokręcania 
od 47 do 54 Nm.

Wybrać kierunek adaptera w  zależności od 
żądanej długości korby, 170 mm lub 175 mm.
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Usiąść na siodełku i chwycić kierownicę. W tej pozycji sprawdzić, czy nogi mogą się niemal 
całkowicie wyprostować, gdy pedały znajdują się w pozycji dolnej. 
Usiąść na siodełku z tułowiem pochylonym do przodu, utrzymując jednocześnie wyprostowane 
plecy. Oprzeć ręce o kierownicę; ramiona lekko ugiąć. Unikać odchylania się na boki.
Należy utrzymać stopę w osi, aby uniknąć ocierania stopą o obudowę produktu.

Regulacja pasków pedałów.

- Wsunąć palce stopy do odpowiedniego 
gniazda, umieszczając przodostopie poza 
osią pedału.

- Zacisnąć klamry pasków tak, aby stopa 
dobrze przylegała do danego gniazda. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na 
sznurówki obuwia i wszystkie elementy ubioru, 
które mogłyby dostać się w szczeliny.
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Nie umieszczać produktu w pozycji pionowej. 
Istnieje ryzyko uszkodzenia, utraty stabilności 
i przewrócenia się.

Nie siadać, nie wchodzić stopami i  nie 
wykonywać ćwiczeń rozciągających na tylnej 
osłonie.
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Należy zwracać uwagę na etykiety umieszczone 
na produkcie informujące o  możliwych 
zagrożeniach i niebezpieczeństwach.
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Przyciski wielofunkcyjne

Przyciski wielofunkcyjne umieszczone są na kierownicy; dwa na zewnątrz i dwa wewnątrz.

Funkcje tych przycisków różnią się w zależności od rodzaju ćwiczenia.

W przypadku ćwiczeń w nachyleniu, np. z zielonym przyciskiem START, funkcja przycisków 
jest następująca:

- jednocześnie naciśnięte przyciski zewnętrzne oddziałują na przednią przekładnię 
pierścieniową; 

- przyciski zewnętrzne naciskane pojedynczo mają wpływ na ustawienie zespołu zębatek; 
- wewnętrzne przyciski naciskane pojedynczo zmieniają nachylenie.

W przypadku ćwiczeń ze stałą mocą wszystkie przyciski zmieniają moc docelową. 
Przyciski zewnętrzne zmieniają wartość w większych odstępach; przyciski wewnętrzne zmieniają 
wartość w mniejszych odstępach.
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APPS

V

X

Y

Z

Interfejs LIVE

V Port HDMI w (HDCP 2.2), zarezerwowany dla Mirroring Device
X Port USB, zarezerwowany dla Mirroring Device
Y Złącze do słuchawek
Z Czujnik NFC / czytnik RFID

Po podłączeniu urządzenia osobistego do gniazd z  tyłu wyświetlacza nacisnąć pola APPS, 
a następnie pola do podłączania urządzeń zewnętrznych.

Lista urządzeń kompatybilnych znajduje się na stronie internetowej 
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

Rejestracja i profil osobisty

Gdy produkt jest włączany po raz pierwszy, należy dokonać podstawowych ustawień.

Pierwszą czynnością do wykonania jest rejestracja. 

Każdy członek rodziny, każdy użytkownik produktu, może zarejestrować się i utworzyć swój 
własny profil. W ten sposób wyniki każdego treningu są zapisywane w profilu osobistym.

W przypadku posiadania konta Technogym wystarczy się zalogować.

Aby się zalogować, użyć czujnika NFC lub kodu QR.

Pierwsza osoba, która się zarejestruje, uzyskuje status administratora. 
Administrator, w przeciwieństwie do innych użytkowników, ma dodatkową możliwość usuwania 
użytkowników.

Po utworzeniu profilu osobistego wystarczy nacisnąć jego ikonę, aby uzyskać dostęp do funkcji.
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Pasek poleceń

Treści oraz polecenia różnią się w zależności od kontekstu, w którym się znajdujemy, i rodzaju 
trwającego treningu.

Niemniej jednak niektóre polecenia są zawsze obecne.

A. Nacisnąć symbol HOME, aby wrócić do strony głównej swojego profilu.

B. Nacisnąć przycisk koła zębatego, aby zmienić ustawienia.

C. Nacisnąć symbol AUDIO, aby zmienić głośność dźwięku.

D. Nacisnąć symbol BLUETOOTH, aby sparować urządzenia osobiste. 

E. Nacisnąć symbol strzałki, aby wrócić do poprzedniej strony.
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SPEED

28.5

Device 01

Device 02

Device 03

Integracja z Bluetooth

Jak działa Bluetooth

Funkcja Bluetooth umożliwia: 

- parowanie zestawu słuchawkowego Bluetooth;
- parowanie opaski do pomiaru tętna Bluetooth/ANT +. 

Parowanie słuchawek Bluetooth

1. Uruchomić połączenie Bluetooth w  słuchawkach 
i uruchomić tryb parowania.

 Uruchomić połączenie Bluetooth w systemie Live. 

2. Wybrać urządzenie do podłączenia: nacisnąć symbol 
słuchawek.

3. Zostanie otwarta lista urządzeń; wybrać odpowiednie 
urządzenie.

Parowanie opaski Bluetooth do pomiaru tętna

1. Uruchomić połączenie Bluetooth w systemie Live.

2. Wybrać urządzenie do podłączenia: nacisnąć symbol 
w kształcie serca 

3. Zostanie otwarta lista urządzeń; wybrać odpowiednie 
urządzenie. 

Lista urządzeń kompatybilnych znajduje się na stronie 
internetowej Technogym.com



TECHNOGYM RIDE 22

Dane techniczne

Waga produktu 67 kg

Maksymalna waga użytkownika 160 kg

Wzrost użytkownika 155-205 cm

Zasilanie 12 V   4,5 A

Zasilacz wejście 100÷240 VAC 50/60 Hz   2,5 A
wyjście   12 V   7,5 A

Poziom hałasu Poniżej 70 dB

Stopień ochrony IP 20

Temperatura pracy od +5°C do +35°C

Producent Technogym s.p.a. – Włochy
via Calcinaro 2861 – 47521 Cesena FC

Używać wyłącznie zasilacza dostarczonego w zestawie.

1444 mm

12
33

 m
m

14
20

 m
m

1545 mm 642 mm
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Wymogi sieciowe

Jakość usługi zależy od szybkości połączenia internetowego. 
Aby korzystać z najlepszych wrażeń audio-wideo w jakości HD, dla każdego pojedynczego 
produktu zalecana jest szybkość połączenia internetowego 5 Mbps lub większa; wymóg ten 
zapewnia jakość HD aż do 1080 p.

Jeśli szybkość połączenia jest niższa, produkt automatycznie dostosowuje się do dostępnej 
szybkości połączenia, zmniejszając jakość usługi i rozdzielczość wideo. 

- 3 Mbps: szybkość połączenia dla jakości SD (standard definition video), tj. dla średniej jakości 
wideo ( jakość DVD) 

- 1,5 Mbps: szybkość połączenia szerokopasmowego dla niskiej jakości wideo (niezalecane)

Sieć Wi-Fi

Aby połączyć produkt z  siecią Wi-Fi (punkt dostępu lub modem bezprzewodowy), należy 
zastosować się do poniższych wymogów:

- Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac przy 2,4 GHz lub 5 GHz
- Protokoły bezpieczeństwa: WEP, WPA/WPA2.
- DHCP: włączony
- Jeśli wykorzystywane jest pasmo 2,4 GHz, zalecane jest używanie kanałów 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

i 12. Unikać kanałów 2, 3, 4, 13, 14, ponieważ mogą powodować zakłócenia z urządzeniami 
Bluetooth.

Wireless

BLE: 2402 MHz ~ 2480 MHz / 0,1 mW

ANT+: 2402 MHz ~ 2480 MHz / 1 mW

RFID: 13,56 MHz

Wi-Fi: 2402 MHz ~ 2480 MHz / 10 mW

Wi-Fi: 5180 MHz ~ 5825 MHz / 10 mW
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Miejsce eksploatacji

Produkt zamontować i eksploatować w środowisku spełniającym poniższe wymagania. 

- Temperatura w przedziale od +10°C do +25°C.
- Oświetlenie jest wystarczające do wykonywania ćwiczenia w przyjemnych i relaksujących 

warunkach.
- Wokół produktu znajduje się szeroki pas wolnej przestrzeni wynoszący co najmniej 60 cm.
- Podłoże jest płaskie, stabilne i wolne od drgań, odpowiednie do utrzymywanego ciężaru, 

z uwzględnieniem masy użytkownika. Nie montować na podłogach pływających.

Środowisko, w którym dokonuje się montażu, powinno spełnią wszystkie warunki wymagane 
przez obowiązujące przepisy prawa.

Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

Nie korzystać z produktu na otwartej przestrzeni ani nie wystawiać go na działanie czynników 
atmosferycznych. Nie dopuszczać do kontaktu produktu ze strumieniami wody.

Nie umieszczać produktu w  pomieszczeniach o  wysokiej wilgotności, takich jak baseny, 
pomieszczenia do masażu wodnego, sauny.

60 cm
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Przestawianie produktu

 Ostrzeżenie
Produkt należy przestawiać z dużą ostrożnością, ponieważ może to spowodować 
utratę jego stabilności.

Produkt wyposażony jest w stałe kółka przednie. 
W celu przestawienia produkt należy lekko podnieść, jak pokazano na rysunku, a następnie 
pchnąć do przodu lub do tyłu. 

Ze względu na wagę produktu podnoszenie powinno być wykonywane przez więcej niż jedną 
osobę.

Produkt podnosić wyłącznie w sposób pokazany na rysunku. Nie używać w charakterze punktów 
chwytu wyświetlacza ani siodełka.

Po każdym ruchu sprawdzić, czy produkt jest wypoziomowany, co pozwala zapewnić prawidłowe 
działanie.
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Poziomowanie produktu

W celu zapewnienia prawidłowego działania produkt należy wypoziomować.

- Odkręcić nakrętkę zabezpieczającą (S).
- Wkręcać lub odkręcać stopkę (T), aż do uzyskania stabilnego położenia ramy.
- Po zakończeniu regulacji dokręcić nakrętkę zabezpieczającą (S).
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Podłączenie elektryczne

Przed podłączeniem produktu do sieci zasilającej należy sprawdzić, czy parametry instalacji 
elektrycznej są zgodne z  obowiązującymi przepisami. Sprawdzić specyfikację zasilania na 
etykiecie identyfikacyjnej produktu.

Usunąć zaślepkę przykrywającą złącze.
Podłączyć zasilacz najpierw do złącza produktu, a następnie do gniazda ściennego.
Zamontować zaślepkę.

 Ostrzeżenia 
Należy okresowo sprawdzać stan zasilacza.
Gniazdo zasilania musi znajdować się w miejscu umożliwiającym łatwe i bezpieczne 
podłączanie i odłączanie przewodu zasilania.

Deklaracja zgodności FCC
Przedmiotowy produkt jest zgodny z  częścią 15 
przepisów FCC. Eksploatacja jest dozwolona pod 
następującymi dwoma warunkami:
1 -  produkt nie może powodować szkodliwych 

zakłóceń; 
2 -  produkt musi akceptować wszelkie odbierane 

zakłócenia, w  tym zakłócenia, które mogą 
powodować niepożądane działanie produktu.

Oświadczenie o zgodności z ISED Kanada
Produkt spełnia wymagania RSS Industry Canada 
dotyczące urządzeń radiowych zwolnionych 
z posiadania licencji. Eksploatacja jest dozwolona 
pod następującymi dwoma warunkami:
1 -  produkt nie może powodować szkodliwych 

zakłóceń; 
2 -  urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane 

zakłócenia, nawet jeśli zakłócenia te mogą 
powodować niepożądane działanie.
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Włączanie i wyłączanie

Aby włączyć i wyłączyć produkt, nacisnąć włącznik znajdujący się pod wyświetlaczem. Produkt 
powinien być podłączony do sieci elektrycznej.

Wyłączyć produkt dopiero po zakończeniu ćwiczeń, gdy znajduje się w trybie czuwania.

Gdy wyświetlacz jest wyłączony, dioda (V) jest podświetlona.
Gdy wyświetlacz jest włączony, a produkt jest używany, dioda (V) jest wyłączona. 
Gdy wyświetlacz jest włączony, ale produkt nie jest używany, dioda (V) miga.

Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, wyłączyć go wyłącznikiem i wysunąć wtyczkę 
zasilania z gniazda ściennego.

Włącznik służy do włączania i wyłączania wyświetlacza, jednak nie izoluje całkowicie produktu 
od napięcia sieciowego. W celu zapewnienia pełnej izolacji konieczne jest odłączenie wtyczki 
zasilającej.
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Konserwacja zwyczajna

W  celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych nieopisanych w  niniejszej instrukcji 
obsługi należy zwrócić się do serwisu technicznego Technogym.
Poziom bezpieczeństwa produktu zostanie zachowany pod warunkiem przeprowadzania co 
dwa tygodnie dokładnej kontroli mającej na celu wykrycie ewentualnych szkód i/lub zużycia.
Zaleca się natychmiastową wymianę uszkodzonych bądź zużytych komponentów lub 
ewentualne wyłączenie produktu z eksploatacji.

Zawsze utrzymywać produkt w  czystości i  odkurzać zgodnie ze standardowymi zasadami 
higieny i standardami sanitarnymi.

Przed każdą interwencją koniecznie należy wyjąć przewód zasilający z gniazda.

Po każdorazowym użyciu oczyścić za pomocą gąbki nasączonej wodą z mydłem o neutralnym 
pH w celu usunięcia potu i zawilgocenia, a następnie dobrze osuszyć produkt. 

Podnieść siodełko i kierownicę do najwyższej wysokości w celu oczyszczenia całej długości 
sztycy. Dokładnie usunąć kurz z kratki (Z). 

Nie stosować środków chemicznych ani rozpuszczalników. Nie używać produktów ściernych.
Nie rozpylać żadnych płynnych substancji bezpośrednio na ekran lub tył wyświetlacza.

Po upływie każdych 6 miesięcy sprawdzić stabilność siodełka. Dokręcić dwie nakrętki zacisku 
siodełka momentem dokręcania 25 Nm.

Po upływie każdych 3 miesięcy sprawdzić dokręcenie pedałów do korby i stan ich zużycia.
Raz do roku sprawdzić dokręcenie korby na osi centralnej.
W razie wystąpienia nietypowych sytuacji zwrócić się do serwisu technicznego Technogym.
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Co 6 miesięcy sprawdzić poprawność działania zespołu regulacji pionowej (G) (siodełko 
i kierownica). Skontrolować zazębienie i odpowiednie funkcjonowanie dźwigni. W celu ustalenia 
prawidłowego zazębienia należy zwrócić się do serwisu technicznego Technogym.

Co 6  miesięcy sprawdzić poprawność działania zespołu regulacji poziomej (K) siodełka. 
Sprawdzić płynność przesuwu poziomego siodełka. Smarować sztycę olejem na bazie PTFE.
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Regulacja luzu siodełka

Zaleca się okresowe kontrole luzu siodełka, jako że może on przyczynić się do powstawania 
wibracji i hałasu, a ponadto może utrudniać regulację siodełka.
W celu regulacji luzu przesuwu pionowego siodełka należy postępować następująco:

- Wyregulować śruby (A) i (B) za pomocą klucza imbusowego.
- Sprawdzić luz siodełka na całej długości.

Jeśli śruby (A) i (B) są dokręcone (w prawo), przesuw staje się trudniejszy.
Jeśli śruby (A) i (B) są odkręcone (w lewo), przesuw staje się łatwiejszy.

Każdorazowo dokręcać śruby o 1/8 obrotu i przetestować przesuw przed ewentualną 
dalszą regulacją.
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W celu regulacji luzu przesuwu poziomego siodełka należy postępować następująco:

- odkręcić śrubę (C);
- podnieść pokrywę (D);
- wyregulować nakrętkę (E);
- sprawdzić luz siodełka na całej długości;
- opuścić pokrywę (D);
- dokręcić śrubę (C).

Jeśli nakrętka jest dokręcona (w prawo), przesuw staje się trudniejszy.
Jeśli nakrętka jest odkręcona (w lewo), przesuw staje się płynniejszy.

Każdorazowo dokręcać nakrętkę o 1/8 obrotu i przetestować przesuw przed ewentualną 
dalszą regulacją.
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Regulacja luzu kierownicy

W celu regulacji luzu przesuwu pionowego kierownicy należy postępować następująco:

- przesunąć dźwignię (A) i skierować kierownicę w dół; Pozostawić dźwignię podniesioną.
- odkręcić śrubę (B);
- podnieść wskaźnik (C), pamiętając, w jakiej pozycji się znajduje;
- wyregulować sworzeń (D) w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara;
- umieścić wskaźnik na nowej pozycji (C) odpowiadającej kolejnemu nacięciu, w kierunku 

odwrotnym do wskazówek zegara;
- dokręcić śrubę (B).
- opuścić dźwignię (A).
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Serwis techniczny

Podczas kontaktu z serwisem technicznym Technogym należy podać następujące informacje: 

- model produktu (A);
- data zakupu;
- numer seryjny (B);
- dokładny opis problemu.

Naprawa produktu przez osoby nieupoważnione przez firmę Technogym powoduje utratę 
gwarancji.

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

tel.: +39 0547 56047
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Magazynowanie i utylizacja

W przypadku dłuższego nieużywania produktu należy złożyć go w suchym i czystym miejscu 
oraz przykryć pokrowcem zabezpieczającym przed kurzem w środowisku, w którym temperatura 
mieści się w granicach od -10°C do +70°C, a wilgotność wynosi od 20% do 90%.

Sprawdzić, czy produkt w żaden sposób nie może stać się źródłem zagrożenia. 
Nie pozostawiać produktu dzieciom do zabawy. Na czas ewentualnej dłuższej przerwy 
w użytkowaniu produkt należy wyłączyć, wyjmując przewód zasilający. 
Zabronione jest wyrzucanie produktu do środowiska w miejscach publicznych lub prywatnych, 
które są przedmiotem użytku publicznego. 
Produkt wykonany jest z materiałów, które można poddać recyklingowi, takich jak stal, aluminium 
i tworzywa sztuczne. Należy utylizować je w sposób wskazany w obowiązujących przepisach 
prawa dotyczących odpadów komunalnych i  o  podobnym charakterze, zwracając się do 
wyspecjalizowanych firm oczyszczania miasta i ochrony środowiska.
Zabrania się wyrzucania odpadów pochodzących z urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
wraz z  odpadami komunalnymi. Do tego rodzaju produktów stosuje się specjalny system 
segregacji odpadów zgodnie z  obowiązującym prawem, które wymaga odpowiedniego 
przetwarzania, odzysku i recyklingu.
Wyrzucanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w miejscach niedozwolonych 
bądź jego niewłaściwe używanie może spowodować poważne szkody dla środowiska oraz 
wpływać na zdrowie ludzkie.
Po wdrożeniu przepisów unijnych w  Państwach Członkowskich prywatne gospodarstwa 
domowe na terenie krajów UE mogą zwracać zużyty sprzęt elektryczny i  elektroniczny do 
wyznaczonych punktów zbiórki odpadów.
Jeżeli produkt używany jest do celów komercyjnych, zwrócić się do sprzedawcy lub działu 
obsługi klienta w firmie Technogym w danym kraju w celu uzgodnienia odbioru oraz utylizacji 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
W celu utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego w krajach spoza Unii Europejskiej 
należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

Średni okres użytkowania produktu: 10 lat.
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