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Brukerhåndboken er skrevet av produsenten på originalspråket og oversatt til brukerlandets 
språk. Den er en integrert del av produktets utstyr.

Technogym foreholder seg retten til å foreta endringer på produktene og den tilhørende 
dokumentasjonen når som helst og uten forutgående varsel.

Technogym s.p.a. anser seg som ansvarlig for produktet kun dersom man overholder følgende 
forholdsregler:
- at produktet brukes i henhold til spesifikasjonene.
- at man har lest hele brukerhåndboken nøye.
- at installasjonsstedet er i overensstemmelse med kravene i brukerhåndboken.
- at det elektriske anlegget er i overensstemmelse med lover eller forskrifter som gjelder i 

landet hvor produktet skal brukes.
- at man bruker egnet påkledning.
- at man ikke legger håndklær eller annet på produktet.
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Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Før du endrer kosthold, starter en diett eller begynner med stretching eller trening, skal du alltid 
ta en sjekk hos lege eller annet kvalifisert og godkjent helsepersonell. Det er alltid fornuftig å 
informere seg grundig om aktiviteter og valg som kan ha innvirkning på helsen din. 

Les alle instruksjonene før du tar i bruk produktet. Disse instruksjonene er laget for å garantere 
brukersikkerheten og for å beskytte produktet.

Når man benytter et elektrisk apparat må man alltid ta visse forholdsregler, inkludert følgende.

 Fare
For å redusere faren for elektrisk støt, må du alltid trekke støpselet ut etter bruk og 
før du utfører renhold eller vedlikehold.

 Advarsel
For å redusere faren for brannskader, brann, elektrisk støt eller personskader må 
man ta følgende forholdsregler.

 
La ikke produktet stå ubevoktet når støpselet er tilkoblet. Ta ut støpselet når produktet ikke er 
i bruk, før det gjøres rent, og før du fester eller fjerner elektriske deler.

Barn skal ikke ha adgang til produktet uten overvåkning. Foreldrene, eller andre som passer på 
barna, har ansvaret for dem og må passe på at det ikke oppstår farlige situasjoner eller at de 
bruker produktet til annet enn det det er konstruert for. Er det barn til stede, må man passe ekstra 
godt på, og ta høyde for deres psykofysiske utvikling i forhold til bruk av produktet. Produktet er 
absolutt ikke egnet som leketøy. Barn under 13 år skal ikke oppholde seg i nærheten av produktet.

Produktet kan brukes av, eller i nærheten av, personer med handikapp eller funksjonshemminger, 
men kun under nøye oppsyn av kyndig personell.

Bruk produktet kun til de formål som er angitt i bruksanvisningen. Utfør kun øvelser som er ment 
for denne typen produkter, og på den måten og under de vilkårene som angis i håndboken. All 
annen bruk skal anses som uriktig og er derfor farlig.

Bruk ikke tilbehør som ikke anbefales av Technogym.

Start aldri produktet dersom ledningen eller støpselet er defekt, dersom det ikke fungerer korrekt, 
dersom det har falt ned, har fått skader eller har falt i vann. I disse tilfellene må du henvende 
deg til teknisk kundeservice hos Technogym.

Trekk ikke produktet etter ledningen og bruk ikke ledningen som håndtak.

Hold strømledningen unna varme overflater.

Hold hendene unna deler i bevegelse. 
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Pass på at gjenstander ikke faller inn i åpningene, eller at du selv putter noe inn i dem.

For å slå av strømmen, må du koble ut alle betjeningsanordninger og trekke støpselet ut av 
kontakten.

Skal ikke brukes utendørs. Start ikke produktet på steder hvor man bruker sprayprodukter eller 
håndterer oksygen.

 Advarsel
Produktet skal kobles kun til et jordet strømuttak. Les anvisningene for jording.

TA GODT VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE
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Personlig sikkerhet

Les hele håndboken omhyggelig før du starter treningen, og gjør deg kjent med alle 
betjeningsanordningene i produktet.

Produktet skal brukes først etter at man har vært igjennom en legeundersøkelse som er målrettet 
for den typen trening man har tenkt å utføre. Produktet må kun brukes i overensstemmelse 
med Technogyms bruksbetingelser.

Kontakt lege før du starter treningsprogrammet, og sjekk at det ikke er noe i veien for at du 
kan bruke produktet.

Hvis du plutselig føler deg uvel under treningen (svimmelhet, brystsmerter osv.) skal du straks 
avbryte øvelsen og kontakte lege.

Når du starter treningen, må du passe på at du setter deg riktig på produktet. Pass på deler 
som kan være til hinder.

Programmer treningen etter din egen fysiske tilstand og helse. Start med mindre anstrengende 
belastninger.

Pass på at du ikke overbelaster deg eller trener til du er utmattet. Ved smerter eller unormale 
symptomer, skal du avbryte treningen øyeblikkelig og søke lege.

Feil eller overdreven trening kan føre til alvorlige fysiske skader eller død.

Ha på deg klær og sko som er egnet for treningen. Unngå vide klær. Samle langt hår i en 
hestehale. Hold klær eller håndklær i sikker avstand fra deler i bevegelse.

Når produktet er i bruk, skal uvedkommende holde seg på trygg avstand.

Ikke bruk produktet i nærvær av husdyr.

Produktet må være fullstendig montert før du tar det i bruk. Kontroller produktet før bruk. Ikke 
fortsett å bruke produktet hvis det ikke fungerer korrekt.

Monter og aktiver produktet på en solid og horisontal flate.

For å unngå elektrisk støt må ingen av komponentene, som f.eks. strømledningen eller I/0-
bryteren, komme i nærheten av væsker.

Produktet skal holdes i god driftstilstand. Dersom du oppdager slitasje, må du kontakte teknisk 
kundeservice hos Technogym.

Gjør ikke andre vedlikeholdsinngrep på produktet enn de som er beskrevet i brukerhåndboken.

Legg ikke noe på rammen eller på skjermen.  Følg håndbokens anvisninger for drikkeflaske og 
små personlige enheter.
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Produktet er beregnet og konstruert med sikkerheten og personlig helse for øyet. Det er allikevel 
noen områder som ikke nødvendigvis fremstår som risikable, men som allikevel kan være det. 
Derfor må du være spesielt oppmerksom på eventuelle farer for klemming av ben eller armer. 

Technogym kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som følge av feil eller skader 
forårsaket av ikke godkjent vedlikehold, uriktig bruk, ulykker, uaktsomhet, feil montering eller 
installasjon, avfall fra bygningsarbeider i området der produktet befinner seg, oksidasjon eller 
korrosjon på grunn av produktets plassering, endringer eller tilpasninger uten skriftlig tillatelse 
fra Technogym, eller fordi brukeren ikke har fulgt bruks-, drifts-, og vedlikeholdsanvisningene 
i brukerhåndboken.
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C FB A

D E

Produktet TECHNOGYM RIDE er et apparat beregnet til hjemmebruk i private boliger. I følge 
standarden ISO EN 20957-1, er dette et apparatet klassifisert som klasse SA.

Verdiene som vises på tegningen er kun veiledende. Du finner korrekt informasjon ved å sjekke 
produktetiketten.

Produsent- og produktidentifikasjon

A - Produsentens navn og adresse

B - Produksjonssted

C - Produktbeskrivelse

D - Elektriske spesifikasjoner

E - Serienummer og produksjonsdato

F - Produktmodell
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Produktbeskrivelse

A. Skjerm
B. Styre
C. Sykkelsete
D. Pedaler
E. Pedalarmer
F. Multifunksjonstaster

G. Spaker for regulering av setet
H.. Håndtak for regulering av styret
K. Plass for drikkeflaske
L. Hjul for å flytte sykkelen
M. Telefonholder 
N. Løftepunkt for små forflytninger
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H

Bruksanvisning

TECHNOGYM RIDE er et produkt som kun skal brukes til det det er beregnet og konstruert 
for, det vil si som ergometersykkel. All annen bruk skal anses som uriktig og er derfor farlig.

Bruk spaken (H) for å heve styret. 

- Stå på gulvet ved siden av styret.
- Løft spaken (H) helt opp.
- Hold spaken (H) oppe og plasser styret i ønsket høyde.
- Sett spaken (H) tilbake i opprinnelig stilling. 

Reguler skjermvinklingen etter at du har 
innstilt høyden på styret. 
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Q

R

P

Bruk spaken (Q) for horisontal innstilling av 
setet.

- Vri på spaken (Q).
- Flytt setet horisontalt.
- Sett spaken (Q) tilbake i opprinnelig stilling 

for å blokkere setet. 

Hvis du vil ha setet høyere, løfter du det bare 
opp. Vil du ha det lavere, må du bruke spaken 
(R).

For høyt eller for lavt sete tvinger deg til å 
bevege bein og armer feil.

Et punkt midt på pedalarmene viser pedalens 
akse. Her setter du metermålet for eksakt 
innstilling av setehøyden.
Setet reguleres i automatisk trinn på 12 mm. 
Ønsker du å regulere setehøyden mindre enn 
12 mm, må du skru på skruen (P) på setet. 

- Skru opp skruen (P).
- Reguler setehøyden.
-  Skru skruen (P) fast igjen.
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8%

Pedalarmenes lengde kan reguleres med de to 
forlengelsesstykkene som følger med produktet.

Forlengelsesstykkene er merket:

L - Left, for venstre pedal

R - Right, for høyre pedal.

- Ta pedalen av pedalarmen.
- Ta av forlengelsesstykket og platen som 

sitter på. Dette forlengelsesstykket har et 
hull i midten (pedalarmens lengde er 172,5 
mm).
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- Monter det nye forlengelsesstykket og platen. 
- Skru pedalen fast med moment 47 til 54 Nm.

Velg forlengelsesstykkets retning etter hvor lang 
pedalarm du ønsker: 170 mm eller 175 mm.
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Sett deg på sykkelsetet og ta tak i styret. Fra denne stillingen skal du kontrollere at du greier å 
strekke bena nesten helt ut når pedalen står i den laveste stillingen. 
Sett deg på setet med overkroppen fremoverbøyd. Ryggen skal holdes rett. Plasser hendene 
ytterst på styret med lett bøyde armer. Unngå å svinge til siden.
Hold foten rett slik at den ikke kommer borti produktets deksler.

Regulere pedalremmene.

- Før tåspissen inn slik at forfoten blir 
liggende foran pedalakselen.

- Stram spennene på pedalstroppene slik at 
foten sitter godt fast til pedalen. 

Pass på at ikke skolissene eller noe av tøyet 
setter seg fast i åpningene.
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Sett ikke produktet i vertikal stilling når du 
setter det bort. Fare for skader, produktet 
vakler eller velter.

Man må ikke sette seg, klatre opp på eller drive 
med strekking på beskyttelsen ban.
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Pass på etikettene som sitter på produktet. 
Disse inneholder informasjon om mulige 
risikoer og farer.
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Multifunksjonstastene

Multifunksjonstastene sitter på styret: to på utsiden og to på innsiden.

Funksjonen til disse tastene varierer avhengig av typen øvelse.

For eksempel når man trykker på den grønne START-tasten under bakkeøvelser, har tastene 
følgende funksjon:

- samtidig trykk på de utvendige tastene innvirker på tannkransen foran 
- trykk på én av de utvendige tastene innvirker på kassetten 
- trykk på én av de innvendige tastene endrer hellingen

Gjør du øvelser med konstant belastning, vil alle tastene endre målbelastningen. 
Med de utvendige tastene stiger verdien mest, mens med de innvendige tastene stiger den minst.
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APPS

V

X

Y

Z

LIVE grensesnitt

V HDMI-port i (HDCP 2.2), forbeholdt speilingsenheten
X USB-port, forbeholdt speilingsenheten
Y Kontakt for hodetelefoner
Z NFC-sensor/RFID-leser

Når du har koblet den personlige enheten til uttakene på baksiden av skjermen, berører du 
APPS-ruten for tilkobling av de eksterne enhetene.

Se nettstedet til http://technogym.com/livesources for å sjekke listen over kompatible 
enheter
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Email

……….

RegisterNew here?

Use your Technogym account to login

LOGIN WITH

TECHNOGYM

TECHNOGYM
WELCOME TO

Julia Blaze

Registrering og personlig profil

Grunninnstillingene legges inn når du slår på produktet første gang.

Først og fremst må du registrere deg. 

Alle familiemedlemmene, dvs. alle som bruker produktet, kan registrere seg og opprette en 
egen profil. På denne måte blir treningsresultatene registrert i den enkeltes personlige profil.

Hvis du allerede har en Technogym-konto, trenger du bare å koble deg til.

Bruk en NFC-sensor eller QR-kode for å koble deg til.

Den som registrerer seg først, er administrator. 
I motsetning til de andre brukerne, kan administratoren slette brukere.

Etter at du har opprettet den personlige profilen, trenger du bare å trykke på symbolet for 
profilen din for å få tilgang til funksjonene.
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Kommandolinje

Innholdet og kommandoene varierer etter sammenhengen og hva slags trening du holder på 
med.

Noen kommandoer vil du allikevel alltid finne.

A. Berør HOME-symbolet for å gå tilbake til startsiden for profilen din.

B. Berør tannhjulsymbolet for å endre innstillingene.

C. Berør LYD-symbolet for å endre lydstyrken.

D. Berør BLUETOOTH®-symbolet for å tilkoble egne enheter. 

E. Berør pilsymbolet for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
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SPEED

28.5

Device 01

Device 02

Device 03

Integrering med Bluetooth®

Hvordan du bruker Bluetooth®

Bluetooth®-funksjonene gjør det mulig å: 

- Koble til Bluetooth®-hodetelefonene
- Koble til Bluetooth®/ANT + pulsmåleren 

Koble til Bluetooth®-hodetelefonene

1. Aktiver Bluetooth®-tilkoplingen av hodetelefonene og 
aktiver paringsmodus.

 Aktiver Bluetooth®-forbindelsen i Live. 

2. Velg enheten du ønsker å koble til: berør hodetelefon-
symbolet.

3. En liste over enheter vises; velg din egen enhet.

Koble til Bluetooth®-pulsmåleren

1. Aktiver Bluetooth®-forbindelsen i Live.

2. Velg enheten du ønsker å koble til: berør hjertesymbolet 

3. En liste over enheter vises; velg din egen enhet. 

Se nettstedet til Technogym.com for å sjekke listen over 
kompatible enheter
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Tekniske egenskaper

Produktets vekt 67 kg

Brukerens maksimale vekt 160 kg

Brukerens høyde 155 - 205 cm

Strømforsyning 12V   4,5A

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

Støy Lavere enn 70 dB

Beskyttelsesgrad IP 20

Driftstemperatur fra +5 °C til +35 °C

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

Bruk kun strømforsyningsenheten som følger med.

1444 mm

12
33

 m
m

14
20

 m
m

1545 mm 642 mm
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Nettverkskrav

Kvaliteten på denne funksjonen avhenger av hvor rask internetthastighet man har. 
For å få så god HD lyd/bilde-opplevelse som mulig, anbefaler vi at alle produktene har en 
internetthastighet på minst 5 Mbps eller mer. Dette vil garantere en HD-kvalitet på inntil 1080 p.

Dersom netthastigheten er lavere, vil produktet automatisk tilpasse seg til den netthastigheten 
som er tilstede, og vil redusere kvaliteten og oppløsningen på videoen. 

- 3 Mbps: netthastighet for SD-kvalitet (standarddefinisjon video), det vil si middels kvalitet 
video (DVD-kvalitet) 

- 1.5 Mbps: bredbånds netthastighet for lavkvalitets video (anbefales ikke)

WiFi-nettverk

For å koble produktet til et WiFi-nettverket (access point eller trådløs modem) må følgende 
krav oppfylles:

- Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac med 2,4 GHz eller 5 GHz.
- Sikkerhetsprotokoller: WEP, WPA/WPA2.
- DHCP: aktivert
- Hvis man bruker et bånd med 2,4 GHz, anbefales det å benytte kanalene 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12. Unngå kanalene 2, 3, 4, 13, 14, fordi disse kan gi interferens med Bluetooth-enheter.

Trådløs

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

ANT+: 2402 MHz~2480 MHz/1 mW

RFID: 13,56 MHz

WiFi: 2402 MHz~2480 MHz/10 mW

WiFi: 5180 MHz~5825 MHz/10 mW
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Bruksområde

Installer og bruk produktet i lokaler som oppfyller kravene beskrevet nedenfor. 

- Temperatur mellom +10 °C og +25 °C.
- Tilstrekkelig belysning, slik at den fysiske øvelsen kan utføres under behagelige og 

avslappende forhold.
- God plass rundt produktet - minst 60 cm.
- Flatt, stabilt og vibrasjonsfritt gulv, som tåler vekten av produktet pluss brukeren. Må ikke 

installeres på flytende gulv.

Lokalet hvor produktet er installert, må tilfredsstille alle krav som beskrives i gjeldende forskrifter.

Produktet må ikke utsettes for direkte sollys. 

Produktet må ikke brukes utendørs. La det ikke stå utendørs hvor det kan bli utsatt for 
værpåvirkninger. Sprut ikke vann på produktet.

Plasser ikke produktet i svært fuktige områder, som f.eks. svømmebasseng, boblebad og 
badstuer.

60 cm
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Flytte produktet

 Advarsel
Vær meget forsiktig når produktet flyttes da det kan velte.

Produktet har faste forhjul. 
For å flytte det, må du løfte det litt som vist på figuren, og skyve det fremover eller bakover. 

Produktet er så tungt at det bør løftes med hjelp av flere personer.

Løft produktet kun slik som vist på figuren. Ikke ta tak i hverken skjermen eller setet for å flytte det.

Etter at du har flyttet produktet, må du alltid kontrollere at det står stabilt. Dette er nødvendig 
for at det skal fungere på riktig måte.
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T S

Regulere produktet

Produktet må stå plant for å kunne fungere korrekt.

- Skru opp kontramutteren (S).
- Skru støttebenet (T) ut eller inn til rammen står stabilt.
- Når produktet er justert, skrur du kontramutteren (S) fast igjen.
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Elektrisk tilkobling

Før du kobler produktet til strømnettet, må du kontroller at de tekniske spesifikasjonene for 
det elektriske anlegget oppfyller kravene i de gjeldende forskriftene. Kontroller de tekniske 
spesifikasjonene for nettstrømmen på produktets typeskilt.

Fjern hetten på koblingen.
Koble strømkabelen først til kontakten i produktet og deretter til vegguttaket.
Sett hetten på igjen.

 Advarsler 
Kontroller med jevne mellomrom at strømforsyningsenheten er intakt.
Stikkontakten må være plassert slik at det er enkelt å sette inn og ta ut støpselet, 
uten at det oppstår farlige situasjoner.

FCC-samsvarserklæring
Denne enheten er i overensstemmelse med del 
15 i FCC-forskriften. Bruken tillates på følgende to 
betingelser:
1 -  Enheten må ikke forårsake skadelig interferens. 
2 - Enheten må tåle eventuell interferens, inkludert 

interferens som kan føre til uønsket funksjon av 
enheten.

Erklæring om oppfylling av ISED Canada-
krav
Denne enheten er i overensstemmelse med RSS-
standarder fra Industry Canada for lisensfritatte 
radioapparater. Bruken tillates på følgende to 
betingelser:
1 -  Enheten må ikke forårsake skadelig interferens. 
2 - Enheten må tåle eventuell interferens, selv 

om man risikerer at interferensen innvirker på 
funksjonen.
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V

Slå produktet på og av

For å slå på og av produktet, må du trykke på bryteren under skjermen. Produktet må være 
koblet til strømnettet.

Slå av produktet først når du har avsluttet øvelsen og produktet står i standby.

Når skjermen er slått av, lyser LED-en (V).
Når skjermen er slått på og produktet er i bruk, er LED-en (V) slukket. 
Når skjermen er slått på, men produktet ikke er i bruk, blinker LED-en (V).

Dersom produktet ikke skal brukes over lengre tid, bør du også trekke støpslet ut av 
veggkontakten etter at du har slått av produktet med bryteren.

Bryteren brukes til å slå skjermen på og av, men den isolerer ikke produktet helt fra 
nettspenningen. For å isolere produktet helt, må du trekke ut kontakten.
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Z

Alminnelig vedlikehold

Kontakt teknisk service hos Technogym for alt vedlikehold som ikke er beskrevet i denne 
håndboken.
Sikkerheten opprettholdes bare på betingelse av at du sjekker produktet grundig hver annen 
uke for skader eller tegn på slitasje.
Vi anbefaler at du straks skifter ut slitte eller defekte deler, eller eventuelt setter produktet ut 
av drift.

Hold alltid produktet rent og fritt for støv i overensstemmelse med de alminneligste hygiene- 
og helseforskrifter.

Trekk støpselet ut av vegguttaket før du gjør eventuelle inngrep.

Rengjør produktet etter hver gangs bruk med en fuktig svamp og nøytral såpe, for å fjerne 
svette og fuktighet. Tørk det deretter omhyggelig. 

Plasser sykkelsetet og styret i høyeste posisjon for å kunne rengjøre hele stangfestet. Fjern 
støvet omhyggelig fra risten (Z). 

Bruk ikke kjemiske produkter eller løsemidler. Ikke bruk skuremidler.
Spray ikke væske direkte på skjermen eller på baksiden av skjermen.

Sjekk stabiliteten i sykkelsetet hver sjette måned. Stram de to mutterne i setefestet med 25 Nm.

Kontroller hver 3. måned at pedalene er korrekt strammet på pedalarmene, og sjekk at de ikke 
er slitte.
Kontroller en gang i året at pedalarmene er korrekt strammet på midtaksen.
Ved feil, kontakt teknisk service hos Technogym.
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Kontroller hver sjette måned at den vertikale reguleringsenheten (G) (sete og styre) fungerer 
korrekt. Kontroller at tannen har festet seg og at spaken fungerer korrekt. Kontakt teknisk service 
hos Technogym for korrekt tannfeste.

Kontroller hver sjette måned at den horisontale reguleringsenheten (K) til setet fungerer korrekt. 
Kontroller at setet glir lett i horisontal retning. Smør setepinnen med PTFE-basert olje.
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Regulering av slark i setet

Vi anbefaler at du sjekker regelmessig slarket i setet, da det kan forårsake vibrasjoner og støy. 
Dessuten kan det gjøre det vanskeligere å innstille setet.
Gå frem som forklart for å regulere slarket i den vertikale forskyvningen av setet.

- Reguler skruene (A) og (B) med en unbrakonøkkel.
- Kontroller slarket i setet i hele sin lengde.

Hvis skruene (A) og (B) er skrudd igjen (mot høyre), gjør det forskyvningen vanskeligere.
Hvis skruene (A) og (B) er skrudd opp, (mot venstre) gjør det forskyvningen lettere.

Skru skruene 1/8 omgang om gangen, og prøv å skyve før du eventuelt skrur litt mer 
på dem igjen.
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Gå frem som forklart for å regulere slarket i den horisontale forskyvningen av setet.

- Skru ut skruen (C).
- Løft opp dekselet (D).
- Juster mutteren (E).
- Kontroller slarket i hele setets lengde.
- Sett på dekselet (D).
- Stram skruen (C).

Hvis mutteren er skrudd igjen (mot høyre), gjør det forskyvningen vanskeligere.
Hvis mutteren er skrudd opp (mot venstre), gjør det skyvebevegelsen enklere.

Skru mutteren 1/8 omgang om gangen, og prøv å skyve før du eventuelt skrur litt mer 
på den igjen.



TECHNOGYM RIDE33

B

A

C

D

Regulering av slark i styret

Gå frem som forklart for å regulere slarket i den vertikale skyvebevegelsen av styret.

- Senk styret helt ned ved hjelp av spaken (A). La spaken stå oppe.
- Skru ut skruen (B).
- Løft indikatoren (C) opp, men husk hvilken stilling den sto i.
- Vri stiften (D) med klokken.
- Flytt indikatoren (C) mot klokken og inn i det neste hakket.
- Stram skruen (B).
- Senk spaken (A) ned igjen.
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Teknisk service

Når du kontakter teknisk service hos Technogym, må du oppgi følgende data: 

- Produktmodell (A)
- Innkjøpsdato
- Serienummer (B)
- Nøyaktig beskrivelse av problemet.

Inngrep på produktet som er utført av personale som ikke er autorisert av Technogym, medfører 
at garantien bortfaller.

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

Tlf.: +39 0547 56047
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Oppbevaring og avhending

Hvis produktet ikke skal brukes på lengre tid, anbefaler vi at det oppbevares på et tørt og 
rent sted. Dekk det med et klede for å beskytte det mot støv. Produktet skal oppbevares i 
romtemperatur på mellom -10 °C og +70 °C med en luftfuktighet på mellom 20 % og 90 %.

Kontroller at produktet ikke på noen måte kan utgjøre fare. 
La ikke produktet stå slik at barn kan leke med det. Strømledningen må derfor fjernes hvis 
produktet ikke skal brukes på lengre tid. 
Det er forbudt å kaste produktet i naturen, på offentlig grunn eller privat eiendom for almen bruk. 
Produktet er laget av resirkulerbare materialer som stål, aluminium og plast. Disse materialene 
skal behandles i henhold til gjeldende forskrifter for husholdningsavfall og lignende, og leveres 
til spesielle miljøstasjoner.
Det er forbudt å kaste elektrisk og elektronisk avfall sammen med vanlig husholdningsavfall. For 
denne typen produkter finnes det egne miljøstasjoner som behandler, gjenvinner og resirkulerer 
materialene i samsvar med gjeldende forskrifter.
Ulovlig kassering av utrangerte elektriske og/eller elektroniske apparater, eller feil bruk av disse, 
kan føre til alvorlige miljø- og helseskader.
I henhold til EUs gjennomføringsbeslutning kan privatpersoner bosatt i EU levere utrangerte 
elektriske og elektroniske apparater til de angitte miljøstasjonene.
Dersom produktet blir brukt kommersielt, må du kontakte din forhandler eller kundeservice 
hos Technogym i ditt eget land for avtale om innlevering og avfallsbehandling av EE-avfall.
Avhending av elektriske og elektroniske apparater i land utenfor den europeiske unionen, må 
gjøres i overensstemmelse med de lokale myndigheter.

Produktets gjennomsnittlige levetid: 10 år.
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