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A felhasználói kézikönyv a gyártó anyanyelvén íródott, majd a használati ország nyelvére került 
fordításra. A termék elválaszthatatlan részét képezi.

A Technogym fenntartja magának a jogot, hogy bármikor és előzetes értesítés nélkül a 
termékeken és a kapcsolódó dokumentáción módosításokat hajtson végre.

A Technogym s.p.a. csak abban az esetben vállal felelősséget a termékért, ha az alábbi 
óvintézkedéseket betartották.
- A terméket a jellemzőinek megfelelően használják.
- A felhasználói kézikönyv minden része gondosan átolvasásra került.
- A telepítés helye megfelel a felhasználói kézikönyv által meghatározott követelményeknek.
- Az elektromos hálózatnak megfelel az adott országban hatályos előírásoknak és 

jogszabályoknak.
- A ruházat megfelelő.
- A terméken nem helyeztek el törülközőt vagy egyéb tárgyat.
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Fontos biztonsági utasítások

Mielőtt bármilyen diétát kezdene, illetve nyújtó- vagy edzéstervet kezdene, mindig konzultáljon 
orvosával vagy egy szakképzett és engedéllyel rendelkező egészségügyi dolgozóval. Érdemes 
mindig alaposan tájékozódni az egészséget befolyásoló tevékenység megkezdése és 
döntéshozatal előtt. 

A termék használata előtt olvassa el az összes utasítást. Ezeket az utasításokat azért állítottuk 
össze, hogy garantáljuk a felhasználó biztonságát és megvédjük a terméket.

Elektromos készülék használatakor mindig be kell tartani a minimális óvintézkedéseket, közöttük 
az alábbiakat.

 Veszély
Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében használat után azonnal, valamint 
tisztítás vagy szervizelés előtt mindig húzza ki a készüléket a konnektorból.

 Figyelmeztetés
Tűzveszély, áramütésveszély, égési sérülések vagy más személyi sérülés elkerülése 
érdekében tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.

 
Soha ne hagyja a terméket felügyelet nélkül, ha az csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz. 
Amikor nem használja a terméket, tisztítás előtt, illetve az elektromos alkatrészek fel- és 
leszerelése előtt húzza ki a csatlakozódugót.

Akadályozza meg, hogy a gyermekek felügyelet nélkül hozzáférjenek a termékhez; a gyermekek 
felügyeletével megbízott szülőknek és más személyeknek, felelősséget kell vállalniuk értük, és el 
kell kerülniük azokat a helyzeteket és viselkedési formákat, amelyekre a terméket nem tervezték. 
Gyermekek jelenlétében gondos felügyelet szükséges, amely figyelembe veszi pszichofizikai 
fejlődésüket a termék használatával kapcsolatosan. A termék egyáltalán nem alkalmas 
játékszerként történő használatra. Tartsa távol a 13 év alatti gyermekeket ettől a terméktől.

A terméket gyermekek, valamint csökkent képességekkel rendelkezők vagy fogyatékkal élők 
csak szakképzett személy gondos felügyelete mellett használhatják.

A terméket kizárólag a felhasználói kézikönyvben előírt célokra használja; csak az erre a típusú 
termékekre előírt gyakorlatokat végezze, a kézikönyvben előírt módok és feltételek betartásával. 
Minden más használat nem megfelelőnek, és így veszélyesnek tekintendő.

Ne használjon a Technogym által nem javasolt kiegészítőket.

Soha ne használja a terméket, ha a kábel vagy a csatlakozódugó megrongálódott, illetve ha 
a termék nem megfelelően működik, leesett, sérült vagy vízbe esett. Ez esetben forduljon a 
Technogym műszaki ügyfélszolgálatához.

Ne próbálja meg a terméket a tápkábelnél fogva elhúzni, és ne használja a kábelt fogantyúként.

A tápkábelt tartsa távol a meleg felületektől.

Ne helyezze a kezét a mozgásban lévő részek közelébe. 
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Ne ejtsen és ne helyezzen tárgyakat a nyílásokba.

A készülék kikapcsolásához állítsa az összes vezérlőt kikapcsolt állásba, majd húzza ki a dugót 
a konnektorból.

Ne használja kültéren. Ne használja a terméket olyan helyen, ahol aeroszolos terméket 
használnak vagy oxigént kezelnek.

 Figyelmeztetés
A terméket csak megfelelően földelt konnektorhoz csatlakoztassa. Olvassa el a 
földelési utasításokat.

ŐRIZZE MEG A KÖVETKEZŐ UTASÍTÁSOKAT
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Személyes biztonság

Mielőtt bármilyen edzéshez kezdene, figyelmesen el kell olvasnia a teljes kézikönyvet, és meg 
kell ismernie a termék vezérlőit.

A termék használata függ a végzendő gyakorlattípusra vonatkozó, célzott orvosi kivizsgálás 
eredményétől, továbbá a Technogym által előírt használati feltételek betartásától.

Az edzésprogram megkezdése előtt konzultáljon orvosával, hogy tájékoztassa Önt a termék 
használatának esetleges korlátairól.

Ha az edzés alatt rosszullétet tapasztal (szédülés, mellkasi fájdalom, stb.), azonnal szakítsa meg 
az edzést és konzultáljon egy orvossal.

Minden gyakorlat megkezdésekor megfelelően helyezkedjen el a terméken, ügyelve azokra a 
részekre, amelyek akadályt jelenthetnek.

Saját testi adottságinak és egészségi állapotának megfelelő edzést állítson be, nem megterhelő 
feladatokkal indítva.

Ne fárassza ki magát, és ne végezze a gyakorlatokat kifulladásig. Fájdalom vagy rendellenes 
tünetek esetén azonnal függessze fel az edzést és konzultáljon orvossal.

A helytelen vagy túlzott edzés testi sérüléseket okozhat.

Az edzés során viseljen megfelelő ruházatot és cipőt; ne hordjon bő ruházatot. A hosszú hajat 
egy lófarokba fogja össze. A ruhadarabokat vagy törülközőt tartsa távol a mozgó részektől.

Használat alatt a terméket nem használó személyeknek megfelelő biztonsági távolságot kell 
tartaniuk.

Ne használja a terméket háziállatok jelenlétében.

Használat előtt teljesen szerelje össze a terméket. Minden használat előtt ellenőrizze a terméket. 
Függessze fel a termék használatát, ha az nem működik helyesen.

Szilárd és szintezett felületen szerelje össze és működtesse a terméket.

Az összes részt, mint például a tápkábelt, illetve I/0 kapcsolót folyadéktól tartsa távol az áramütés 
megakadályozása érdekében.

Ügyeljen a megfelelő működési feltételek betartására. Ha kopás jeleit tapasztalja, vegye fel a 
kapcsolatot a Technogym műszaki ügyfélszolgálatával.

Ne kíséreljen meg a felhasználói kézikönyvben megadottaktól eltérő karbantartási munkálatokat 
végezni.

Ne helyezzen el semmit a vázon vagy a kijelzőn. A kulacs és a kisebb személyes eszközök 
tekintetében tartsa be a kézikönyvben előírtakat.
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A terméket az emberi egészségre és biztonságra vonatkozó követelményeknek megfelelően 
tervezték és gyártották, azonban vannak olyan részei, amelyek nem egyértelmű veszélyeket 
okozhatnak. Ezért különös figyelmet kell fordítani a felső és alsó végtagok zúzódásának 
veszélyére. 

A Technogym nem vonható felelősségre a nem engedélyezett karbantartási műveletek, nem 
megfelelő használat, balesetek, hanyag kezelés, nem helyes összeszerelés vagy beépítés, az 
termék helyéül szolgáló helységben végzett építési tevékenységből származó törmelék, az 
termék elhelyezéséből fakadó oxidáció vagy korrózió, a Technogym írásos engedélye nélkül 
végzett módosítások vagy igazítások, vagy a használó részéről a kézikönyvben a használat, 
a működés és a karbantartás témájában leírtak betartásának elmaradása által okozott 
meghibásodásoknak és károknak köszönhető esetleges károkért.
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A TECHNOGYM RIDE termék otthoni berendezés, melyet lakóépületek belső tereiben való 
használatra alakítottak ki. Az ISO EN 20957-1 szabályozás szerint SA osztályú berendezés.

A rajzon feltüntetett értékek kizárólag tájékoztató jellegűek; céljuk a terméken a címke 
ellenőrzésére szolgáló információk nyújtása.

A termék és a Gyártó azonosítása

A - A gyártó neve és címe

B - A gyártás helye

C - Termék leírása

D - Elektromos jellemzők

E - Sorozatszám és gyártás napja

F - A termék modellje
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Termék leírása

A. Kijelző
B. Kormány
C. Nyereg
D. Pedálok
E. Pedálkarok
F. Multifunkció gombok

G. Nyeregszabályozó karok
H. Kormányszabályozó kar
K. Kulacstartó
L. Mozgató kerék
M. Telefontartó 
N. Emelési pont áthelyezésekhez
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H

Használati utasítások

A TECHNOGYM RIDE termék kizárólag arra a célra használható, amelyre tervezték és gyártották, 
azaz ergometrikus bicikliként. Minden más használat nem megfelelőnek, és így veszélyesnek 
tekintendő.

A kormány magasságának megemeléséhez, használja a kart (H). 

- Álljon a kormány oldalához.
- Emelje meg teljesen a kart (H).
- Helyezze át a kormányt a kívánt magasságra, tartsa a kart (H) megemelve.
- Vigye le ismét a kart (C) a kiinduló állásába. 

Miután beállította a kormány magasságát, 
állítsa be a kijelző dőlését. 
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Q

R

P

A nyereg vízszintes irányban tör ténő 
szabályozásához, használja a kart (Q).

- Forgassa el a kart (Q).
- Mozgassa el a nyerget vízszintes irányba.
- Vigye ismét a kart (Q) a kiinduló állásába a 

nyereg rögzítéséhez. 

A nyereg magasságának növeléséhez elég 
megemelni azt. A nyereg leeresztését a kar 
segítségével lehet elvégezni (R).

A nyereg túl magas vagy alacsony állása 
a végtagok helytelen mozgását okozza.

A pedálkarok közepén egy pont jelzi a pedál 
tengelyét. Ide kell elhelyezni a mérőszalagot a 
nyereg pontos beállításához.
A nyereg minden automatikus kattanása 12 
mm-t mér. A nyereg magasságának 12 mm-nél 
kisebb mértékű növeléséhez állítson a nyereg 
(P) csavarján. 

- Lazítsa meg a csavarokat (P).
- Állítsa be a nyereg magasságát.
- Szorítsa meg a csavarokat (P).
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8%

A termékkel együtt szállítunk két adaptert a 
pedálkarok hosszának beállításához.

Az adaptereken jelölve van az irány:

L - Left, a bal pedálhoz

R - Right, a jobb pedálhoz.

- Szerelje le a pedált a pedálkarról.
- Távolítsa el a meglévő adaptert és az 

alátétet; ezen az adapteren furat van 
középen (a pedálkar hossza 172,5 mm).
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- Szerelje fel az új adaptert a hozzávaló alátéttel. 
- 47 és 54 Nm közötti nyomatékkal szorítsa meg 

a pedált.

Válassza ki az adapter irányát a hosszabbítani 
kívánt pedálkar hossza alapján, 170 mm vagy 
175 mm.
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Üljön fel a nyeregbe és fogja meg a kormányt; ebből a pozícióból ellenőrizze, hogy a lába szinte 
teljesen ki van-e nyújtva, amikor a pedál alsó állásban van. 
A nyeregben előredöntött törzzsel helyezkedjen el, a hátát tartsa egyenesen, és helyezze a kezét 
a kormány széleire; a karokat tartsa enyhén hajlítva. Kerülje az oldalirányú ingadozó mozgást!
Tartsa a lábát a tengelyen, hogy ne dörzsölje a termék burkolatához.

Állítsa be a pedálok szíjait.

- Helyezze be a lábfejét a foglalatba, a 
lábfejének elejét a pedál tengelyén túlra 
helyezve.

- Szorítsa meg a szíjak csatjait úgy, hogy 
a lába jól be legyen helyezve és jól 
illeszkedjen a foglalatba. 

Ügyeljen a cipőfűzőkre és a ruházata 
minden olyan részére, amelyek a nyílásokba 
beakadhatnak.
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Ne állítsa ismét függőleges helyzetbe a 
terméket. Sérülés, instabilitás és felborulás 
veszélye.

Nem üljön rá, ne álljon rá és ne végezzen 
nyújtást a hátsó védelmen.
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Javasoljuk, hogy fordítson figyelmet a terméken 
található öntapadós címkékre, mert azok a 
lehetséges veszélyekről és kockázatokról 
tájékoztatnak.
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Multifunkció gombok

A multifunkció gombok a kormányon helyezkednek el.

Ezeknek a gomboknak a funkciója változik a gyakorlat típusától függően.

A lejtmenetben végzett gyakorlatok esetében, például a zöld START gombot lenyomva, a 
gombok funkciója a következő.

- az egyszerre lenyomott külső gomboknak hatása van az elülső koronára 
- a külön lenyomott külső gomboknak hatása van a hajtófogaskerék részre 
- a külön lenyomott belső gombok módosítják a lejtést

Állandó teljesítményű gyakorlatok esetén az összes gomb a célteljesítményt módosítja. 
A külső gombok nagyobb mértékben módosítják az értéket; a belső gombokkal a növekedés 
kisebb.
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APPS

V

X

Y

Z

LIVE interfész

V HDMI port (HDCP 2.2), a Mirroring Device részére fenntartva
X USB port, a Mirroring Device részére fenntartva
Y Fejhallgató csatlakozó
Z NFC érzékelő / RFID olvasó

A saját készüléknek a kijelző hátulján lévő csatlakozóba történő csatlakoztatása után, érintse 
meg az APPS mezőt, majd a külső eszközök csatlakoztatására szolgáló mezőt.

A kompatibilis eszközök listájának ellenőrzéséhez lásd a  
http://www.technogym.com/livesources oldalt
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Email

……….

RegisterNew here?

Use your Technogym account to login

LOGIN WITH

TECHNOGYM

TECHNOGYM
WELCOME TO

Julia Blaze

Regisztrálás és saját profil

A termék első bekapcsolásakor az alapbeállításokkal dolgozzon.

Az első elvégzendő művelet a beállítás. 

A család minden tagja, a termék minden felhasználója regisztrálhat és elkészítheti saját profilját; 
így az egyes edzések eredményei rögzítve vannak a saját profilban.

Ha már van Technogym fiókja, elég csatlakozni.

A csatlakozáshoz használja az NFC érzékelőt vagy a QR kódot.

Az első regisztráló személy a kezelő. 
A kezelő a többi felhasználóhoz képest rendelkezik a felhasználók törlésének lehetőségével.

A saját profil készítését követően a funkciókhoz való hozzáféréshez elég megnyomni a saját 
profil ikonját.
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Parancssáv

A tartalom és a parancsok az adott körülménytől és az edzés típusától függően változnak.

Mindenesetre néhány parancs mindig megtalálható.

A. Érintse meg a HOME szimbólumot a saját profil kezdőoldalára való visszatéréshez.

B. Érintse meg a fogaskerék gombot a beállítások módosításához.

C. Érintse meg az AUDIO szimbólumot az hangerő módosításához.

D. Érintse meg a BLUETOOTH szimbólumot a személyes berendezések csatlakoztatásához. 

E. Érintse meg a nyíl szimbólumot az előző képernyőképre való visszalépéshez.



TECHNOGYM RIDE21

SPEED

28.5

Device 01

Device 02

Device 03

Kiegészítés Bluetooth-al

Hogyan használja a Bluetooth-t?

A Bluetooth működése lehetővé teszi: 

- a Bluetooth fejhallgatók csatlakoztatását
- a Bluetooth/ANT + szívfrekvencia-mérő csatlakoztatását 

Bluetooth fejhallgatók csatlakoztatása

1. Aktiválja a Bluetooth csatlakozást a fejhallgatókban és 
aktiválja a társítás módját.

 Aktiválja a Bluetooth in Live csatlakozást. 

2. Válassza ki a csatlakoztatni kívánt készüléket: érintse 
meg a fejhallgató szimbólumot.

3. Megnyílik a készülékek listája, válassza ki a saját 
eszközét.

Csatlakoztassa a Bluetooth szívfrekvencia-mérőt

1. Aktiválja a Bluetooth in Live csatlakozást.

2. Válassza ki a csatlakoztatni kívánt készüléket: érintse 
meg a szívet jelző szimbólumot. 

3. Megnyílik a készülékek listája, válassza ki a saját 
eszközét. 

A kompatibilis eszközök listájának ellenőrzéséhez lásd a 
Technogym.com oldalt
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Műszaki jellemzők

A termék súlya 67 kg

Használó max. súlya 160 kg

A használó magassága 155 - 205 cm

Betáplálás 12V   4,5A

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

Zajszint 70 dB-nél alacsonyabb

Védelmi szint IP 20

Üzemi hőmérséklet +5°C és +35°C között

Gyártó Technogym s.p.a. - Olaszország
via Calcinaro 2861 - 47521 Cesena FC

Kizárólag a kapott töltőt használja.

1444 mm

12
33

 m
m

14
20

 m
m

1545 mm 642 mm
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Hálózati követelmények

A szolgáltatás minősége függ az internetcsatlakozás sebességétől. 
A legjobb HD minőségű audio-video élmény eléréséhez minden egyes termék esetén, javasoljuk 
az 5 Mbps vagy annál nagyobb sebességű internetcsatlakozást; ez biztosítja a HD minőséget 
1080 p-ig.

Ha a sebesség ennél alacsonyabb, a termék automatikusan alkalmazkodik a rendelkezésre 
álló csatlakozási sebességhez, csökkentve a szolgáltatás minőségét és a video felbontását. 

- 3 Mbps: csatlakozási sebesség SD minőséghez (standard definition video), azaz közepes 
minőségű videókhoz (DVD minőség) 

- 1.5 Mbps: szélessávú csatlakozási sebesség alacsony minőségű videókhoz (nem javasolt)

Wi-Fi Network

A termék Wi-Fi hálózatra (access point vagy modem wireless) való csatlakoztatásához a 
következő követelmények szükségesek:

- Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 GHz vagy 5 GHz.
- Biztonsági protokollok: WEP, WPA/WPA2.
- DHCP: engedélyezve
- Ha 2.4 GHz-es sávot használ, az 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.-es csatornák használatát javasoljuk. 

Kerülje a 2,3,4, 13, 14-as csatornák használatát, mert a Bluetooth eszközökkel interferenciát 
okozhatnak.

Wireless

BLE: 2402 MHz ~ 2480 MHz / 0.1 mW

ANT+: 2402 MHz ~ 2480 MHz / 1mW

RFID: 13.56 MHz

WiFi : 2402 MHz ~ 2480 MHz / 10mW

WiFi : 5180 MHz ~ 5825 MHz / 10mW



TECHNOGYM RIDE 24

Használati környezet

Az alább felsorolt követelményeknek megfelelő környezetben telepítse és használja a terméket. 

- Hőmérséklet +10°C és +25°C között.
- Megfelelő világítás, hogy a fizikai gyakorlat kellemes és nyugtató feltételek mellett történjen.
- A terméktől körben 60 cm-es szabad, tágas tér.
- Sík, stabil, és rezgésektől mentes, a megtartani kívánt súlynak megfelelő horderővel 

rendelkező felület, figyelembe véve a használó súlyát is. Ne telepítse felszedhető elemekből 
álló padlóra.

A beszerelési helynek a tárgyban hatályos törvények által előírt alkalmassági követelményeknek 
kell megfelelnie.

Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek. 

Ne használja a terméket szabad téren; ne hagyja a terméket a szabadban, környezeti ártalmaknak 
kitéve; ne tegye ki a terméket vízsugárnak.

Ne helyezze a terméket nedvességnek erősen kitett környezetbe, mint pl. uszoda, 
hidromasszázskád, szauna.

60 cm
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A termék elmozdítása

 Figyelmeztetés
Az áthelyezést nagyon óvatosan kell végezni, mert a termék elveszítheti stabilitását.

A termék rögzített elülső kerekekkel van ellátva. 
Az elmozdításához enyhén meg kell emelni a rajzon látható módon, és előre vagy hátra kell tolni. 

Tekintettel a termék súlyára, több embernek kell végeznie az emelést.

A terméket kizárólag az ábrán látható módon emelje meg; ne használja sem a kijelzőt, sem a 
nyerget emelési pontként.

Minden áthelyezést követően, ellenőrizze, hogy a termék síkban van elhelyezve a helyes 
működés érdekében.
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A termék beállítása

A helyes működéshez, a terméknek síkban kell lennie.

- Lazítsa meg az ellenanyát (S).
- Csavarja beljebb vagy kijjebb a lábat(T), amíg a váz stabil helyzetben nem áll.
- A beállítást követően húzza meg az ellenanyát (S).
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Elektromos csatlakozás

Mielőtt a terméket az elektromos hálózathoz csatlakoztatná, győződjön meg arról, hogy a 
jellemzői megfelelnek-e a hatályos jogszabályoknak. Ellenőrizze az áramellátás jellemzőit a 
termék azonosító címkéjén.

Távolítsa el a csatlakozót fedő kupakot.
A töltőt előbb a termék csatlakozójához, majd a fali aljzathoz csatlakoztassa.
Helyezze vissza a kupakot.

 Figyelmeztetések 
Rendszeresen ellenőrizze a töltőt épségét.
A fali csatlakozóaljzatnak olyan helyen kell lennie, amely lehetővé teszi a 
csatlakozódugó veszélymentes, könnyű behelyezését és kihúzását.

FCC Megfelelőségi nyilatkozat
A berendezés megfelel az FCC szabályok 15. 
részének. A működés az alábbi két feltétel mellett 
engedélyezett:
1 -  a berendezés nem kelthet káros interferenciát; 
2 - a berendezésnek fogadnia kell bármilyen kapott 

interferenciát, beleértve az olyan interferenciákét 
is, amelyek a berendezés nem kívánt működését 
okozhatják.

ISED Canada Megfelelőségi nyilatkozat
A berendezés megfelel az Industry Canada 
engedélymentes rádióberendezésekre vonatkozó 
RSS-nek. A működés az alábbi két feltétel mellett 
engedélyezett:
1 -  a berendezés nem kelthet káros interferenciát; 
2 - a berendezésnek fogadnia kell bármilyen kapott 

interferenciát, még akkor is, ha az interferencia 
a berendezés nem kívánt működését okozhatja.
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Be-és kikapcsolás

A termék bekapcsolásához nyomja meg a kijelző alatt található kapcsolót. A terméket az 
elektromos hálózathoz kell csatlakoztatni.

A terméket csak a gyakorlat végén kapcsolja ki, amikor stand-by állapotban van.

Amikor a kijelző ki van kapcsolva, a led (V) világít.
Amikor a kijelző be van kapcsolva és a termék használatban van, a led (V) ki van kapcsolva. 
Amikor a kijelző be van kapcsolva, de a terméket nem használják, a led (V) villog.

Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, a kapcsolóval történő kikapcsolás mellett, célszerű 
kihúzni a hálózati csatlakozót a fali aljzatból.

A kapcsoló a kijelző ki -és bekapcsolására szolgál, de nem szigeteli el teljesen a terméket a 
hálózati feszültségtől. A teljes szigeteléshez ki kell húzni a hálózati csatlakozót.
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Tervezett karbantartás

A kézikönyvben fel nem sorolt karbantartási feladatokkal kapcsolatosan forduljon a Technogym 
műszaki ügyfélszolgálatához.
A termék biztonsági szintje csak abban az esetben fenntartható, ha minden második héten 
gondos ellenőrzést végeznek a károk és/vagy kopások felkutatására.
Javasoljuk, hogy azonnal cserélje le a hibás vagy kopott részeket, vagy helyezze használaton 
kívül a terméket.

A terméket mindig tartsa tisztán és pormentesen, az általános higiéniai-egészségügyi szabályok 
betartásával.

Minden beavatkozás előtt ki kell húzni a csatlakozó villásdugót a fali dugaljból.

A terméket minden használat után az izzadtságtól és nedvességtől tisztítsa meg semleges 
szappannal és nedves szivaccsal, majd jól szárítsa meg. 

A nyerget és a kormányt állítsa a legmagasabb állásba, hogy teljes hosszában meg tudja tisztítani 
a kapcsolódó tartórudat. Óvatosan távolítsa el a port a rácsból (Z). 

Ne használjon vegyszert vagy oldószert. Ne használjon súrolószereket.
Ne permetezzen folyékony anyagot közvetlenül a kijelzőre és a kijelző hátoldalára.

Félévente ellenőrizze a nyereg stabilitását. A nyereg két csatlakozó anyacsavarját 25 Nm 
nyomatékkal szorítsa meg.

Negyedévente ellenőrizze a pedálok meghúzását a pedálkarokon és kopásuk állapotát.
Évente egyszer ellenőrizze a pedálkarok meghúzását a középső tengelyen.
Rendellenességek esetén, forduljon a Technogym műszaki ügyfélszolgálatához
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Félévente ellenőrizze a függőleges szabályozó egység helyes működését (G) (nyereg és 
kormány). Ellenőrizze a fog csatlakozását és az emelőkar ahhoz kapcsolódó működését. A fog 
megfelelő csatlakozásával kapcsolatosan, forduljon a Technogym műszaki ügyfélszolgálatához.

Félévente ellenőrizze a nyereg vízszintes szabályozó egységének helyes működését (K). 
Ellenőrizze a nyereg a vízszintes csúszását. Kenje a tartórudat PTFE alapú olajjal.
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A nyereg holtjátékának beállítása

Javasoljuk a nyereg holtjátékának időszakos ellenőrzését, mert rezgést és zajt kelthetnek; 
továbbá a nyereg beállítása nehezebbé válhat.
A nyereg vízszintes csúszási holtjátékának beállításához az alábbiakban leírtak szerint járjon el.

- Állítsa be az (A) és (B) csavarokat egy imbuszkulccsal.
- Ellenőrizze a nyereg holtjátékát a teljes hosszon.

Ha az (A) és (B) csavarok be vannak csavarva ( jobbra), a csúszás gördülékenysége csökken.
Ha az (A) és (B) csavarok ki vannak csavarva (balra), a csúszás gördülékenysége nő.

A csavarokon 1/8 fordulatot csavarjon és próbálja ki a csúszást mielőtt ismét állítana 
rajta.



TECHNOGYM RIDE 32

C

D

E

A nyereg vízszintes csúszási holtjátékának beállításához az alábbiakban leírtak szerint járjon el.

- Csavarja ki a csavart (C).
- Emelje meg a fedelet (D).
- Állítsa be az anyacsavart (E).
- Ellenőrizze a nyereg holtjátékát a teljes hosszon.
- Eressze le a fedelet (D).
- Szorítsa meg a csavart (C).

Ha az anyacsavar be van csavarva ( jobbra), a csúszás gördülékenysége csökken.
Ha az anyacsavarok ki van csavarva (balra), a csúszás gördülékenysége nő.

Az anyacsavaron 1/8 fordulatot csavarjon és próbálja ki a csúszást, mielőtt ismét állítana 
rajta.
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A kormány holtjátékának beállítása

A kormány függőleges csúszási holtjátékának beállításához az alábbiakban leírtak szerint 
járjon el.

- A kar (A) segítségével vigye a kormányt lefelé. Hagyja a kart megemelve.
- Csavarja ki a csavart (B).
- Emelje meg a jelzőt (C), figyelembe véve, hogy milyen álláson áll.
- Szabályozza be a csapot (D) az óra járásával azonos irányba.
- Helyezze vissza a jelzőt (C), az óra járásával ellentétes következő rovásba.
- Szorítsa meg a csavart (B).
- Engedje le a kart (A).
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Műszaki segítségnyújtás

Amikor a Műszaki ügyfélszolgálathoz fordul, a következő adatokat kell megadni: 

- A termék modellje (A)
- Vásárlás időpontja
- Sorozatszám (B)
- A tapasztalt probléma pontos megjelölése.

A Technogym által nem meghatalmazott személyek által a terméken végzett beavatkozások 
érvénytelenítik a garanciát.

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

tel: +39 0547 56047
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Raktározás és ártalmatlanítás

Hosszú ideig tartó használaton kívüli állapot esetén ajánlott a terméket száraz és tiszta 
helyen tárolni, a portól való védelem érdekében ponyvával letakarva; -10°C és +70°C közötti 
hőmérsékletű és 20% és 90% közötti páratartalmú környezetben.

Ellenőrizze, hogy a termék semmilyen módon se válhasson veszélyforrássá. 
Ne hagyja, hogy a termékkel gyermekek játszanak. Ezért az esetleges hosszú használaton kívüli 
időszakok alatt, helyezze üzemen kívülre, és húzza ki a betápkábelt. 
Tilos a terméket a környezetben, közterületen vagy magánterületen hagyni, ahol használata 
nyilvános. 
A termék olyan újrahasznosítható anyagokból készült, mint az acél, alumínium és műanyag, 
melyet a települési és újrahasznosítható hulladékokra érvényes szabályokban előírt módon kell 
ártalmatlanítani a városi és környezeti tisztaságra szakosodott cégek bevonásával.
Tilos az elektronikus és elektromos berendezésekből származó hulladékok települési 
hulladékként történő ártalmatlanítása. Ezekre a típusú termékekre speciális gyűjtőrendszer 
van kialakítva az érvényben lévő törvénykezés értelmében, amely előírja a megfelelő kezelést, 
hasznosítást és újrahasznosítást.
Az elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladék illegális lerakása vagy azok 
nem megfelelő használata a környezetben súlyos károkat okozhat, és hatással van az emberek 
egészségére.
Az Európai Unió országai által foganatosított rendelkezéseket követően, az Európai Közösségben 
élő magánszemélyek az arra kijelölt gyűjtőhelyeken átadhatják az elektronikus és elektromos 
berendezéseiket.
Ha a termék kereskedelmi rendeltetésű, forduljon viszonteladójához vagy a különböző országok 
Technogym Ügyfélszolgálatához, a hulladékok átvételének és ártalmatlanításának egyeztetése 
végett.
Az Európai Unión kívül eső országokban az elektromos és elektronikus berendezések 
ártalmatlanításával kapcsolatosan, forduljon a helyi hatóságokhoz.

A termék átlag élettartama: 10 év.
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