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Användarhandboken har skrivits på tillverkarens originalspråk och sedan översatts till 
användarlandets officiella språk. Den är en integrerad del av produkten.

Technogym förbehåller sig rätten att när som helst kunna ändra produkter och relaterad 
dokumentation utan föregående meddelande.

Technogym s.p.a. anser sig endast ansvarig för produkten om följande försiktighetsåtgärder 
har vidtagits.
– Produkten har använts i enlighet med sina specifikationer.
– Hela användarhandboken har lästs noggrant.
– Installationsplatsen överensstämmer med de krav som framgår i användarhandboken.
– Elsystemet uppfyller kraven i alla förordningar eller lagar i användarlandet.
– Lämpliga kläder används.
– Handdukar eller annat inte placeras på produkten.
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Viktiga säkerhetsinstruktioner

Innan du påbörjar någon form av kostplan eller diet, och någon form av stretch- eller 
träningsprogram, ska du alltid rådfråga en kvalificerad och auktoriserad läkare eller sjukvårdare. 
Det är god sed att alltid söka grundlig information om all form av träning och andra val som 
kan medföra eventuella hälsoeffekter. 

Läs alla instruktioner innan produkten används. Dessa instruktioner har upprättats för att 
garantera användarens säkerhet och skydda produkten.

Vid användning av en elektrisk anordning måste man alltid vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder, 
inklusive de följande.

 Fara
För att minska risken för elektriska stötar ska man alltid dra ut kontakten ur eluttaget 
direkt efter användning och innan man utför rengörings- eller underhållsåtgärder.

 Varning
För att minska risken för brännskador, bränder, elektriska stötar eller personskador 
måste följande försiktighetsåtgärder vidtas.

 
Lämna aldrig produkten obevakad med kontakten ansluten. Dra ut kontakten när produkten 
inte används, innan rengöring och innan elektriska komponenter monteras eller tas bort.

Förhindra att barn kommer åt produkten utan tillsyn. Föräldrar och andra personer som barn 
har anförtrotts till måste ta ansvar för barnen och förhindra situationer och beteenden som 
produkten inte har utformats för. Om det finns barn i närheten krävs en noggrann tillsyn, som tar 
hänsyn till deras psykofysiska utveckling i förhållande till användningen av produkten. Produkten 
är absolut inte lämplig att använda som leksak. Håll barn under 13 år borta från denna produkt.

Produkten kan användas av eller i närheten av personer med funktionshinder eller 
funktionsnedsättning, förutsatt att kvalificerad personal utövar noggrann tillsyn.

Produkten får bara användas för de ändamål som föreskrivs i användarhandboken. Utför 
endast de övningar som förutses för denna typ av produkt, enligt de sätt och villkor som anges 
i handboken. All annan användning ska betraktas som felaktig och således farlig.

Använd inte tillbehör som inte har rekommenderats av Technogym.

Sätt aldrig på produkten om den har en skadad kabel eller stickkontakt, om den inte fungerar 
korrekt, om den har fallit ned på golvet eller skadats, eller om den har ramlat ned i vatten. Vänd 
dig i så fall till Technogyms tekniska support.

Flytta inte produkten genom att dra i nätkabeln och använd inte nätkabeln som handtag.

Håll nätkabeln borta från uppvärmda ytor.

Ha aldrig händerna nära delar som är i rörelse. 
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Låt inga föremål falla ned i öppningarna och stick inte in några föremål där.

För att koppla från strömmen måste alla manöverdon sättas i avstängt läge. Sedan kan 
stickkontakten dras ut.

Produkten är inte avsedd för utomhusbruk. Använd inte produkten på platser där sprayprodukter 
används eller där syrgas hanteras.

 Varning
Anslut endast produkten till ett jordat eluttag. Läs instruktionerna för jordningen.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER
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Personlig säkerhet

Innan någon övning påbörjas måste man läsa hela handboken noggrant och bekanta sig med 
produktens manöverdon.

Användning av produkten förutsätter att man genomgått en riktad hälsokontroll för den typ av 
övning som ska göras, samt att användarvillkoren som förutses av Technogym iakttas.

Innan träningsprogrammet påbörjas måste man rådfråga en läkare för att upptäcka eventuella 
begränsningar avseende produktens användning.

Om man upplever sjukdomskänslor (yrsel, bröstsmärta o.s.v.) under träningen ska man avbryta 
övningen omedelbart och kontakta en läkare.

I början av varje övning ska man placera sig korrekt på produkten och se upp för komponenter 
som eventuellt är i vägen.

Ställ in träningen utifrån dina fysiska egenskaper och ditt hälsotillstånd och börja med låg 
belastning.

Överansträng dig inte och sluta innan du är helt slut. Vid smärta eller avvikande symtom ska 
man genast avbryta träningen och kontakta en läkare.

Felaktig eller överdriven träning kan orsaka fysiska skador.

Använd lämpliga kläder och skor under träningen. Ha inte på dig löst hängande kläder. Långt 
hår ska sättas upp. Håll kläder och handdukar borta från delar i rörelse.

När produkten används måste andra personer vistas på säkert avstånd.

Använd inte produkten om det finns husdjur i närheten.

Produkten måste monteras helt innan den används. Kontrollera produkten före varje användning. 
Fortsätt inte använda produkten om den inte fungerar korrekt.

Produkten måste monteras och användas på en yta som är stadig och plan.

Håll alla komponenter, såsom nätkabeln och strömbrytaren I/0, borta från vätskor, för att 
undvika elektriska stötar.

Håll produkten i gott skick. Om du upptäcker tecken på slitage, rådfråga Technogyms tekniska 
support.

Försök inte utföra underhållsåtgärder på produkten om de inte anges i användarhandboken.

Ställ ingenting på ramen eller på skärmen. För vattenflaskan och mindre personliga enheter 
måste du följa anvisningarna i denna handbok.
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Produkten har utformats och konstruerats enligt gällande säkerhets- och hälsokrav. Det finns 
å andra sidan några områden som kan ge upphov till risker som inte är uppenbara. Var alltså 
särskilt uppmärksam på eventuella risker för klämskador på armar och ben. 

Technogym kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår på grund av produktfel 
eller skador som orsakats av icke auktoriserat underhåll, felaktig användning, olyckor, 
vårdslöshet, felaktig montering eller installation, skräp från byggarbeten i lokalen som produkten 
befinner sig i, rostbildning som beror på produktens placering, ändringar eller kundanpassningar 
som har utförts utan skriftligt godkännande från Technogym, eller om användaren inte följer 
anvisningarna som ges i användarhandboken avseende användning, funktion och underhåll.
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Produkten TECHNOGYM RIDE är en anordning för hemmabruk, avsedd för inomhusbruk i 
bostads- och yrkesmiljöer. I enlighet med standarden SS-EN ISO 20957-1 är anordningen av 
klass SA.

De värden som anges på ritningen är endast riktgivande. För att få korrekt information, kontrollera 
etiketten på produkten.

Identifiering av tillverkaren och produkten

A – Tillverkarens namn och adress

B – Tillverkningsplats

C – Produktbeskrivning

D – Elektriska egenskaper

E – Serienummer och tillverkningsdatum

F – Produktmodell
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Produktbeskrivning

A. Skärm
B. Styre
C. Sadel
D. Pedaler
E. Vevparti
F. Flerfunktionsknappar

G. Spakar för reglering av sadeln
H. Spak för reglering av styret
K. Flaskhållare
L. Hjul för förflyttning
M. Telefonhållare 
N. Gripställe för förflyttning
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H

Bruksanvisning

Produkten TECHNOGYM RIDE är endast avsedd för den användning som den har utformats 
och konstruerats för, det vill säga som motionscykel. All annan användning ska betraktas som 
felaktig och således farlig.

Ställ in höjden på styret med hjälp av spaken (H). 

– Ställ dig bredvid styret.
– Lyft helt på spaken (H).
– Flytta styret till önskad höjd medan du håller spaken (H) lyft.
– För spaken (H) ner tillbaka till sitt utgångsläge. 

Efter att ha ställt in styrets höjd kan man 
reglera skärmens lutning. 
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R

P

Reglera sadeln horisontellt med hjälp av 
spaken (Q).

– Vrid på spaken (Q).
– Förflytta sadeln horisontellt.
– För spaken (Q) tillbaka till sitt utgångsläge 

för att blockera sadeln. 

För att höja på sadeln räcker det att lyfta 
upp den. För att sänka ned sadeln ska man 
använda spaken (R).

Om sadeln sitter för hög eller för lågt leder 
det till en felaktig rörelse av armar och ben.

I mitten av vevpartiet finns en punkt som 
markerar pedalens axel. Här kan man placera 
måttbandet för en exakt reglering av sadelns 
höjd.
Varje automatiskt klick vid reglering av sadeln 
är på 12 mm. För att höja sadeln mer än 12 mm 
måste man använda skruven (P) på sadeln. 

– Lossa på skruven (P).
– Reglera sadelns höjd.
– Dra åt skruven (P).
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8%

Produkten levereras med två adaptrar för att 
reglera vevpartiets längd.

På adaptrarna har riktningen markerats:

L – Left, för den vänstra pedalen.

R – Right, för den högra pedalen.

– Montera ned pedalen från vevpartiet.
– Avlägsna den adapter som finns med 

tillhörande bricka. Denna adapter har ett 
centrumhål (vevpartiets längd är 172,5 
mm).
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– Montera den nya adaptern med tillhörande 
bricka. 

– Dra åt pedalen med ett vridmoment på mellan 
47 och 54 Nm.

Välj adapterns riktning beroende på hur långt du 
vill att vevpartiet ska vara, 170 mm eller 175 mm.
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Sätt dig på sadeln och ta tag i styret. Från detta läge kontrollerar du att benen är nästan helt 
utsträckta när pedalen står i sitt nedre läge. 
Sitt på sadeln och böj kroppen framåt med rak rygg. Stöd händerna på styrets ändar med 
armarna lätt böjda. Undvik sidosvängningar.
Håll foten rak så att den inte stryker utmed produktens skydd.

Reglera pedalernas remmar.

– För in fotspetsen i avsett säte och för 
framfoten bortom pedalens axel.

– Dra åt remmarnas spännen så att foten är 
väl insatt och sitter på plats. 

Se upp med skosnören eller andra delar av 
klädseln som kan fastna i springorna.
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Ställ inte produkten i vertikalt läge. Fara för 
skador, instabilitet och tipprisk.

Se till att inte sitta, stå eller stretcha på det 
bakre skyddet.
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Vi rekommenderar att uppmärksamma 
de klistermärken som sitter utplacerade 
på produkten, eftersom de informerar om 
eventuella risker och faror.
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Flerfunktionsknapparna

Flerfunktionsknapparna sitter på styret; två yttre och två inre.

Knapparnas funktion varierar beroende på typen av övning.

Vid övningar med lutning är knapparnas funktion, t.ex. när man trycker på den gröna START-
knappen, den följande.

– om de yttre knapparna trycks ned samtidigt påverkar de framdrevet 
– om de yttre knapparna trycks ned en och en påverkar de kassetten 
– om de inre knapparna trycks ned en och en ändrar de på lutningen

Vid övningar med konstant effekt ändrar alla knappar måleffekten. 
De yttre knapparna ändrar på värdet med en större ökning, medan de inre knapparna ger en 
mindre ökning.



TECHNOGYM RIDE 18

APPS

V

X

Y

Z

Gränssnittet LIVE

V HDMI-uttag in (HDCP 2.2), avsett för Mirroring Device
X USB-port, avsedd för Mirroring Device
Y Hörlurskontakt
Z Sensor för NFC/RFID-läsare

Efter att ha anslutit den personliga enheten till uttagen på skärmens baksida måste man peka 
på rutan för APPS och därefter rutan för anslutning av externa enheter.

Gå till webbsidan http://www.technogym.com/livesources för att kontrollera listan över 
kompatibla enheter
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Email

……….

RegisterNew here?

Use your Technogym account to login

LOGIN WITH

TECHNOGYM

TECHNOGYM
WELCOME TO

Julia Blaze

Registrering och personlig profil

Vid produktens första påslagning måste grundinställningarna göras.

Det första man måste göra är att registrera sig. 

Varje familjemedlem, varje användare av produkten, kan registrera sig och skapa en egen profil. 
På så sätt registreras resultaten från varje träningspass i den personliga profilen.

Om man redan har ett Technogym-konto behöver man bara ansluta sig.

För att ansluta sig kan man använda NFC-sensorn eller QR-koden.

Den första som registrerar sig blir administratör. 
Administratören kan, till skillnad från de andra användarna, även radera användare.

Efter att den personliga profilen har skapats räcker det att trycka på ikonen för den egna profilen 
för att komma åt funktionerna.
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Verktygsfält

Innehåll och kommandon varierar beroende på kontexten och typen av träning som pågår.

Trots detta så finns det vissa kommandon som alltid visas.

A. Peka på symbolen HOME för att gå tillbaka till startsidan för den egna profilen.

B. Peka på knappen med kugghjulet för att ändra på inställningarna.

C. Peka på symbolen AUDIO för att ändra på ljudvolymen.

D. Peka på symbolen BLUETOOTH för att ansluta de personliga enheterna. 

E. Peka på pilsymbolen för att gå tillbaka till föregående sida.
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SPEED

28.5

Device 01

Device 02

Device 03

Integrering med Bluetooth

Hur man använder Bluetooth

Bluetooth-funktionen gör det möjligt att: 

– ansluta hörlurar med Bluetooth
– ansluta pulsmätare med Bluetooth/ANT + 

Ansluta hörlurar med Bluetooth

1. Aktivera Bluetooth på hörlurarna och aktivera 
parningsläget.

 Aktivera Bluetooth i Live. 

2. Välj vilken enhet du vill ansluta. Peka på symbolen med 
hörlurar.

3. En lista över enheter visas. Välj din enhet.

Ansluta pulsmätare med Bluetooth

1. Aktivera Bluetooth i Live.

2. Välj enheten som du vill ansluta. Peka på hjärtsymbolen. 

3. En lista över enheter visas. Välj din enhet. 

Gå till webbsidan Technogym.com för att kontrollera listan 
över kompatibla enheter
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Tekniska egenskaper

Produktens vikt 67 kg

Användarens maxvikt 160 kg

Användarens höjd 155–205 cm

Strömförsörjning 12V   4,5A

Nätaggregat ineffekt 100÷240 Vac 50/60 Hz   2,5A
uteffekt  12V   7,5A

Buller Under 70 dB

Skyddsgrad IP 20

Arbetstemperatur mellan +5 °C och +35 °C

Tillverkare Technogym s.p.a. – Italien
Via Calcinaro 2861 – 47521 Cesena FC

Använd endast det nätaggregat som medföljer produkten.

1 444 mm

1 2
33

 m
m

1 4
20

 m
m

1 545 mm 642 mm
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Nätverkskrav

Tjänstens kvalitet beror på internetanslutningens hastighet. 
För att på bästa sätt kunna använda ljud och video i HD-kvalitet rekommenderas en 
anslutningshastighet på minst 5 Mbps för varje produkt. Detta krav garanterar en HD-kvalitet 
på upp till 1 080 p.

Om anslutningens hastighet är lägre anpassar produkten sig automatiskt till den tillgängliga 
anslutningshastigheten och minskar tjänstens kvalitet och videons upplösning. 

– 3 Mbps: anslutningshastighet för SD-kvalitet (standard definition video), det vill säga video 
med medelhög kvalitet (DVD-kvalitet) 

– 1,5 Mbps: anslutningshastighet med bredband för video med låg kvalitet (rekommenderas 
inte)

WiFi-nätverk

För att ansluta produkten till ett WiFi-nätverk (åtkomstpunkt eller trådlöst modem) krävs följande:

– Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac på 2,4 GHz eller 5 GHz.
– Säkerhetsprotokoll: WEP, WPA/WPA2.
– DHCP: aktiverad
– Om ett band på 2,4 GHz används rekommenderas det att använda kanalerna 1, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12. Undvik kanalerna 2, 3, 4, 13, 14 eftersom de kan störa Bluetooth-enheter.

Trådlös

BLE: 2 402 MHz ~ 2 480 MHz / 0,1mW

ANT+: 2 402 MHz ~ 2 480 MHz / 1mW

RFID: 13,56 MHz

WiFi: 2 402 MHz ~ 2 480 MHz / 10mW

WiFi: 5 180 MHz ~ 5 825 MHz / 10mW
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Användningsmiljö

Installera och använd produkten i en miljö som motsvarar kraven nedan. 

– Temperatur mellan +10 °C och +25 °C.
– Tillräckligt god belysning för att träningen ska kunna ske på ett behagligt och avkopplande 

sätt.
– Ett fritt utrymme på minst 60 cm runt omkring produkten.
– Ett plant, stabilt golv utan vibrationer med en lämplig bärförmåga för den vikt som ska bäras, 

även med hänsyn till användarens vikt. Får inte installeras på gungande golv.

Installationslokalen ska uppfylla samtliga lämplighetskrav som krävs av gällande lagstiftning.

Utsätt inte produkten för direkt solljus. 

Använd inte produkten utomhus. Lämna inte produkten utomhus där den utsätts för atmosfärisk 
påverkan. Utsätt inte produkten för vattenstrålar.

Placera inte produkten i miljöer med hög luftfuktighet, såsom simhallar, bubbelpooler och bastur.

60 cm
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Förflyttning av produkten

 Varning
Förflyttningen måste utföras väldigt försiktigt, eftersom produkten kan förlora 
sin stabilitet.

Produkten är försedd med fasta hjul framtill. 
För att förflytta produkten måste den lyftas något, såsom visas på bilden, och skjutas framåt 
eller bakåt. 

Med tanke på produktens vikt bör lyft utföras av flera personer.

Lyft endast produkten enligt bilden. Använd varken skärmen eller sadeln som gripställen.

Kontrollera att produkten står i horisontalläge efter varje förflyttning, för att garantera dess 
korrekta funktion.
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Nivellering av produkten

För att produkten ska fungera korrekt måste den stå i horisontalläge.

– Lossa på låsmuttern (S).
– Dra åt eller lossa på stödfoten (T) tills ramen står stabilt.
– Efter regleringen måste låsmuttern (S) dras åt igen.
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Elektrisk anslutning

Innan produkten ansluts till elnätet måste man försäkra sig om att elsystemets egenskaper 
uppfyller kraven i gällande lagar. Kontrollera egenskaperna för den huvudsakliga 
strömförsörjningen på produktens identifieringsetikett.

Avlägsna pluggen som täcker kontaktdonet.
Anslut först nätaggregatet till produktens kontaktdon och sedan till vägguttaget.
Sätt tillbaka pluggen.

 Varning 
Kontrollera regelbundet att nätaggregatet är i oskadat skick.
Vägguttaget måste befinna sig på ett ställe där man lätt kan dra ut och sätta i 
kontakten utan risk.

FCC-försäkran om överensstämmelse
Denna enhet överensstämmer med del 15 av FCC-
reglerna. Drift har auktoriserats under följande två 
villkor:
1 –  Enheten får inte generera skadliga störningar. 
2 – Enheten måste acceptera alla störningar som 

mottas, inklusive störningar som kan orsaka 
oönskad funktion hos enheten.

ISED-försäkran om överensstämmelse 
(Kanada)
Enheten överensstämmer med kraven i RSS från 
Industry Canada som är tillämpliga för radioapparater 
som är licensfria. Drift har auktoriserats under 
följande två villkor:
1 –  Enheten får inte generera skadliga störningar. 
2 – Enheten måste acceptera alla störningar som 

mottas, även om störningen riskerar att äventyra 
dess funktion.
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V

Påslagning och avstängning

Tryck på strömbrytaren under skärmen för att sätta på och stänga av produkten. Produkten 
måste vara ansluten till elnätet.

Stäng inte av produkten förrän övningen har slutförts och produkten är i standby-läge.

När skärmen är släckt är lysdioden (V) tänd.
När skärmen är tänd och produkten används är lysdioden (V) släckt. 
När skärmen är tänd fast produkten inte används blinkar lysdioden (V).

Om produkten inte används under en längre tid rekommenderar vi att stänga av den med 
strömbrytaren och dra ut kontakten ur vägguttaget.

Strömbrytaren används för att tända och släcka skärmen, men isolerar inte produkten helt från 
nätspänningen. För en fullständig isolering måste man dra ut stickkontakten.
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Z

Löpande underhåll

Vid underhållsåtgärder som inte beskrivs här, kontakta Technogyms tekniska support.
Produktens säkerhetsnivå kan endast behållas om en noggrann inspektion utförs varannan 
vecka för att upptäcka skador och/eller slitage.
Byt omedelbart ut komponenter som är sönder eller slitna, eller avställ produkten.

Håll alltid produkten ren och dammfri, i enlighet med vanliga hygien- och hälsostandarder.

Före varje åtgärd bör man dra ut nätkontakten ur vägguttaget.

Efter varje användning rengörs produkten med en fuktad svamp och mild tvål för att avlägsna 
svett och fukt. Torka sedan av noga. 

Ställ sadeln och styret i det högsta läget för att rengöra hela stolpen. Avlägsna omsorgsfullt 
dammet från gallret (Z). 

Använd inte kemiska produkter eller lösningsmedel. Använd inte nötande produkter.
Spruta inte flytande ämnen direkt på skärmen och på skärmens baksida.

Var sjätte månad måste man kontrollera att sadeln är stabil. Dra åt de båda fästmuttrarna på 
sadeln med ett vridmoment på 25 Nm.

Var tredje månad måste man kontrollera åtdragningen av pedalerna på vevpartiet och eventuellt 
slitage.
En gång om året måste man kontrollera åtdragningen av vevpartiet på mittaxeln.
Vid funktionsfel, kontakta Technogyms tekniska support.
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G G

Var sjätte månad måste man kontrollera att den vertikala reglerenheten (G) (sadel och styre) 
fungerar korrekt. Kontrollera att kuggarna griper in i varandra och att spaken fungerar. För att 
veta hur kuggarna griper in korrekt i varandra, kontakta Technogyms tekniska support.

Var sjätte månad måste man kontrollera att den horisontella reglerenheten (K) för sadeln 
fungerar korrekt. Kontrollera att sadelns horisontella glidning är jämn. Smörj stolpen med 
PTFE-baserad olja.
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Inställning av spelrum för sadeln

Utför regelbundet en kontroll av sadelns spelrum, eftersom det kan ge upphov till vibrationer 
och buller. Dessutom kan regleringen av sadeln bli svår att genomföra.
För att reglera spelrummet för sadelns vertikala glidning ska man gå tillväga enligt följande 
beskrivning.

– Reglera skruvarna (A) och (B) med en insexnyckel.
– Kontrollera sadelns spelrum över hela längden.

Om skruvarna (A) och (B) är fastvridna (mot höger), blir glidningen hårdare.
Om skruvarna (A) och (B) är lossade (mot vänster), blir glidningen mjukare.

Vrid skruvarna 1/8 varv åt gången och pröva glidningen innan du vrider igen.
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För att reglera spelrummet för sadelns horisontella glidning ska man gå tillväga enligt följande 
beskrivning.

– Skruva loss skruven (C).
– Lyft höljet (D).
– Reglera muttern (E).
– Kontrollera sadelns spelrum över hela längden.
– Sänk ned höljet (D).
– Dra åt skruven (C).

Om muttern är fastvriden (mot höger), blir glidningen hårdare.
Om muttern har lossad (mot vänster), blir glidningen mjukare.

Vrid muttern 1/8 varv åt gången och pröva glidningen innan du vrider igen.
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Inställning av spelrum för styret

För att reglera spelrummet för styrets vertikala glidning ska man gå tillväga enligt följande 
beskrivning.

– Använd spaken (A) och för styret nedåt. Lämna spaken i upplyft läge.
– Skruva loss skruven (B).
– Lyft indikatorn (C) och beakta i vilket läge den befinner sig.
– Reglera stiftet (D) medsols.
– Sätt tillbaka indikatorn (C) i nästa skåra motsols.
– Dra åt skruven (B).
– Sänk ned spaken (A).



TECHNOGYM RIDE 34

A

B

Teknisk support

Ange följande uppgifter när ni vänder er till Technogyms tekniska support. 

– produktmodell (A)
– inköpsdatum
– serienummer (B)
– exakt angivelse av påträffat fel.

Ingrepp på produkten som utförs av personal utan tillstånd från Technogym ogiltigförklarar 
garantin.

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

tel: +39 0547 56047
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Magasinering och bortskaffande

Om produkten inte ska användas under en längre tid rekommenderas det att magasinera 
produkten på en torr och ren plats, täckt med en presenning för att skydda den mot damm, 
samt i en miljö med en temperatur mellan –10 °C och +70 °C och en luftfuktighet mellan 20 % 
och 90 %.

Kontrollera att produkten inte på något sätt kan utgöra en riskkälla. 
Lämna inte produkten så att barn kan leka med den. Om produkten inte ska användas under 
en längre tid ska den därför inaktiveras genom att dra ut nätkabeln. 
Det är förbjudet att lämna produkten i naturen, eller på allmänna eller privata platser för allmän 
användning. 
Produkten består av återanvändbara material, såsom stål, aluminium och plast, som ska 
bortskaffas i enlighet med gällande lagstiftning för kommunalt avfall och liknande. Vänd dig till 
företag som är specialiserade inom stadsvård och miljö.
Det är förbjudet att bortskaffa avfall från elektrisk och elektronisk utrustning som kommunalt 
avfall. För denna typ av produkt förutser gällande lagstiftning ett specifikt insamlingssystem 
som kräver lämplig behandling, omhändertagande och materialåtervinning.
Olagligt övergivande av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning, eller en felaktig 
användning av dessa, kan orsaka allvarliga skador på miljön och påverka människors hälsa 
negativt.
Den Europeiska unionens medlemsländer har införlivat bestämmelser som gör att privata 
EU-medborgare kan lämna in använd elektrisk och elektronisk utrustning till särskilda 
insamlingsplatser.
Om produkten är avsedd för kommersiella ändamål ska man vända sig till återförsäljaren eller 
till Technogyms kundservice, i de olika länderna, för att boka tid för hämtning och bortskaffande 
av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning.
För bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning i länder utanför den Europeiska unionen 
ska man vända sig till de lokala myndigheterna.

Produktens genomsnittliga livslängd: 10 år.
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