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Brugsanvisningen blev skrevet på producentens originalsprog og derefter oversat til sproget i 
brugslandet. Den er en integreret del af produktet.

Technogym forbeholder sig ret til at foretage ændringer af produkterne og den tilhørende 
dokumentation til enhver tid og uden forudgående varsel.

Technogym s.p.a. er kun ansvarlig for produktet, hvis følgende forholdsregler overholdes:
- produktet bruges i overensstemmelse med dets specifikationer
- hele brugsanvisningen er blevet læst omhyggeligt
- opstillingsstedet opfylder kravene i brugsanvisningen
- set elektriske anlæg opfylder alle brancheforskrifterne og brugslandets gældende love på 

området
- der bruges passende beklædning
- håndklæder eller andre genstande ikke placeres på produktet.
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Vigtige sikkerhedsanvisninger

Indhent altid råd fra en læge eller en kvalificeret og autoriseret sundhedsprofessionel, ved behov 
for at følge særlige kostplaner eller diæter og før du starter nogen form for udstrækning eller 
træningsprogrammer. Det er en god regel altid at søge tilbundsgående oplysninger om enhver 
form for aktivitet eller andre valg, som kan påvirke helbredet. 

Læs alle anvisningerne, inden produktet tages i brug. Disse anvisninger er udarbejdet med 
henblik på, at værne om brugerens sikkerhed og om selve produktet.

Ved brug af en elektrisk anordning bør visse minimumsforholdsregler, heriblandt nedenstående, 
altid følges.

 Fare
Træk, med henblik på at forebygge risiko for elektrisk stød, altid stikket ud af 
stikkontakten straks efter brug og inden rengørings- eller vedligeholdelsesindgreb 
udføres.

 Advarsel
Følg nedenstående forholdsregler, for at forebygge risiko for forbrændinger, 
antænding, elektrisk stød eller personskader.

 
Efterlad aldrig produktet uden opsyn med stikket i stikkontakten. Træk stikket ud når produktet 
ikke er i brug, før den rengøres og inden montering eller demontering af elektriske komponenter.

Undgå, at børn har adgang til produktet uden overvågning. Forældre og andre personer, der 
har fået til opgave at passe børnene, skal tage ansvar for dem og undgå situationer og adfærd, 
som produktet ikke er designet til. I nærværelse af børn er det nødvendigt med omhyggelig 
overvågning, der tager højde for deres psyko-fysiske udvikling i forhold til brugen af   produktet. 
Produktet er absolut ikke egnet til legetøj. Hold børn under 13 år væk fra dette produkt.

Produktet må udelukkende benyttes af eller i nærheden af invalide eller handicappede under 
konstant overvågning af kvalificeret personale.

Benyt udelukkende produktet til de formål, som er omtalt i brugsvejledningen; udfør udelukkende 
de øvelser, som dette produkt er beregnet til, og følg anvisningerne om måde og forhold i 
vejledningen. Enhver anden brug skal betragtes som forkert og derfor farlig.

Benyt aldrig andet tilbehør end det Technogym anbefaler.

Benyt aldrig produktet, hvis der er beskadigelser på kablet eller stikket, hvis det ikke fungerer 
korrekt, hvis det har været udsat for stød eller skader eller hvis det er blevet vådt. Tag kontakt 
til den tekniske assistance hos Technogym i sådanne tilfælde.

Træk aldrig produktet ved hjælp af forsyningskablet og anvend heller aldrig kablet som et 
løftehåndtag.

Hold forsyningskablet på passende afstand af opvarmede overflader.

Anbring aldrig hænderne i nærheden af de bevægelige elementer. 



TECHNOGYM RIDE5

Lad aldrig genstande falde ned i eller blive stukket igennem åbningerne.

For at koble strømmen fra, skal du først stille alle knapperne på slukket position og derefter 
tage stikket ud af stikkontakten.

Må ikke bruges udendørs. Brug ikke produktet, hvor der anvendes sprayprodukter, eller hvor 
ilt håndteres.

 Advarsel
Tilslut kun produktet til en stikkontakt med jordforbindelse. Læs instruktionerne 
til jordforbindelsen.

OPBEVAR DISSE ANVISNINGER
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Personsikkerhed

Før du starter enhver øvelse, er det en god ide, at du læser vejledningen grundigt igennem og 
sætter dig ind i produktets betjeningselementer.

Brug af produktet er kun tilladt efter lægeundersøgelse med henvisning til den type øvelse, der 
ønskes udøvet, og i henhold til de af Technogym forudsete brugsbetingelser.

Inden du starter et træningsprogram, skal du konsultere en læge for at blive gjort opmærksom 
på eventuelle begrænsninger for brugen af   produktet.

Hvis du føler ubehag under træning (svimmelhed, brystsmerter osv.), skal du straks stoppe 
øvelsen og konsultere en læge.

Indtag den korrekte position på produktet, ved starten af de forskellige øvelser, og vær 
opmærksom på komponenter, som kan udgøre en hindring.

Indstil træningen i funktion af fysiske egenskaber og helbredstilstand, og start med ikke-
krævende belastninger.

Undgå overbelastning eller udmatning. Afbryd øjeblikkeligt træningen og kontakt en læge, hvis 
du får smerter eller unormale symptomer.

En ukorrekt eller overdreven træning kan medføre fysiske skader.

Under træning skal du være iført passende tøj og sko; brug ikke løstsiddende tøj. Langt hår 
skal sættes op i hestehale. Hold beklædningsgenstande og håndklæder på passende afstand 
af komponenter i bevægelse.

Under brug skal andre personer holde en passende sikkerhedsafstand.

Anvend aldrig produktet i nærheden af husdyr.

Fuldfør produktets montering, inden det tages i brug. Kontrollér altid produktet, inden det tages 
i brug. Stop med at bruge produktet, hvis det ikke fungerer korrekt.

Montér og benyt produktet på en solid og plan overflade.

Hold alle væsker på sikker afstand af dele som fx strømforsyningsledningen og I/0-kontakten 
for at forhindre elektriske stød.

Hold produktet i god stand. Tag kontakt til den tekniske assistance hos Technogym, hvis der 
opdages tegn på slitage.

Forsøg aldrig at udføre andre vedligeholdelsesindgreb på produktet, end dem der beskrives i 
brugsvejledningen.

Genstande må ikke anbringes på stellet eller på skærmen. Hvad angår drikkedunken og små 
personlige enheder skal du følge anvisningerne i vejledningen.
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Produktet er designet og bygget i overensstemmelse med krav til personsikkerhed og -sundhed. 
På trods af dette, har det dog nogle områder, som kan medføre risici, der ikke er tydelige. Det 
anbefales derfor at være særlig opmærksom på mulig risiko for at få klemt arme og hænder 
samt ben og fødder. 

Technogym kan ikke holdes til ansvar for eventuelle fejl eller skader, som forårsages af 
uautoriserede vedligeholdelseshandlinger, utilsigtet brug, uheld, uagtsomhed, ukorrekt 
montering eller installation, affaldsmaterialer fra enhver form for byggeaktivitet i de omgivelser, 
produktet befinder sig i, oxiderings-eller korrosionsfænomener som skyldes produktets placering, 
ændringer eller tilpasninger udført uden skriftlig tilladelse fra Technogym, eller af brugers 
manglende overholdelse af anvisningerne vedrørende brug, funktion og vedligeholdelse, som 
specificeres i brugsvejledningen.
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Produktet TECHNOGYM RIDE er en hjemmeenhed, der er beregnet til indendørs brug i private 
hjem. I henhold til standarden ISO EN 20957-1 er det en enhed i klasse SA.

Værdierne på tegningen er vejledende. For at få de nøjagtige og korrekte oplysninger skal man 
kontrollere produktets etikette.

Fabrikant- og produktidentifikation

A - Fabrikantens navn og adresse

B - Produktionssted

C - Produktbeskrivelse

D - Elektriske egenskaber

E - Serienummer og fremstillingsdato

F - Produktmodel
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Produktbeskrivelse

A. Skærm
B. Styr
C. Sadel
D. Pedaler
E. Pedalstang
F. Multifunktionstaster

G. Stænger til sadeljustering
H. Stænger til styrjustering
K. Drikkedunkholder
L. Hjul til flytning
M. Telefonholder 
N. Gribepunkt til flytning
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H

Brugsanvisning

Produktet TECHNOGYM RIDE er kun beregnet til at blive brugt til det formål, som det er 
designet og konstrueret til, dvs. som cykelergometer. Enhver anden brug skal betragtes som 
forkert og derfor farlig.

Brug stangen (H) for at indstille styrets højde. 

- Stil dig op ved siden af styret.
- Løft stangen (H) helt.
- Flyt styret til den ønskede højde mens stangen (H) holdes løftet.
- Sænk stangen (H) igen ved at flytte det ned i den oprindelige stilling. 

Efter at have indstillet styrets højde skal 
du regulere skærmens hældning. 
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Q

R

P

Brug stangen (Q) for at indstille sadelen i 
vandret retning.

- Drej stangen (Q).
- Flyt sadelen vandret.
- Sæt stangen (Q) tilbage i den oprindelige 

stilling for at fastspænde sadelen. 

For at øge sadelens højde skal man blot løfte 
den. For at sænke sadelen skal man betjene 
stangen (R).

For høj eller for lav sadelposition vil 
medføre en ukorrekt kropsbevægelse.

Midt på pedalarmen angiver et punkt pedalens 
akse. Her anbringes målebåndet for en 
nøjagtig justering af sadlens højde.
Hvert automatisk klik med sadlen måler 12 mm. 
For at øge sadlens højde med under 12 mm 
skal du stille på skruen (P) på sadlen. 

- Løsn skruen (P).
- Justér sadlens højde.
- Stram skruen (P).
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8%

Der leveres to adaptere sammen med produktet 
til at justere længden af pedalarmene.

Siden er angivet på adapterne:

L - Left, til venstre pedal

R - Right, til højre pedal.

- Afmontér pedalen fra pedalarmen.
- Tag den monterede adapter og den 

tilhørende plade af. Denne adapter har et 
centralt hul (pedalarmen er 172,5 mm lang).
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- Montér den nye adapter med den tilhørende 
plade. 

- Stram pedalen med et stramningsmoment på 
mellem 47 og 54 Nm.

Vælg adapterens retning ud fra den ønskede 
længde på pedalarmen, 170 mm eller 175 mm.
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Stig i saddelen og tag fat om styret. Kontrollér at benene, når pedalen er i den nederste stilling, 
kan strækkes næsten helt ud. 
Sæt dig på sadelen med overkroppen bøjet fremad, og med ryggen lige og støt hænderne for 
enden af styret. Armene skal være let bøjede. Undgå at vippe til siden.
Hold fødderne på linje for at undgå at de gnider mod produktets skærme.

Indstilling af pedalernes remme.

- Indsæt fodspidsen i lejet således at den 
forreste halvdel af foden er længere 
fremme end pedalens akse.

- Stram remmenes spænder således at 
foden er korrekt indsat og sidder godt fast 
i lejet. 

Vær opmærksom på snørebånd og alle andre 
beklædningsgenstande som risikerer at sætte 
sig fast i revnerne.
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Anbring ikke produktet i lodret stilling. Der 
er fare for at den bliver beskadiget, ustabil 
og vælter.

Man må ikke sætte sig, klatre op med fødderne 
eller lave udstrækning på den bagerste 
beskyttelsesskærm.
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Læs og overhold altid oplysningerne om risici 
og farer, der findes på de mærker, der er sat 
på produktet.
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Multifunktionstaster

Multifunktionsknapperne sidder på styret; to udvendigt og to indvendigt.

Disse tasters funktion varierer afhængigt af øvelsestypen.

Ved øvelser med elevation har tasterne fx ved tryk på den grønne START-knap følgende funktion.

- samtidigt tryk på de udvendige taster påvirker den forreste tandkrans 
- enkeltvis tryk på de udvendige taster påvirker den bagerste gear 
- enkeltvis tryk på de indvendige taster ændrer elevationen

Ved øvelser med konstant belastning ændrer alle tasterne den målsatte belastning. 
De udvendige taster ændrer værdien i større trin; med de indvendige taster er stigningen mindre.
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APPS

V

X

Y

Z

LIVE-grænseflade

V HDMI in-port (HDCP 2.2), reserveret til Mirroring Device
X USB-port, reserveret til Mirroring Device
Y Stik til hovedtelefoner
Z Sensor til NFC / RFID-læser

Når du har tilsluttet din personlige enhed til stikkene på bagsiden af   skærmen, skal du trykke 
feltet med APPS og derefter feltet til tilslutning af eksterne enheder.

Du kan gå ind på webstedet http://www.technogym.com/livesources for at se listen over 
kompatible enheder
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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

Når du tænder for produktet for første gang, skal du udføre grundindstillingerne.

Det første du skal gøre, er at registrere dig. 

Hvert familiemedlem, hver bruger af produktet, kan registrere sig og oprette sin egen profil. På 
denne måde registreres resultaterne af hver træning i den personlige profil.

Hvis du allerede har en Technogym-konto, er det tilstrækkeligt at oprette forbindelse.

Du kan bruge NFC-sensoren eller QR-koden til at oprette forbindelse.

Den første person der registrerer sig er administratoren. 
Administratoren har, modsat de andre brugere, mulighed for at slette brugere.

Når du har oprettet din personlige profil, skal du blot få åbne funktionerne ved at trykke på 
ikonet for din profil.



TECHNOGYM RIDE 20

TIME

00:00
LEVEL

1
DISTANCE

0.00
RPM

0START

TIME

00:00
LEVEL

1
DISTANCE

0.00
RPM

0START

A B D C

A E D C

Betjeningslinje

Indholdet og betjeningsmulighederne afhænger af den sammenhæng, man befinder sig i og 
den type træning, som er i gang.

På trods af dette, så er der nogle betjeningsmuligheder, som altid er til stede.

A. Tryk på symbolet HOME for at vende tilbage til startskærmbilledet for din profil.

B. Tryk på tandhjulstasten for at ændre indstillingerne.

C. Tryk på symbolet AUDIO, for at ændre lydstyrken.

D. Tryk på symbolet BLUETOOTH for at tilslutte dine personlige enheder. 

E. Tryk på pilesymbolet for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
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SPEED

28.5

Device 01

Device 02

Device 03

Funktion sammen med Bluetooth

Sådan anvender man Bluetooth

Bluetooth funktionen giver mulighed for: 

- tilslutning af Bluetooth hovedtelefoner
- tilslutning af Bluetooth/ANT + pulsmåleren 

Tilslutning af Bluetooth hovedtelefoner

1. Aktivér Bluetooth-forbindelsen i øresneglene og aktivér 
sammenkædningstilstanden.

 Aktivér Bluetooth-forbindelsen i Live. 

2. Vælg den enhed, du vil forbinde: tryk på hovedtelefon-
symbolet.

3. Der åbnes en liste med enheder; vælg din egen enhed.

Tilslutning af Bluetooth brystbånd med pulsmåler

1. Aktivér Bluetooth-forbindelsen i Live.

2. Vælg den enhed, du vil forbinde: tryk på hjertesymbolet. 

3. Der åbnes en liste med enheder; vælg din egen enhed. 

Du kan gå ind på webstedet Technogym.com for at se listen 
over kompatible enheder
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Tekniske specifikationer

Produktets vægt 67 kg

Brugers maksimalvægt 160 kg

Brugerens højde 155 - 205 cm

Strømforsyning 12 V   4,5A

Strømforsyning indgang 100÷240 Vac 50/60 Hz   2,5A
udgang   12 V   7,5A

Støjniveau Lavere end 70 dB

Beskyttelsesgrad IP 20

Driftstemperatur fra +5 °C til +35 °C

Fabrikant Technogym s.p.a. - Italien
via Calcinaro 2861 - 47521 Cesena FC

Brug udelukkende den medleverede strømforsyning.

1444 mm

12
33

 m
m

14
20

 m
m

1545 mm 642 mm
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Krav til netværk

Kvaliteten af tjenesten afhænger af internetforbindelsens hastighed. 
For at få den bedste lyd og video i HD-kvalitet anbefales det, for hvert enkelt produkt, at have en 
internetforbindelse med en hastighed på 5 Mbps eller højere. Det sikrer HD-kvalitet op til 1080 p.

Hvis forbindelseshastigheden er lavere, tilpasser produktet sig automatisk til den tilgængelige 
forbindelseshastighed og reducerer kvaliteten af tjenesten og videoopløsningen. 

- 3 Mbps: forbindelseshastighed til SD-kvalitet (video i standarddefinition), dvs. video af 
medium kvalitet (DVD-kvalitet) 

- 1,5 Mbps: bredbåndsforbindelseshastighed til video af lav kvalitet (ikke anbefalet)

Wi-Fi-netværk

For at tilslutte produktet til Wi-Fi-netværket (access point eller trådløst modem) kræves følgende:

- Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ved 2,4 GHz eller 5 GHz.
- Sikkerhedsprotokoller: WEP, WPA/WPA2.
- DHCP: aktiveret
- Hvis der anvendes et bånd på 2,4 GHz, anbefales det at bruge kanalerne 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 

12. Undgå kanalerne 2, 3, 4, 13 og 14, da de kan forårsage interferens med Bluetooth-enheder.

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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Brugsomgivelser

Opstil og anvend produktet i omgivelser, der overholder kravene angivet nedenunder. 

- Temperatur mellem +10°C og +25°C.
- God belysning således at den fysiske træning kan udføres under behagelige og afslappende 

forhold.
- Rigelig fri plads på mindst 60 cm hele vejen rundt om produktet.
- Plan, stabil overflade uden vibrationer med tilstrækkelig bæreevne i forhold til den vægt der 

skal bæres. Husk også at tage højde for brugerens vægt. Opstil ikke på et hævet gulv.

Installationsområdet skal opfylde alle nødvendige krav til egnethed, som kræves af de gældende 
love.

Udsæt ikke produktet for direkte sollys. 

Brug den ikke produktet udendørs. Efterlad ikke produktet udendørs udsat for vind og vejr. 
Udsæt ikke produktet for vandsprøjt.

Anbring ikke produktet i områder, der er udsat for høj luftfugtighed, såsom svømmebassiner, 
boblebade, saunaer.

60 cm
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Flytning af produktet

 Advarsel
Produktet skal flyttes yderst forsigtigt, da der ellers er risiko for at det vælter.

Produktet har faste hjul foran. 
For at flytte det skal man løfte det en smule som vist på figuren og skubbe det frem eller tilbage. 

I betragtning af produktets vægt skal løftet udføres af mere end én person.

Løft kun produktet som vist på figuren. Hverken skærmen eller saddelen må bruges som 
løftepunkter.

Hver gang produktet er blevet flyttet, skal man kontrollere at det står lige, for at garantere 
korrekt funktion.
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T S

Indstilling af produktet

For at fungere korrekt, skal produktet stå lige.

- Løsn kontramøtrikken (S).
- Stram eller løsn foden (T), indtil stellet har indtaget en stabil position.
- Stram kontramøtrikken (S) efter fuldført justering.
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Elektrisk tilslutning

Inden produktet forbindes til ledningsnettet, skal man forsikre sig om at det elektriske anlægs 
specifikationer stemmer overens med den gældende lovgivning. Kontrollér strømforsyningens 
specifikationer på produktets typeskilt.

Fjern proppen der dækker stikket.
Forbind først strømforsyningen til stikket på produktet, og herefter til stikkontakten på væggen.
Sæt proppen på igen.

 Advarsler 
Kontroller regelmæssigt integriteten af   strømforsyningen.
Stikkontakten på væggen skal være anbragt på et sted, der tillader en nem udtagning 
og isætning af stikket, uden at forårsage farlige forhold.

FCC-overensstemmelseserklæring
Denne enhed overholder del 15 i FCC -reglerne. 
Driften er tilladt under følgende to betingelser:
1 -  enheden må ikke forårsage skadelig interferens 
2 - enheden skal acceptere enhver modtaget 

interferens, herunder interferens, der kan 
forårsage uønsket drift af enheden.

ISED-overensstemmelseserklæring for 
Canada
Denne enhed overholder Industry Canada RSS, der 
gælder for licensfrit radioudstyr. Driften er tilladt 
under følgende to betingelser:
1 -  enheden må ikke forårsage skadelig interferens 
2 - enheden skal acceptere enhver modtaget 

interferens, selvom interferensen kan forringe 
dens funktion.
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V

Tænde og slukke

Tryk på afbryderen under skærmen for at tænde og slukke produktet. Produktet skal være 
forbundet el-nettet.

Sluk først produktet når du er færdig med at motionere, mens det er i standby.

Når skærmen er slukket, lyser dioden (V).
Når skærmen er tændt og produktet er i brug, er dioden (V) slukket. 
Når skærmen er tændt, men produktet ikke er i brug, blinker dioden (V).

Hvis produktet ikke anvendes i et længere tidsrum, er det, udover at slukke afbryderen, en god 
ide at tage stikket ud af stikkontakten i væggen.

Afbryderen er til at tænde og slukke skærmen, men den afbryder ikke produktet fuldstændigt 
fra forsyningsnettet. For at afbryde strømforsyningen fuldstændigt skal man tage stikket ud af 
stikkontakten.
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Almindelig vedligeholdelse

For at få udført vedligeholdelsesindgreb som ikke er beskrevet i denne vejledning, skal man 
henvende sig til Technogyms tekniske kundeservice.
Produktets sikkerhedsniveau opretholdes kun, såfremt der udføres en grundig inspektion hver 
anden uge for at registrere skader og/eller slitage.
Det anbefales med det samme at udskifte defekte eller slidte komponenter, eller alternativt at 
tage produktet ud af brug.

Sørg for at produktet altid er rent og ikke er støvet. Overhold normale sanitære rengøringsregler.

Stikket skal tages ud af stikkontakten i muren før ethvert indgreb.

Efter hver brug skal produktet rengøres med en fugtig svamp og neutral sæbe for at fjerne sved 
og fugt og derefter tørres grundigt. 

Sæt sadelen og styret i den højeste stilling og rengør stængerne i deres fulde længde. Fjern 
omhyggeligt støv fra gitteret (Z). 

Brug ikke kemikalier og opløsningsmidler. Brug ikke slibende produkter.
Sprøjt ikke flydende stoffer direkte på skærmen og bagsiden af   skærmen.

Kontrollér hver 6. måned at sadelen er stabil. Spænd de to møtrikker på sadelens 
fastgøringsmekanisme med et tilspændingsmoment på 25 Nm.

Kontrollér hver 3. måned at pedalerne er fastspændt korrekt på pedalarmene og for eventuel 
slitage.
Én gang om året skal du kontrollere stramningen af pedalarmene på midteraksen.
I tilfælde af unormal funktion skal man henvende sig til Technogyms tekniske kundeservice.
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Kontrollér hver 6. måned, at den lodrette justeringsenhed (G) (sadel og styr) fungerer korrekt. 
Kontrollér at tanden griber fat, og at den tilhørende stang fungerer korrekt. Hvis tanden ikke 
griber korrekt fat, skal man henvende sig til Technogyms tekniske kundeservice.

Kontrollér hver 6. måned, at sadlens vandrette justeringsenhed (K) fungerer korrekt. Kontrollér, 
at sadlen kan bevæges jævnt i vandret retning. Smør stangen med PTFE-baseret olie.
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Indstilling af sadelens slør

Det anbefales med jævne mellemrum at kontrollere sadelens slør, fordi det kan forårsage 
vibrationer og støj. Det kan desuden være svært at indstille sadelen.
For at indstille sløret for den lodrette bevægelse af sadelen gøres følgende.

- Indstil skruerne (A) og (B) med en unbraconøgle.
- Kontrollér sadelens slør langs hele længden.

Hvis skruerne (A) og (B) strammes (mod højre), bliver bevægelsen hårdere.
Hvis skruerne (A) og (B) løsnes (mod venstre), bliver bevægelsen blødere.

Stil på skruerne 1/8 omgang ad gangen og se hvordan bevægelsen kører, før du stiller 
yderligere på dem.
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For at indstille sløret for den vandrette bevægelse af sadelen gøres følgende.

- Skru skruen (C) ud.
- Løft dækslet (D).
- Indstil møtrikken (E).
- Kontrollér sadelens slør langs hele længden.
- Sænk dækslet (D).
- Stram skruen (C).

Hvis møtrikken strammes (mod højre), bliver bevægelsen hårdere.
Hvis møtrikken løsnes (mod venstre), bliver bevægelsen blødere.

Stil på møtrikken 1/8 omgang ad gangen og se hvordan bevægelsen kører, før du stiller 
yderligere på den.
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Indstilling af styrets slør

For at indstille sløret for den lodrette bevægelse af styret gøres følgende.

- Løsn stangen (A) og sænk styret. Efterlad stangen løftet.
- Skru skruen (B) ud.
- Løft indikatoren (C) og husk på i hvilken stilling den befinder sig.
- Drej stiften (D) med uret.
- Sæt igen indikatoren (C) i det efterfølgende hak i urets retning.
- Stram skruen (B).
- Sænk stangen (A).
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Teknisk assistance

Nedenstående data skal angives, når der tages kontakt til den tekniske assistance hos 
Technogym. 

- Produktmodel (A)
- Købsdato
- Serienummer (B)
- Præcise oplysninger om problemet.

Indgreb på produktet, udført af personale uden autorisation fra Technogym medfører 
garantibortfald.

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

Tlf.: +39 0547 56047
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Opmagasinering og bortskaffelse

I tilfælde af lang inaktivitet tilrådes det at opmagasinere produktet på et tørt og rent sted, 
beskyttet mod støv af et dækken. i omgivelser med en temperatur mellem -10 °C og + 70 °C 
og en fugtighed mellem 20 % og 90 %.

Kontrollér, at produktet ikke på nogen måde kan være farligt. 
Undgå at efterlade produktet som legetøj til børn. Af samme årsag skal man altid inaktivere det 
ved at frakoble forsyningskablet, under eventuelle lange perioder uden brug. 
Det er forbudt at smide produktet ud i naturen eller på offentlige steder eller private steder 
med offentlig adgang. 
Produktet består af materialer, der kan genbruges, såsom stål, aluminium og plastik, som skal 
bortskaffes i henhold til reglerne for husholdningsaffald og lignende ved at rette henvendelse 
til specialiserede renovationsvirksomheder.
Det er forbudt at bortskaffe affald fra elektriske og elektroniske apparater som husholdningsaffald. 
For denne produkttype findes der et specifikt indsamlingssystem, i overensstemmelse med den 
gældende lovgivning, som kræver en passende behandling, indvinding og genbrug.
Uautoriseret bortskaffelse af affald fra elektriske og elektroniske apparater samt ukorrekt brug 
heraf kan medføre alvorlige miljømæssige skader og negative følger for folkesundheden.
I henhold til de vedtagne bestemmelser i den Europæiske Unions medlemslande kan private 
borgere, med bopæl i det Europæiske Unions, overdrage deres brugte elektriske og elektroniske 
apparater til de forudsete genbrugsstationer.
Hvis produktet er møntet på kommerciel aktivitet kan man kontakte sin forhandler eller 
Technogyms kundeservice, i de forskellige lande, for at aftale hvordan de elektriske og 
elektroniske apparater skal bortskaffes.
Ret henvendelse til de lokale myndigheder for bortskaffelse af elektriske og elektroniske 
apparater i lande udenfor den Europæiske Union.

Produktets gennemsnitlige levetid: 10 år.
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