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ُكِتَب دليل الُمستخدم باللغة األصلية لجهة الصنع، ثم ُترِجَم إلى لغة بلد االستخدام، وهو جزء مكمل مرفق 
بالمنتج.

تحتفظ شركة Technogym بالحق في إدخال تعديالت على المنتجات ومستنداتها في أي وقت ودون وجوب 
اإلخطار مسبًقا بذلك.

شركة .Technogym s.p.a مسؤولة عن المنتج في حالة مراعاة الشروط التالية فقط.
استخدام المنتج طبًقا لمواصفاته الفنية.  -
القراءة المتأنية لدليل الُمستخدم بأكمله.  -

تلبية مكان تركيب المنتج للشروط المذكورة في دليل الُمستخدم.  -
مطابقة التمديدات الكهربائية للمواصفات القياسية أو القانونية المنصوص عليها في بلد االستخدام.  -

ارتداء مالبس مناسبة.  -
عدم وضع المناشف أو أي أشياء أخرى على المنتج.  -
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إرشادات مهمة للسالمة

يتعّين عليك دائًما استشارة طبيب أو أخصائي طبي مؤهل ومرّخص قبل بدء أي برنامج تغذية أو حمية 
غذائية، وقبل القيام بأي برنامج تمارين إطالة أو تمارين. ننصح دائًما بالبحث واالطالع المتعمق بشأن أي 

أنشطة وأي خيارات من الممكن أن تؤثر على الصحة. 
اقرأ جميع التعليمات قبل استخدام المنتج. تهدف هذه التعليمات إلى ضمان سالمة المستخدم وحماية المنتج.

عند استخدام األجهزة الكهربائية يلزم دائًما اتباع الحد األدنى من االحتياطات، بما في ذلك ما يلي.

خطر  
للحد من مخاطر اإلصابة بالصدمات الكهربائية، يجب دائًما نزع القابس من مأخذ التيار الكهربائي فور االنتهاء 

من استخدام المنتج، وقبل تنظيفه أو إجراء أي أعمال صيانة.
تحذير  

يجب تبني االحتياطات التالية لتقليل مخاطر الحروق والحرائق والصدمات الكهربائية واإلصابات البدنية.
 

ال تترك أبًدا المنتج دون مراقبة أثناء وجود القابس في مأخذ التيار. انزع القابس عند عدم استخدام المنتج 
وقبل تنظيفه وقبل تركيب أجزاء كهربائية أو نزعها.

امنع األطفال من الوصول إلى المنتج دون إشراف؛ يتعين على الوالدين واألشخاص اآلخرين القائمين على 
رعاية األطفال تولي مسؤولية األطفال فعلًيا، وتجنب حدوث مواقف وتصرفات تؤدي إلى استعمال المنتج 
تنفيذ إشراف صارم، ويجب مراعاة تطورهم  الهدف منه. في حالة وجود أطفال يتعين  على نحو يخالف 
النفسي والبدني في األمور المتعلقة باستخدام المنتج. المنتج غير مناسب مطلًقا لالستعمال كلعبة أطفال. 

يجب إبقاء األطفال الذين يقل عمرهم عن 13 عاًما بعيًدا عن هذا المنتج.
ال يجوز استخدام المنتج من ِقبل العاجزين أو أصحاب الهمم أو بالقرب منهم إال تحت إشراف دقيق من عمالة 

مؤهلة.
استخِدم المنتج حصًرا في األغراض الموصوفة في دليل المستخدم؛ وال ُتنفذ إال التمرينات التي من المفترض 
تنفيذها بهذا النوع من المنتجات، وبالطرق والشروط المشار إليها في الدليل. أي استخدام آخر ُيعتبر غير 

صحيح، وبالتالي يعد خطيًرا.
.Technogym ال تستخدم الملحقات التي ال تنصح بها شركة

ال ُتشغل المنتج أبًدا، في حالة تلف الكابل أو القابس، أو إن كان المنتج ال يعمل بشكٍل صحيٍح، أو إن سقط أو 
.Technogym تلف، أو إن سقط في الماء. في تلك الحالة ُيرجى التوجه إلى خدمة الدعم الفني بشركة

ال تسحب المنتج بواسطة إمساكه من كابل اإلمداد بالطاقة، وال تستخدم الكابل كمقبض.
احفظ كابل اإلمداد بالطاقة بعيًدا عن األسطح الساخنة.

ال تضع اليدين بالقرب من األجزاء المتحركة. 
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ال ُتسِقط أشياًء في الفتحات وال ُتدِخل فيها شيًئا.
لفصل التيار اجعل جميع عناصر التحكم في موضع اإلغالق، ثم افصل القابس عن مأخذ التيار.

ال تستعمل المنتج في األماكن المفتوحة. ال تقم بتشغيل المنتج حيث يتم استخدام المنتجات المرشوشة أو 
حيث يتم التعامل مع األكسجين.

تحذير  
يجب توصيل المنتج حصًرا بمقبس مزود بتوصيل أرضي. اقرأ التعليمات المرتبطة بالتوصيل األرضي.

احتفظ بهذه التعليمات
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السالمة الشخصية

قبل بدء أي تمرين من الجيد قراءة الدليل كاماًل بعناية، والتعرف جيًدا على أزرار التحكم في المنتج.
استخدام المنتج يجب أن يكون مبنًيا على فحص طبي يهدف إلى تحديد نوع التمرين الُمراد تنفيذه، وعلى 

.Technogym االلتزام بشروط االستخدام التي تنص عليها شركة
قبل بدء أحد برامج التدريب، استشر طبيًبا للتعرف على القيود المحتملة الستعمال المنتج.

إذا شعرت أثناء التدريب بتوعك )دوار، ألم في الصدر، الخ(، يجب إيقاف التمرين على الفور، واستشارة طبيب.
في بداية كل تمرين، اتخذ وضًعا صحيًحا على المنتج، مع االنتباه إلى المكونات إلى يمكن أن ُتشكل عائًقا.

اضبط التدريب بناًء على مواصفاتك البدنية ووفًقا لحالتك الصحية، مع البدء بأحمال غير مرهقة.
ال تبالغ في إرهاق نفسك وال تتدرب حتى اإلنهاك. إذا عانيت من آالم أو أعراض غير طبيعية، توقف فوًرا عن 

أداء التمرين، واستشر طبيًبا.
التمرين الخاطئ أو المبالغ فيه يمكن أن يؤدي إلى أضرار بدنية.

يتعين ارتداء مالبس وحذاء مناسبين أثناء التدريب؛ ويجب استبعاد المالبس الواسعة. اربط الشعر الطويل 
برباط. احتفظ بالمالبس أو المناشف بعيًدا عن األجزاء المتحركة.

أثناء االستخدام يجب أن يحرص األشخاص غير المعنيين على وجود مسافة آمنة مناسبة.
ال تستخدم المنتج في وجود حيوانات أليفة.

المنتج بشكٍل  يعمل  لم  إن  المنتج قبل كل استخدام.  بالكامل قبل استخدامه. افحص  المنتج  بتركيب  قم 
صحيٍح، فال تواصل استخدامه.

قم بتركيب المنتج وتشغيله على سطٍح صلٍب ومستٍو.
احرص على بقاء جميع المكونات، مثل كابل اإلمداد بالطاقة والقاطع I/0، بعيًدا عن المواد السائلة لمنع حدوث 

صدمات كهربائية.
الفني بشركة  الدعم  المنتج في حالة تشغيلية جيدة. إن الحظت أي عالمات اهتراء، اتصل بخدمة  احفظ 

.Technogym

ال تحاول أن تنفذ على المنتج عمليات صيانة مختلفة عن تلك الواردة في دليل المستخدم.
ال تضع شيًئا على الهيكل أو على الشاشة. بالنسبة لزجاجة المياه واألجهزة الشخصية الصغيرة ُيرجى مراعاة 

المذكور في الدليل.
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المنتج مصمم ومصنوع وفًقا لشروط سالمة األشخاص وصحتهم؛ ومع ذلك فإنه يتضمن أجزاًء قد تمثل 
خطًرا غير ظاهر. لذلك ُينَصح باالنتباه بشدة ألي أخطار مرتبطة بسحق األطراف العلوية والسفلية. 

ال يمكن اعتبار شركة Technogym مسؤولًة عن أي أضرار ناتجة عن أعطال، أو أضرار ناجمة عن عمليات 
صيانة غير مسموح بها، أو ناتجة عن االستخدام الخاطئ والحوادث واإلهمال، والتركيب أو التثبيت غير 
الصحيحين، والحطام الناتج عن أي نشاط بناء في المحيط الذي يوجد به المنتج، وظواهر األكسدة أو التآكل 
الناتجة عن مكان وضع المنتج، والتعديالت أو عمليات التهيئة التي تتم على المنتج دون تصريح كتابي من 
والتشغيل  دليل االستخدام بشأن االستخدام  بما ورد في  المستخدم  التزام  نتيجة عدم  أو   ،Technogym

والصيانة.
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 ISO هو جهاز منزلي ُمخصص لالستخدام داخل البيئات السكنية. طبًقا للمعيار TECHNOGYM RIDE المنتج
.SA يعد الجهاز من فئة ،EN 20957-1

القيم الواردة في الرسم هي لغرض التوضيح فقط؛ للحصول على المعلومات الصحيحة يجب االطالع على 
الملصق الموجود على المنتج.

تمييز جهة الصنع والمنتج

اسم جهة الصنع وعنوانها  -  A

مكان اإلنتاج  -  B

وصف المنتج  -  C

المواصفات الكهربائية  -  D

الرقم المسلسل وتاريخ التصنيع  -  E

موديل المنتج  -  F
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وصف المنتج

الشاشة  .A
مقبض المسك  .B

المقعد  .C
البّداالن  .D

ذراعا التدوير  .E
أزرار متعددة الوظائف  .F

ذراعا ضبط المقعد  .G
ذراع ضبط مقبض المسك  .H

مكان مخصص لزجاجة المياه  .K
عجالت للتحريك  .L

M. حامل للهاتف 
نقطة إمساك من أجل التحريك  .N
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H

تعليمات االستخدام

منتج TECHNOGYM RIDE ُمخصص فقط لالستخدام الذي تم تصميمه وتصنيعه من أجله، أي أنه دراجة 
لقياس الطاقة. أي استخدام آخر ُيعتبر غير صحيح، وبالتالي يعد خطيًرا.

 .(H) لضبط ارتفاع مقبض المسك استخدم الذراع
- قف على القدمين، إلى جانب مقبض المسك.

ارفع الذراع (H) بالكامل.  -
ك مقبض المسك إلى االرتفاع المطلوب، مع اإلبقاء على الذراع (H) مرفوعًة. حرِّ  -

- أعد الذراع (H) لألسفل، إلى موضعها األصلي. 

المسك، اضبط ميل  ارتفاع مقبض  بعد ضبط 
الشاشة. 
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Q

R

P

.(Q) لضبط المقعد في اتجاه أفقي استخدم الذراع
.(Q) لف الذراع  -

حّرك المقعد في اتجاه أفقي.  -
لتثبيت  األصلي  موضعها  إلى   (Q) الذراع  أعد   -

المقعد. 

لزيادة ارتفاع المقعد يكفي رفعه. لخفض المقعد يلزم 
.(R) استخدام الذراع

وجود المقعد في موضع عالي جًدا أو منخفض جًدا 
يجبر األطراف على التحرك بصورة غير صحيحة.

إلى  تشير  نقطة  توجد  التدوير  ذراعي  منتصف  في 
محدور البّدال. وهنا ُيوَضح شريط القياس من أجل 

ضبط ارتفاع المقعد بدقة.
للزيادة  ملم.   12 تبلغ  المقعد  في  تلقائية  زيادة  كل 
ارتفاع المقعد بمقدار أقل من 12 ملم، يجب التعامل 

مع البرغي (P) الخاص بالمقعد. 
.(P) قم بإرخاء البرغي  -

اضبط ارتفاع المقعد.  -
اربط البرغي (P) بإحكام.  -
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مرفق بالمنتج عنصري تهيئة، من أجل ضبط طول ذراعي 
التدوير.

ًيشار على عنصر التهيئة إلى االتجاه:
يسار، ويخص البّدال األيسر  -  L

يمين، ويخص البّدال األيمن.  -  R

فك البّدال من ذراع التدوير.  -
اخلع عنصر التهيئة الموجود وصفيحته؛ يحتوي   -
عنصر التهيئة هذا على فتحة مركزية )طول ذراع 

التدوير 172,5 ملم )6,79 بوصة((.
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الصفيحة  إلى  إضافة  الجديد  التهيئة  عنصر  ب  ركِّ  -
الخاصة به. 

 54 إلى   47 بين  يتراوح  بعزم  بإحكام  البّدال  اربط   -
نيوتن متر.

اختر اتجاه عنصر التهيئة بناًء على طول ذراع التدوير 
أو  بوصة(   6,69( ملم   170 عليه،  الحصول  المطلوب 

175 ملم )6,89 بوصة(.
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اجلس على المقعد وأمسك بمقبض المسك، وانطالًقا من هذا الوضع تحقق من إمكانية فرد الساقين تقريًبا 
بشكل كامل عندما يكون البّدال في الوضع المنخفض. 

اجلس على المقعد وجذعك مائل إلى األمام، مع الحفاظ على استقامة الظهر، وأسند اليدين على طرفي مقبض 
المسك؛ مع ثني الذراعين قلياًل. تجنب التأرجحات الجانبية.

حافظ على مكان القدم في المحور، لتجنب احتكاكها بأغطية المنتج.

ضبط سيور البداالت.
- أدِخل طرف القدم في المكان المخصص، مع تخطي 

محور البدال بمشط القدم.
- شد ابزيمات السيور، حتى تكون القدم موضوعة 

جيًدا وملتصقة بالمكان المخصص. 

انتبه إلى أربطة الحذاء ولكل قطع المالبس التي من 
الممكن أن تدخل في الفتحات.
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ال تضع المنتج في وضع رأسي. خطر التلف وفقدان 
التوازن واالنقالب.

ال تجلس على وحدة الحماية الخلفية وال تصعد عليها 
بالقدمين وال تمارس تمارين إطالة عليها.
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ُينَصح باالنتباه إلى البطاقات الالصقة الموجودة على 
المنتج، ألنها ُتقدم معلومات عن المخاطر واألخطار 

المحتملة.
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األزرار متعددة الوظائف

األزرار متعددة الوظائف موجودة على مقبض المسك؛ اثنين في الخارج واثنين في الداخل.
وظيفة هذه األزرار تختلف حسب نوع التمرين.

في حالة التمارين بدرجة ميل، فعلى سبيل المثال عند الضغط على زر بدء أخضر اللون، تكون وظيفة األزرار 
على النحو التالي.

عند الضغط على الزرين الخارجيين بالتزامن فإنها تؤثر على الترس القائد )العجلة المتسلسلة(   -
عند الضغط على الزرين الخارجيين كل على حدٍة فإنهما يؤثران على الترس المنقاد )العجلة المسننة(   -

عند الضغط على الزرين الداخليين كل على حدٍة فإنهما يعدالن درجة الميل  -

في حالة التمارين بقوة ثابتة، تقوم جميع األزرار بتعديل القوة المستهدفة. 
األزرار الخارجية تعّدل القيمة بزيادات أكبر؛ بينما عند استعمال األزرار الداخلية تكون الزيادة أقل.
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APPS

V

X

Y

Z

LIVE الواجهة

منفذ HDMI بتقنية )HDCP 2.2(، مخصص للنسخ المتطابق  V
منفذ USB مخصص للنسخ المتطابق  X

موصل لسماعات الرأس  Y
مستشعر لالتصال قريب المدى / قارئ تحديد الهوية بموجات الراديو  Z

بعد توصيل الجهاز الشخصي بالمقبس الموجود في الجزء الخلفي من الشاشة، المس مربع التطبيقات، ثم 
المربع المخصص لتوصيل األجهزة الخارجية.

 لالطالع على قائمة األجهزة المتوافقة ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني
http://www.technogym.com/livesources 
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التسجيل والملف الشخصي
عند تشغيل المنتج للمرة األولى ابدأ ضبط اإلعدادات األساسية.

وأول عملية ينبغي القيام بها هي التسجيل. 
جميع أفراد األسرة، وجميع مستخدمي المنتج بإمكانهم التسجيل وإنشاء ملف شخصي خاص؛ وبهذه الطريقة 

سيتم تخزين نتائج جميع التدريبات في الملف الشخصي.
في حالة امتالك حساب Technogym بالفعل، يكفي التوصيل به.

يجب استعمال مستشعر االتصال قريب المدى أو رمز االستجابة السريعة »QR Code« من أجل التوصيل.

أول شخص يقوم بالتسجيل، سيكون هو المدير. 
ومقارنًة بالمستخدمين اآلخرين يكون للمدير صالحية حذف المستخدمين.

بعد إنشاء الملف الشخصي، يكفي الضغط على أيقونة الملف الشخصي من أجل الوصول إلى الوظائف.
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A E D C

شريط األوامر
تختلف المحتويات واألوامر حسب السياق الموجود ونوع التدريب الحالي.

وبالرغم من ذلك فإن بعض األوامر تكون دائًما موجودة.
A. المس رمز الصفحة الرئيسية من أجل العودة إلى صفحة البداية في ملفك.

B. المس زر الترس من أجل تعديل اإلعدادات.
C. المس رمز الصوت من اجل تغيير مستوى الصوت.

D. المس رمز البلوتوث من أجل توصيل األجهزة الشخصية. 
E. المس رمز السهم من أجل العودة إلى الشاشة السابقة.
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SPEED

28.5

Device 01

Device 02

Device 03

التكامل مع البلوتوث
كيفية استخدام البلوتوث

تسمح خاصية البلوتوث بما يلي: 
توصيل سماعات البلوتوث  -

 ANT +/توصيل مراقب معدل ضربات القلب البلوتوث  -

توصيل سماعات البلوتوث
ل وضع االقتران. ط اتصال البلوتوث في سماعات الرأس وَشغِّ َنشِّ  )1

 .Live ط اتصال البلوتوث في َنشِّ  
اختر الجهاز الذي تريد توصيله: المس رمز سماعات الرأس.  )2

سيتم فتح قائمة األجهزة؛ اختر الجهاز الخاص بك.  )3

توصيل مراقب معدل ضربات القلب البلوتوث
.Live ط اتصال البلوتوث في َنشِّ  )1

اختر الجهاز الذي تريد توصيله: المس الرمز على شكل قلب.   )2
سيتم فتح قائمة األجهزة؛ اختر الجهاز الخاص بك.   )3

Technogym.com لالطالع على  اإللكتروني  الموقع  زيارة  ُيرجى 
قائمة األجهزة المتوافقة
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المواصفات الفنية

67 كجم )147,71 رطل( وزن المنتج

160 كجم )352,74 رطل( الحد األقصى لوزن الُمستخِدم

155 - 205 سم )61,02 - 80,71 بوصة( طول المستخِدم

12 فولت   4,5 أمبير اإلمداد بالطاقة

الُمدَخل 100 إلى 240 فولت تيار متردد 60/50 هرتز      2,5 أمبير
الطاقة المنتجة          12 فولت          7,5 أمبير مزود الطاقة

أقل من 70 ديسيبل مستوى الضوضاء

IP 20 درجة الحماية

من +5°مئوية إلى +35°مئوية درجة حرارة التشغيل

شركة .Technogym s.p.a - إيطاليا
via Calcinaro 2861 - 47521 Cesena FC :العنوان جهة الصنع

يجب استعمال مزود الطاقة المرفق حصًرا.

1444 ملم )56,85 بوصة(

ة(
ص

بو
 4

8,
54

م )
مل

 1
23

3

ة(
ص

بو
 5

5,
91

م )
مل

 1
42

0
1545 ملم )60,83 بوصة( 642 ملم )25,28 بوصة(
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شروط الشبكة

تعتمد جودة الخدمة على سرعة االتصال باإلنترنت. 
لالستمتاع بأفضل تجربة صوت - فيديو بجودة عالية الدقة، ُينَصح بأن يتوفر لكل منتج على حدٍة سرعة 
 1080 5 ميجابايت في الثانية أو أعلى؛ هذا الشرط يوفر جودة عالية الدقة حتى  اتصال باإلنترنت تبلغ 

بكسل.
إذا كانت سرعة االتصال أقل، سيتأقلم المنتج تلقائًيا على سرعة االتصال المتاحة عن طريق تقليل جودة 

الخدمة ومستوى دقة الفيديو. 
3 ميجابايت في الثانية: سرعة اتصال توفر جودة SD )فيديو قياسي الدقة(، أو فيديو متوسط الجودة   -

)جودة دي ڤـي دي( 

1,5 ميجابايت في الثانية: سرعة اتصال بنطاق عريض من أجل فيديو منخفض الجودة )ال ُينَصح بها(  -

شبكة الواي فاي
لتوصيل المنتج بشبكة الواي فاي )نقطة وصول أو مودم السلكي( يجب االلتزام بالمتطلبات التالية:

قياسية: مجموعة عمل الشبكات المحلية الالسلكية »IEEE 802.11« بالمعايير ac/n/g/b/a بتردد 2,4   -
جيجا هرتز أو 5 جيجا هرتز.

بروتوكوالت األمان: الخصوصية المكافئة للشبكات السلكية »WEP«، الدخول المحمي إلى شبكة الواي   -
.WPA/WPA2 فاي

بروتوكول التهيئة اآللية للمضيفين »DHCP«: قيد التنشيط  -
في حالة استخدام نطاق بتردد 2,4 جيجا هرتز، ُينَصح باستخدام القنوات 1 و6 و7 و8 و9 و10 و11   -

و12. تجنب القنوات 2 و3 و4 و13 و14 ألنها من الممكن أن تتسبب في تداخل مع أجهزة البلوتوث.

بلوتوث منخفض الطاقة: 2402 ميجا هرتز / 2480 ميجا هرتز / 0,1 
مللي واط

السلكي
+ANT: 2402 ميجا هرتز / 2480 ميجا هرتز / 1 مللي واط

تحديد الهوية بموجات الراديو »RFID«: 13,56 ميجا هرتز

الواي فاي: 2402 ميجا هرتز / 2480 ميجا هرتز / 10 مللي واط

الواي فاي: 5180 ميجا هرتز / 5825 ميجا هرتز / 10 مللي واط
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بيئة االستخدام

قم بتركيب المنتج واستخدامه في مكان تتوفر فيه الشروط المذكورة فيما يلي. 
درجة الحرارة تتراوح بين +10°مئوية و+25°مئوية.  -

إضاءة كافية، لكي تتم ممارسة التمرين البدني في ظروف مالئمة ومريحة.  -
مساحة فارغة واسعة تبلغ 60 سم )24 بوصة( على األقل حول المنتج من جميع االتجاهات.  -

وزن  مراعاة  مع  دعمه،  المطلوب  للوزن  مناسبة  حمل  قدرة  مع  تعرجات،  ودون  وثابت  منبسط  سطح   -
الُمستخِدم أيًضا. ال تقم بتركيب المنتج على أرضية مرتفعة.

يجب أن يتوفر في مكان تثبيت المنتج جميع شروط المالءمة التي تنص عليها القوانين المختصة السارية.
ض المنتج لضوء الشمس المباشر.  ال تعرِّ

ال تستخدم المنتج في األماكن المفتوحة؛ وال تترك المنتج بالخارج معرًضا للعوامل الجوية؛ ال تترك المنتج 
ًضا لمنافث المياه. ُمَعرَّ

ال تضع المنتج في أماكن شديدة التعرض للرطوبة، مثل حمامات السباحة أو أحواض التدليك المائي أو الساونا.

60 سم )24 بوصة(
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تحريك المنتج

تحذير  
يجب توخي الحذر الشديد عند تحريك المنتج، ألنه قد يفقد توازنه.

المنتج مزود بعجالت أمامية ثابتة. 
لتحريك المنتج، يلزم رفعه قلياًل كما هو مبين في الشكل ودفعه إلى األمام أو الخلف. 

نظًرا لوزن المنتج، يجب أن يقوم بعملية الرفع أكثر من شخص.
ارفع المنتج كما هو موضح في الشكل حصًرا؛ وال تستخدم الشاشة أو المقعد لإلمساك بالمنتج.

بعد كل عملية تحريك تأكد من أن المنتج في وضٍع مستٍو، لضمان عمله على نحو سليم.
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T S

ضبط اتزان المنتج

يجب أن يكون المنتج متزًنا لكي يعمل بشكل صحيح.
.(S) قم بإرخاء الصامولة المقابلة  -

اربط الركيزة (T) أو فكها حتى يصبح الهيكل في وضع مستقر.  -
عند االنتهاء من الضبط اربط الصامولة المقابلة (S) بإحكام.  -
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التوصيل الكهربائي

القوانين  تتوافق مع  الكهربائية  التمديدات  أن مواصفات  تأكد من  الكهربائية،  بالشبكة  المنتج  قبل توصيل 
السارية. تحقق من مواصفات اإلمداد بالطاقة الموجودة على ملصق تعريف المنتج.

اخلع الغطاء الذي يغطي الموصل.
صل مزود الطاقة أواًل بموصل المنتج ثم بمأخذ التيار في الحائط.

أعد وضع الغطاء.
تحذيرات   

تأكد دورًيا من سالمة مزود الطاقة.
مأخذ التيار في الحائط يجب أن يكون في مكان يسمح بإدخال القابس وإخراجه بسهولة، دون التسبب في 

أخطار.

إقرار المطابقة لقواعد هيئة االتصاالت الفيدرالية
هيئة  قواعد  من   15 للجزء  مطابق  الجهاز  هذا 
الجهاز  بتشغيل  مصرح  لية.  لفيدرا ا االتصاالت 

بالشرطين التاليين:
1 -  يجب أال يصدر عن الجهاز تشويًشا ضاًرا. 

2 - يجب أن يقبل الجهاز أي تشويش يتم استقباله، 
بما في ذلك التشويش الذي قد يسبب عمل الجهاز 

بصورة غير مرغوب بها.

والعلوم  االبتكار  مؤسسة  لقواعد  المطابقة  إقرار 
والتنمية االقتصادية

هذا الجهاز مطابق لمواصفات معايير الراديو للصناعة 
الكندية السارية على األجهزة الالسلكية المعفاة من 
الترخيص. مصرح بتشغيل الجهاز بالشرطين التاليين:

1 -  يجب أال يصدر عن الجهاز تشويًشا ضاًرا. 
يجب أن يقبل الجهاز أي تشويش يتم استقباله،    -2
على  بالسلب  يؤثر  قد  التشويش  كان  وإن  حتى 

عمله.
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V

التشغيل واإلطفاء

اضغط على القاطع الموجود أسفل الشاشة من أجل تشغيل المنتج وإطفائه. يجب أن يكون المنتج متصاًل 
بالشبكة الكهربائية.

أطفئ المنتج في نهاية التمرين فقط، عندما يكون في وضع االستعداد.
عندما تكون الشاشة مطفأة، يكون المؤشر الضوئي (V) مضاًء.

 . أثناء عمل الشاشة واستعمال المنتج، يكون المؤشر الضوئي (V) مطفاأ
أثناء عمل الشاشة وعدم استعمال المنتج، يكون المؤشر الضوئي (V) وامًضا.

إذا لم ُيستخَدم المنتج لفترة طويلة من الزمن، فمن الجيد فصل قابس اإلمداد بالطاقة عن المقبس الحائطي، 
إضافة إلى إيقاف التشغيل باستخدام القاطع.

وظيفة القاطع هي تشغيل الشاشة وإغالقها، لكنه ال يعزله المنتج تماًما عن جهد الشبكة الكهربائية. من الضروري 
فصل القابس عن مأخذ التيار للحصول على عزل تام.
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Z

الصيانة العادية

.Technogym لعمليات الصيانة غير الواردة في هذا الدليل، توجه إلى خدمة الدعم الفني بشركة
مستوى سالمة المنتج مضمون فقط شريطة إجراء فحص دقيق كل أسبوعين للكشف عن األضرار و/أو البلي.

ُينَصح باستبدال األجزاء المعيبة أو البالية على الفور، أو، بداًل من ذلك، يمكن استبعاد المنتج من الخدمة.

حافظ على بقاء المنتج نظيًفا وخالًيا من الغبار باستمرار، وفًقا لمعايير النظافة الصحية األكثر شيوًعا.
قبل اجراء أي تدخل يلزم فصل القابس اإلمداد بالطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.

قم بتنظيف المنتج بعد كل استخدام بإسفنجة مبللة وصابون محايد إلزالة العرق والرطوبة ثم جفف جيًدا. 
الغبار عن  اضبط المقعد ومقبض المسك عند أعلى موضع، لتنظيف الحامل الخاص بهما بأكمله. قم بإزالة 

الشبكة (Z) بعناية. 
ال تستخدم مواد كيميائية أو مذيبة. ال تستخدم مواد كاشطة.

ال ترش مواد سائلة بشكل مباشر على الشاشة وعلى الجزء الخلفي من الشاشة.

تأكد من ثبات المقعد كل 6 أشهر. أحِكم ربط زوج صواميل ربط المقعد بعزم ربط 25 نيوتن متر.
كل 3 أشهر افحص إحكام ربط البّدالين على ذراعي التدوير وحالة اهتراءهم.

افحص إحكام ربط ذراعي التدوير على المحور المركزي مرة في العام.
.Technogym في حالة حدوث أي شيء غير طبيعي توجه إلى مركز الدعم الفني بشركة
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K

G G

يجب التأكد كل ستة أشهر من أن مجموعة الضبط الرأسي (G) )المقعد ومقبض المسك( تعمل بشكل صحيح. 
بشركة  الفني  الدعم  خدمة  إلى  توجه  السّن،  مأخذ  لتصحيح  المرتبط.  الذراع  وعمل  السّن  مأخذ  افحص 

.Technogym

يجب التأكد كل ستة أشهر من أن مجموعة الضبط األفقي (K) الخاصة بالمقعد تعمل بشكل صحيح. تحقق 
من سالسة االنزالق األفقي للمقعد. قم بتشحيم الحامل بزيت أساسه »PTFE« )متعدد رباعي فلورو اإليثيلين(.



TECHNOGYM RIDE31

BA

ضبط خلوص المقعد

نوصي بعمل فحص دوري لخلوص المقعد، ألنه قد يكون سبًبا في حدوث اهتزازات وضجيج؛ إضافة إلى أن 
ضبط المقعد قد يصبح أكثر صعوبة.

لضبط خلوص االنزالق الرأسي للمقعد اتبع الخطوات الموضحة فيما يلي.
اضبط البرغيين(A) و(B) بمفتاح سداسي.  -

تحقق من خلوص المقعد على الطول بأكمله.  -

إذا كان البرغيان (A) و(B) مربوطين )نحو اليمين(، يصعب االنزالق.
إذا كان البرغيان (A) و(B) مفكوكين )نحو اليسار(، يسهل االنزالق.

قم بتدوير البراغي 8/1 لفة في المرة، واختبر االنزالق قبل تدويرها من جديد.
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C

D

E

لضبط خلوص االنزالق األفقي للمقعد اتبع الخطوات الموضحة فيما يلي.
.(C) فك البرغي  -

.(D) ارفع الغطاء  -
.(E) اضبط الصامولة  -

تحقق من خلوص المقعد على الطول بأكمله.  -
.(D) اخفض الغطاء  -

اربط البرغي (C) بإحكام.  -

إذا كانت الصامولة مربوطة )نحو اليمين(، يصعب االنزالق.
إذا كانت الصامولة مفكوكة )نحو اليسار(، يسهل االنزالق.

قم بتدوير الصامولة 8/1 لفة في المرة، واختبر االنزالق قبل تدويرها من جديد.
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B

A

C

D

ضبط خلوص مقبض المسك

لضبط خلوص االنزالق الرأسي لمقبض المسك اتبع الخطوات الموضحة فيما يلي.
تعامل مع الذراع (A) واجعل مقبض المسك منخفًضا. اترك الذراع مرفوعًة.  -

.(B) فك البرغي  -
ارفع المؤشر (C)، مع تذكر موضعه.  -

اضبط محور االرتكاز (D) في اتجاه عقارب الساعة.  -
أعد وضع المؤشر (C) في التجويف الالحق في عكس اتجاه عقارب الساعة.  -

اربط البرغي (B) بإحكام.  -
.(A) اخفض الذراع  -
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A

B

الدعم الفني

عند التوجه إلى خدمة الدعم الفني لدى تكنوچيم »Technogym« يجب تقديم البيانات التالية. 
(A) موديل المنتج  -

تاريخ الشراء  -
(B) الرقم المسلسل  -

وصف دقيق للمشكلة.  -

السماح ألشخاص غير مصرح لهم من ِقَبل شركة Technogym بصيانة المنتج يلغي الضمان.

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

هاتف: 56047 0547 39+
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تخزين المنتج والتخلص منه

في حالة عدم استخدام المنتج لفترة طويلة ُينَصح بتخزينه في مكان جاف ونظيف، وتغطيته بقماش لحمايته 
-10°مئوية و+70°مئوية، ودرجة رطوبة  بين  تتراوح درجة حرارته  تخزينه في مكان  الغبار؛ ويجب  من 

تتراوح بين 20% و%90.

تأكد من أن المنتج لن يصبح مصدًرا للخطر بأي صورة. 
تجنب ترك المنتج في متناول األطفال لكيال يلعبوا به. لهذا يتعين إيقاف تشغيل المنتج وفصل كابل اإلمداد 

بالطاقة أثناء أي فترات طويلة من عدم االستخدام. 
ُيمَنع منًعا باًتا ترك المنتج في البيئة المحيطة أو في المناطق العامة أو المناطق الخاصة ذات االستخدام العام. 
هذا المنتج مصنوع من مواد قابلة إلعادة التدوير، مثل الفوالذ واأللومنيوم والبالستيك، وهي مواد يجب 
التخلص منها بالطرق المنصوص عليها في اللوائح السارية الخاصة بالنفايات الحضرية وما شابه، عن طريق 

التوجه إلى الشركات المتخصصة في مجال النظافة الحضرية والبيئية.
ُيحَظر التخلص من المخلفات الناتجة عن األجهزة الكهربائية واإللكترونية كنفايات حضرية. ينطبق على هذا 
النوع من المنتجات نظام تجميع خاص ومطابق للتشريعات السارية، التي تتطلب معالجة واستعادة وإعادة 

تدوير بصورة مناسبة.
ترك مخلفات األجهزة الكهربائية واإللكترونية بصورة مخالفة للقانون أو استخدامها بصورة غير سليمة قد 

يتسبب في أضرار بالغة للبيئة، وتداعيات على صحة األشخاص.
بناًء على األحكام القانونية المعمول بها في الدول األعضاء باالتحاد األوروبي، يمكن للمواطنين المقيمين في 

االتحاد األوروبي تسليم األجهزة الكهربائية واإللكترونية المستعملة إلى مراكز التجميع المختصة.
إذا كان المنتج مخصًصا لالستخدام التجاري، ُيرجى التوجه إلى تاجر التجزئة الخاص بك أو إلى خدمة عمالء 
Technogym، في الدول المختلفة، من أجل االتفاق على سحب مخلفات األجهزة الكهربائية واإللكترونية 

والتخلص منها.
بالنسبة للتخلص من األجهزة الكهربائية واإللكترونية في الدول غير األعضاء باالتحاد األوروبي، ُيرجى التوجه 

إلى السلطات المحلية.

متوسط عمر المنتج: 10 سنوات.
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