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Kullanıcı Kılavuzu, üreticinin orijinal dilinde düzenlenmiş ve sonra kullanılacağı Ülkenin diline 
çevrilmiştir.  Ürün kitinin ayrılmaz parçasıdır.

Technogym, her an ve önceden haber verme yükümlülüğü olmaksızın ürünlerine ve ilgili 
dokümantasyonlara değişiklik uygulama hakkını saklı tutar.

Technogym s.p.a., yalnızca aşağıdaki önlemlerin alınmış olması halinde üründen sorumlu 
olduğunu kabul eder.
- Ürünün özelliklerine uygun olarak kullanılması.
- Kullanıcı kılavuzunun tüm bölümlerinin dikkatlice okunmuş olması.
- Kurma yerinin kullanıcı kılavuzunda öngörülen gereklilikleri karşılaması.
- Elektrik tesisatının ürünün kullanılacağı Ülkedeki standartlara veya kanun hükümlerine uygun 

olması.
- Giysilerin uygun olması.
- Havlu veya başka şeylerin ürün üzerinde konumlandırılmamış olması.
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Önemli güvenlik talimatları

Herhangi bir beslenme veya diyet rejimine ve herhangi bir stretching veya egzersiz programına 
başlamadan önce, daima bir doktora veya nitelikli ve yetkili bir sağlık operatörüne danışın. 
Sağlık üzerinde olası etkilere neden olan herhangi bir faaliyet ve herhangi bir seçime dair daima 
araştırma yapılması ve detaylı şekilde bilgi edinilmesi tavsiye edilir. 
Ürünü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu talimatlar kullanıcının emniyetini garanti 
etmek ve ürünü korumak için hazırlanmıştır.
Elektrikli bir cihaz kullanılırken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere daima minimum önlemlere 
uyulmalıdır.

 Tehlike
Elektrik çarpması riskini en aza indirmek için, kullanımdan hemen sonra ve temizlik 
veya bakım işlemleri yapmadan önce fişi daima elektrik prizinden çekin.

 Uyarı
Yanma, yangın, elektrik çarpma riskini veya kişilere gelebilecek zararları azaltmak 
için aşağıdaki önlemleri alın.

 
Ürünü fişe takılı halde asla gözetimsiz bırakmayın. Ürün kullanılmadığı zaman, temizliği 
yapılmadan önce ve elektrikli parçalar takılmadan veya çıkarılmadan önce fişi prizden çıkarın.
Çocukların gözetimsiz olarak ürüne erişmesini engelleyin; çocukların ebeveynleri ve emanet 
edilmiş oldukları diğer kişiler çocukların sorumluluğunu üstlenmeli ve ürünün tasarlanmamış 
olduğu durumların ve davranışların meydana gelmesini önlemelidir. Çocuklar mevcut 
olduklarında, ürünün kullanımıyla ilgili olarak onların psiko-fiziksel gelişimlerini hesaba katan 
dikkatli bir gözetim gereklidir. Ürün, kesinlikle oyuncak olarak kullanılmaya uygun değildir. 13 
yaş altındaki çocukları bu üründen uzak tutun.
Ürün, engelliler veya kabiliyeti kısıtlı olanlar tarafından veya bunların yakınında iken, yalnızca 
nitelikli bir personelin dikkatli gözetimi altında kullanılabilir.
Ürünü sadece kullanıcı kılavuzunda belirtilen amaçlar için kullanın; yalnızca bu tip ürün için 
öngörülen egzersizleri, kılavuzda belirtilen yöntem ve şartlara göre uygulayın. Bunun dışındaki 
her türlü kullanım uygunsuz ve dolayısıyla tehlikeli kabul edilmelidir.
Technogym tarafından önerilmeyen aksesuarları kullanmayın.
Ürünün kablosu veya fişi hasarlı ise, doğru çalışmıyorsa, düşmüş veya hasara uğramış veya suya 
düşmüş ise ürünü asla çalıştırmayın. Bu durumda Technogym Teknik Destek Servisine başvurun.
Ürünü güç kablosundan tutarak çekmeyin ve kabloyu tutma kolu olarak kullanmayın.
Güç kablosunu ısıtılmış yüzeylerden uzak tutun.
Ellerinizi hareket halindeki parçalara yaklaştırmayın. 
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Açıklıklara herhangi bir nesne düşürmeyin ve sokmayın.
Akımı kesmeden önce tüm kontrol düzenlerini kapalı konumuna getirin ve sonra fişi prizden çekin.
Dışarıda kullanmayın. Ürünü spreyli ürünler kullanılan veya oksijen uygulaması yapılan yerlerde 
çalıştırmayın.

 Uyarı
Ürünü yalnızca uygun şekilde topraklanmış bir prize bağlayın. Topraklama talimatlarını 
okuyun.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN
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Kişisel güvenlik

Herhangi bir egzersize başlamadan önce, kılavuzun her bölümünün dikkatlice okunması ve ürün 
kumandalarına aşinalık kazanılması tavsiye edilir.
Ürünün kullanımı, yapılacak egzersiz tipini onaylayan bir doktor raporu alınmasına ve Technogym 
tarafından öngörülen kullanma şartlarına uyulmasına tabidir.
Bir antrenman programına başlamadan önce, ürünün kullanımıyla ilgili olası kısıtlamaları 
vurgulamak için bir doktora danışın.
Antrenman sırasında rahatsızlık hissedilmesi durumunda (baş dönmesi, göğüs ağrıları, vb.) 
egzersize derhal ara verin ve bir doktora danışın.
Her egzersizin başında, engel teşkil edebilecek parçalara dikkat ederek ürünün üzerindeki 
konumunuzu düzgün bir şekilde alın.
Antrenmanı kendi fiziksel özelliklerinize ve kendi sağlık şartlarınıza göre ayarlayarak, zor olmayan 
ağırlıklar ile çalışmaya başlayın.
Kendinizi çok fazla zorlamayın, tamamen bitkin düşene kadar çalışmayın. Ağrı veya normal 
olmayan belirtiler olması durumunda hemen antrenmanı kesin ve bir doktora danışın.
Yanlış veya aşırı bir antrenman fiziksel hasarlara neden olabilir.
Antrenman sırasında, uygun giysiler ve ayakkabılar giyin, geniş giysilerden kaçının. Uzun saçları 
kuyruk halinde toplayın. Kıyafetleri veya havluları hareket eden parçalardan uzak tutun.
Ürünün kullanımı sırasında, diğer kişiler uygun ve emniyetli bir uzaklıkta kalmalıdır.
Etrafta evcil hayvanlar varken ürünü kullanmayın.
Ürünü kullanmadan önce tamamen monte edin. Ürünü her kullanımdan önce kontrol edin. Ürün 
düzgün çalışmıyorsa, kullanmaya devam etmeyin.
Ürünü sağlam ve düz bir zemin üzerine monte edip çalıştırın.
Elektrik çarpmalarını önlemek için, örneğin güç kablosu ve I/0 anahtarı gibi tüm aksamları sıvı 
maddelerden uzak tutun.
Ürünü iyi çalışma koşullarında muhafaza edin. Eskime veya yıpranma izlerine rastlanılırsa, 
Technogym Teknik Destek Servisine danışın.
Ürünün üzerinde kullanıcı kılavuzunda belirtilenlerden farklı bakım işlemleri gerçekleştirmeyi 
denemeyin.
Şasi veya ekran üzerine hiçbir şey koymayın. Su şişesi ve küçük kişisel cihazlar için, kılavuzda yer 
alan talimatları izleyin.
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Ürün, insanların güvenlik ve sağlık gereksinimlerine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir; 
ancak, belirgin olmayan risklere neden olabilecek bazı bölgeleri mevcuttur. Dolayısıyla, üst ve alt 
uzuvların olası ezilme tehlikelerine özel dikkat gösterilmesi önemle tavsiye edilir. 
Technogym; izin verilmemiş bakım işlemlerinden kaynaklanan arızalar veya hasarlar, uygunsuz 
kullanım, kaza, ihmalkârlık, doğru olmayan montaj veya kurma, ürünün bulunduğu ortamdaki 
herhangi bir inşaat faaliyetinden kaynaklanan molozlar, ürünün konumlandırılmasından 
kaynaklanan paslanma veya korozyon fenomenleri, Technogym firmasının yazılı izni bulunmadan 
yapılmış tadilatlar veya uyarlamalar veya kullanım, işleme ve bakım açısından kullanım kılavuzunda 
belirtilenlere kullanıcı tarafından uyulmaması nedeni ortaya çıkan olası zararlardan sorumlu 
tutulmayacaktır.
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TECHNOGYM RIDE ürünü, konut ortamlarında iç mekanda kullanıma yönelik ev tipi bir donanımdır. 
ISO EN 20957-1 sayılı standarda göre bu, SA sınıfı bir donanımdır.

Resimde belirtilen değerler tamamen örnek niteliğindedir; doğru bilgiler edinmek için, ürün 
üzerindeki etiket kontrol edilmelidir.

Üretici ve ürün kimliği

A - Üreticinin adı ve adresi

B - Üretim yeri

C - Ürünün tanımı

D - Elektriksel özellikler

E - Seri numarası ve üretim tarihi

F - Ürün modeli
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Ürünün tanımı

A. Ekran
B. Gidon
C. Sele
D. Pedallar
E. Pedal krankları
F. Çok fonksiyonlu tuşlar

G. Sele ayarı için kollar
H. Gidon ayarı için kol
K. Su şişesi koyma yeri
L. Hareket ettirmek için tekerlekler
M. Telefon koyma yeri 
N. Yer değiştirmeler için tutma noktaları
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H

Kullanma talimatları

TECHNOGYM RIDE ürünü sadece tasarlandığı ve üretildiği amaç için, yani siklo-ergometre olarak 
kullanılabilir. Bunun dışındaki her türlü kullanım uygunsuz ve dolayısıyla tehlikeli kabul edilmelidir.

Gidon yüksekliğini ayarlamak için kolu(H) kullanın. 
- Gidon yanında ayakta durunuz.
- Kolu (H) tamamen yukarı kaldırın.
- Kolu (H) yukarı kalkık tutarak, gidonu arzu edilen yüksekliğe getirin.
- Kolu (H) aşağıya, başlangıçtaki pozisyonuna getirin 

Gidon yüksekliğini ayarladıktan sonra, 
ekran eğimini ayarlayın. 
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Q

R
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Seleyi yatay yönde ayarlamak için kolu (Q) 
kullanın.
- Kolu (Q) çevirin.
- Seleyi yatay yönde kaydırın.
- Seleyi bloke etmek için kolu (Q) başlangıçtaki 

pozisyonuna getirin. 

Seleyi yükseltmek için bunun yukarıya doğru 
kaldırılması yeterlidir. Seleyi alçaltmak için 
kolun (R) hareket ettirilmesi gerekir.
Selenin çok yüksek veya çok alçak bir 
pozisyonu, kol ve bacakların yanlış bir 
şekilde hareket etmelerine neden olur.

Pedal kranklarının ortasında bir nokta pedal 
eksenini belirtir. Sele yüksekliğinin hassas 
şekilde ayarlanması için metre ölçer buraya 
yerleştirilir.
Selenin her otomatik hareketi 12 mm ölçüsüne 
karşılık gelir. Sele yüksekliğini 12 mm altında 
bir ölçüde artırmak için, selenin vidasına (P) 
müdahale edin. 
- Vidayı (P) gevşetin.
- Sele yüksekliğini ayarlayın.
- Vidayı (P) sıkın.



TECHNOGYM RIDE 12

8%

Pedal kranklarının uzunluğunu ayarlamak için ürün 
ile birlikte iki adet adaptör tedarik edilir.

Adaptörler üzerinde yön işaretlenmiştir:
L - Left, sol pedal için

R - Right, sağ pedal için.

- Pedalı pedal krankından sökün.
- Mevcut adaptörü ve ilgili plakayı çıkarın; bu 

adaptör merkezi delik bulundurur (pedal 
krankının uzunluğu 172,5 mm).
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-  İlgili plaka ile yeni adaptörü monte edin. 
- Pedalı 47 ile 54 Nm arası bir kilitleme torku ile 

sıkın.

Adaptör yönünü elde edilmek istenen pedal 
krankının uzunluğuna göre, 170 mm veya 175 mm 
olarak seçin.
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Sele üzerine oturun ve gidonu tutun; bu pozisyondan, pedal alt konumda olduğunda, bacakların 
neredeyse tamamen uzatılabildiklerini kontrol edin. 
Sırtınızı dik tutarak ve gövde öne doğru bükülmüş olarak sele üzerine oturun ve ellerinizi gidonun 
uçlarına koyun; kollar hafifçe bükülmüştür. Yanlara doğru sallanmaktan kaçının.
Ürün kapaklarına sürtünmesinden kaçınmak için ayağınızı referans eksenine göre hizalı olarak 
tutun.

Pedalların kayışlarını ayarlayın.
- Ayak ucunu, ön ayağınızı pedal ekseni 

ötesine getirerek, özel yuva içine koyun.
- Ayak iyice yerleşmiş ve özel yuva içine 

girmiş olacak şekilde kayışların tokalarını 
sıkıştırın. 

Ayakkabı bağcıkları  ve deliklerin içine 
takılabilecek tüm giysi parçalarına dikkat edin.
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Ürünü dikey pozisyonda muhafaza etmeyin. 
Zarar görme, denge kaybı ve tepetaklak olma 
tehlikesi mevcuttur.

Arka koruma üzerine oturmayın, ayakla üzerine 
çıkmayın ve üzerinde stretching yapmayın.
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Olası risk ve tehlikeleri belirttiklerinden, 
ürün üzerine uygulanmış etiketlerde yer alan 
uyarılara dikkat edilmesi önemle tavsiye edilir.
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Çok fonksiyonlu tuşlar

Çok fonksiyonlu tuşlar gidon üzerinde bulunur; iki tuş dış taraf ve iki tuş iç tarafta 
konumlandırılmıştır.
Bu tuşların fonksiyonu, egzersiz türüne göre farklılık gösterir.
Örneğin AVVIO yeşil tuşa basılarak başlatılan eğimli egzersizlerde tuşların fonksiyonu aşağıda 
belirtildiği gibidir.
- aynı anda basılan dış tuşlar, ayna dişlisi üzerinde etki gösterirler 
- teker teker basılan dış tuşlar, pinyon paketi üzerinde etki gösterirler 
- teker teker basılan iç tuşlar, eğimi değiştirirler

Sabit güçte yapılan egzersizlerde, tuşların hepsi hedef gücü değiştirirler. 
Dış tuşlar, daha fazla artışlar ile değeri değiştirirler; iç tuşlar ile artış daha azdır.
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APPS

V

X

Y

Z

LIVE arayüz

V Ekran Yansıtma Cihazına ayrılmış HDMI giriş Portu (HDCP 2.2)
X Ekran Yansıtma Cihazına ayrılmış USB Portu
Y Kulaklıklar için konnektör
Z NFC / RFID Okuyucu sensörü

Kişisel cihazınızı ekran arkasındaki prizlere bağladıktan sonra, APPS kutucuğuna dokunun, 
ardından dış cihazların bağlanması için kutucuğa dokunun.
Uyumlu cihazlar listesini kontrol etmek için  
http://www.technogym.com/livesources sitesine danışın



TECHNOGYM RIDE19

Email

……….

RegisterNew here?

Use your Technogym account to login

LOGIN WITH

TECHNOGYM

TECHNOGYM
WELCOME TO

Julia Blaze

Kayıt ve kişisel profil
Ürün ilk kez açıldığında, temel ayarların yapılması gerekir.
Gerçekleştirilmesi gereken ilk işlem kayıt yapılmasıdır. 
Ailenin her bireyi, her ürün kullanıcısı kayıt olabilir ve kendi profilini yaratabilir; bu şekilde, her 
antrenman sonuçları kişisel profil içine kayıt edilir.
Eğer bir Technogym hesabınız varsa, bağlanmanız yeterlidir.
Bağlanmak için, NFC sensörü veya QR Kod kullanılabilir.

Kayıt yapan ilk kişi yöneticidir. 
Yönetici, diğer kullanıcılara kıyasla, kullanıcıları silme olanağına da sahiptir.

Kişisel profil yaratıldıktan sonra, fonksiyonlara erişmek için kendi profilinizin ikonuna basmanız 
yeterlidir.
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Kumanda çubuğu
İçerik ve kumandalar, içinde bulunulan ortam ve devam etmekte olan antrenman türüne göre 
değişir.

Buna rağmen, bazı kumandalar her zaman mevcuttur.
A. Profilinizin ana sayfasına dönmek için HOME simgesine dokunun.
B. Ayarları değiştirmek için dişli tuşuna dokunun.
C. Ses düzeyini değiştirmek için AUDIO simgesine dokunun.
D. Kişisel cihazları bağlamak için BLUETOOTH simgesine dokunun. 
E. Önceki ekran sayfasına dönmek için ok simgesine dokunun.
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SPEED

28.5

Device 01

Device 02

Device 03

Bluetooth entegrasyonu
Bluetooth nasıl kullanılır
Bluetooth özelliği ile: 
- Bluetooth kulaklıklar bağlanabilir
- Bluetooth/ANT + kalp ritmi monitörü bağlanabilir 

Bluetooth kulaklıkları bağlama
1. Kulaklıklarda Bluetooth bağlantısını etkin duruma getirin 

ve eşleştirme modunu açın.

 Live üzerinde Bluetooth bağlantısını etkin duruma 
getirin. 

2. Bağlamak istediğiniz cihazı seçin: kulaklıkların simgesine 
dokunun.

3. Cihazların bir listesi açılır; kendi cihazınızı seçin.

Bluetooth kalp ritmi monitörü bağlama
1. Live üzerinde Bluetooth bağlantısını etkin duruma 

getirin.

2. Bağlamak istediğiniz cihazı seçin: kalp şeklindeki simgeye 
dokunun 

3. Cihazların bir listesi açılır; kendi cihazınızı seçin. 

Uyumlu cihazlar listesini kontrol etmek için Technogym.com 
sitesine danışın
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Teknik özellikler

Ürün ağırlığı 67 kg

Kullanıcının maksimum ağırlığı 160 kg

Kullanıcı boyu 155 - 205 cm

Güç besleme 12V   4,5A

Güç besleme ünitesi giriş 100÷240 Vac 50/60 Hz   2,5A
çıkış   12V   7,5A

Gürültü seviyesi 70 dB altında

Koruma derecesi IP 20

Çalışma sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında

Üretici Technogym s.p.a. - İtalya
via Calcinaro 2861 - 47521 Cesena FC

Sadece birlikte tedarik edilen güç kaynağını kullanın.

1444 mm

12
33

 m
m

14
20

 m
m

1545 mm 642 mm
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Ağ gereklilikleri

Servis kalitesi, İnternet bağlantısının hızına bağlıdır. 
HD kalitesinde en üstün ses-görüntü deneyiminden faydalanmak amacıyla, her tek ürün için 5 
Mbps veya daha yüksek bir İnternet bağlantı hızı önemle tavsiye edilir; bu nitelik, 1080 p’ye kadar 
HD kalitesi garanti eder.
Bağlantı hızı daha düşük ise ürün, servis kalitesini ve görüntü çözünürlüğünü düşürerek, otomatik 
olarak mevcut bağlantı hızına adapte olur. 
- 3 Mbps: SD (standart tanımlı görüntü) kalitesi için, yani orta kalitede görüntü için (DVD kalitesi) 

bağlantı hızı 
- 1.5 Mbps: düşük kalite görüntü (tavsiye edilmez) için geniş bant bağlantı hızı

Wi-Fi Ağı
Ürünü Wi-Fi ağına (adanmış erişim noktası veya kablosuz modem ) bağlamak için aşağıdaki 
şartlara uyum sağlayın:
- Standart: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 GHz veya 5 GHz.
- Güvenlik protokolleri: WEP, WPA/WPA2.
- DHCP: etkinleştirilmiş
- Bir 2.4 GHz bant kullanılıyor ise,1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kanalların kullanılması tavsiye edilebilir. 

Bluetooth aygıtlar ile parazite neden olabileceklerinden 2, 3, 4, 13, 14 kanallarını kullanmaktan 
kaçının.

Kablosuz

BLE: 2402 MHz ~ 2480 MHz / 0.1mW

ANT+: 2402 MHz ~ 2480 MHz / 1mW

RFID: 13.56 MHz

WiFi : 2402 MHz ~ 2480 MHz / 10mW

WiFi : 5180 MHz ~ 5825 MHz / 10mW
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Kullanım ortamı

Ürünü, aşağıda belirtilen gereksinimleri karşılayan bir ortamda kurun ve kullanın. 
- +10°C ile +25°C arasında sıcaklık.
- Fiziksel egzersizlerin hoş ve rahatlatıcı şartlarda yapılmasını sağlayacak düzeyde yeterli 

aydınlatma.
- Ürün etrafında en az 60 cm tamamen boş bırakılmış geniş alan.
- Kullanıcı ağırlığı da katılarak ürünün ağırlığını taşıyacak uygun kapasitede düz, sabit ve 

titreşimsiz zemin. Yüzer döşeme zemin üzerine kurmayın.

Ürünün yerleştirileceği mekan, konu ile ilgili yürürlükteki kanunlar tarafından öngörülen tüm 
uygunluk şartlarına sahip olmalıdır.
Ürünü, direkt güneş ışığına maruz bırakmayın. 
Ürünü dış mekanlarda kullanmayın; ürünü dışarıda, atmosfer etkenlerine maruz bırakmayın; 
ürünü su püskürtmelerine karşı koruyun.
Ürünü; havuz, hidromasaj küvetleri, sauna gibi yoğun şekilde neme maruz mekanlara 
yerleştirmeyin.

60 cm
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Ürünün taşınması

 Uyarı
Ürünün taşınması; üründe bir denge kaybı meydana gelebileceğinden, çok dikkatli 
şekilde yapılmalıdır.

Ürün sabit ön tekerleklerle donatılmıştır. 
Ürünün yerini değiştirmek için, şekilde gösterildiği gibi hafifçe yukarı kaldırmak ve ileriye veya 
geriye itmek gerekir. 
Ürünün ağırlığı dikkate alınarak, kaldırma işlemi birden çok kişi tarafından yapılmalıdır.
Ürünü sadece şekilde gösterildiği gibi kaldırın; ekranı veya seleyi kavrama noktası olarak 
kullanmayın.
Her yer değiştirme sonrasında, doğru işlemenin garanti edilmesi amacıyla ürünün dengede 
olduğunu kontrol edin.
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Ürünün ayarlanması

Doğru şekilde çalışabilmesi için ürünün dengede olması gerekir.
- Kontra somunu (S) gevşetin.
- Şasiyi sabit konuma getirene kadar ayağı (T) sıkın veya sökün.
- Ayarlama işlemi yapıldıktan sonra kontra somunu (S) sıkın.
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Elektrik bağlantısı

Ürünü şebeke güç kaynağına bağlamadan önce, elektrik sistemi özelliklerinin yürürlükteki 
kanunlara uygun olduğundan emin olun. Ürünün kimlik etiketinde belirtilen güç kaynağı 
özelliklerini kontrol edin.
Konnektörü örten tapayı çıkarın.
Güç kaynağını önce ürün konnektörüne ve sonra duvardaki prize takın.
Tapayı yeniden yerleştirin.

 Uyarılar 
Güç kaynağının sağlamlığını periyodik olarak kontrol edin.
Duvardaki priz fişin kolaylıkla, tehlikeye neden olmadan, takılıp çıkarabileceği bir 
yerde olmalıdır.

FCC uygunluk beyanı
Bu cihaz FCC normlarının 15. Kısmına 
uygundur. Kullanılmasına, aşağıdaki iki koşul 
doğrultusunda izin verilir:
1 -  cihaz zararlı parazite neden olmamalıdır; 

2 - c ihaz,  istenmeyen çal ışmaya neden 
olabilecek parazit dahil olmak üzere alınan 
tüm parazitleri kabul etmelidir.

ISED Kanada uygunluk beyanı
Bu cihaz, lisanstan muaf radyo cihazlarına 
uygulanan Kanada Industry RSS standartları ile 
uyumludur. Kullanılmasına, aşağıdaki iki koşul 
doğrultusunda izin verilir:
1 -  cihaz zararlı parazite neden olmamalıdır; 

2 - cihaz, çalışmasını tehlikeye atma riskine 
neden olsa bile, alınan tüm parazitleri kabul 
etmelidir.



TECHNOGYM RIDE 28

V

Açma ve kapatma

Ürünü açmak ve kapatmak için ekran altındaki anahtara basın. Ürün elektrik şebekesine 
bağlanmalıdır.
Ürünü yalnızca egzersiz sonunda, stand by konumunda olduğunda kapatın.
Ekran kapalı olduğunda, led (V) yanıktır.
Ekran açık olduğunda ve ürün kullanılırken, led (V) sönüktür. 
Ekran açık olduğunda ama ürün kullanılmadığında, led (V) yanıp söner.
Ürünün uzun bir süre boyunca kullanılmaması halinde, bunun anahtar ile kapatılmasının yanı sıra 
güç fişinin de duvardaki prizden çekilmesi tavsiye edilir.

Anahtar ekranı açıp kapatmak için kullanılır, ancak ürünü şebeke geriliminden tamamen izole 
etmez. Tamamen izole edilmesi için güç fişinin çıkarılması gerekir.
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Olağan bakım

Bu kılavuz bağlamında belirtilmemiş bakım müdahaleleri için Technogym Teknik Destek Servisine 
başvurun.
Ürünün güvenlik seviyesi sadece, hasarları ve/veya aşınmaları tespit etmek için özenli bir kontrolün 
her iki haftada bir yapılması şartıyla korunur.
Arızalı veya aşınmış parçaları hemen değiştirmeniz veya alternatif olarak, ürünü servis dışına 
almanız önemle tavsiye edilir.

Ürünü daima temiz ve tozdan arındırılmış şekilde, genel hijyen-sağlık kurallarına uygun olarak 
muhafaza edin.
Her müdahale öncesinde duvar prizinden güç besleme fişinin çıkarılması gerekir.
Her kullanımdan sonra ürünü, ter ve nemi gidermek için nemli bir sünger ve nötr sabun ile 
temizleyin ve sonra iyice kurulayın. 
Sele ve gidonu, ilgili dikmeyi bütün boyu boyunca temizlemek için en yüksek pozisyona getirin. 
Izgaradan (Z) tozu özenle giderin. 
Kimyasal ürünler veya çözücü kullanmayın. Aşındırıcı ürünler kullanmayın.
Ekran üzerine ve ekranın arka tarafına doğrudan sıvı madde püskürtmeyin.

Her 6 ayda bir kez selenin dengesini kontrol edin. İki adet sele bağlama somununu 25 Nm kilitleme 
torku ile kilitleyiniz.
Her 3 ayda bir kez pedalların pedal krankları üzerinde sıkılma ve aşınma durumunu kontrol edin.
Yılda 1 kez merkez aks üzerinde pedal kranklarının sıkılmasını kontrol edin.
Anormal durumlar halinde, Technogym Teknik Destek Servisine başvurun.
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G G

Her 6 ayda bir kez dikey ayarlama grubunun (G) (sele ve gidon) doğru çalıştığını kontrol edin. Diş 
kavramasını ve kolun ilgili işleyişini kontrol edin. Dişin doğru kavraması için Technogym Teknik 
Destek Servisine başvurun.

Her 6 ayda bir kez sele yatay ayarlama grubunun (K) doğru çalıştığını kontrol edin. Selenin yatay 
hareketinin akıcılığını kontrol edin. Dikmeyi PTFE esaslı bir yağ ile yağlayın.
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Sele oynama payının ayarlanması

Titreşim ve gürültü nedeni olabileceğinden, sele oynama payının düzenli aralıklarla kontrol 
edilmesi tavsiye edilir; ayrıca, selenin ayarı daha zor olabilir.
Selenin dikey hareketinin oynama payını ayarlamak için aşağıda belirtildiği gibi işlem görünüz.
- Bir Allen anahtarı ile vidaları (A) ve (B) ayarlayın.
- Bütün uzunluk boyunca selenin oynama payını kontrol edin.

Vidalar (A) ve (B) (sağ tarafa doğru) sıkılmış ise, sele hareketi sertleşir.
Vidalar (A) ve (B) (sol tarafa doğru) çözülmüş ise, sele hareketi yumuşar.
Yeniden ayar yapmadan önce, her bir defa vidalar üzerinde 1/8 tur uygulayıp, sele hareketini 
deneyiniz.
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C

D

E

Selenin yatay hareketinin oynama payını ayarlamak için aşağıda belirtildiği gibi işlem görünüz.
- Vidayı (C) çözün.
- Kapağı (D) kaldırın.
- Somunu (E) ayarlayın.
- Bütün boy üzerinde selenin oynama payını kontrol edin.
- Kapağı (D) alçaltın.
- Vidayı (C) sıkın.

Somun (sağ tarafa doğru) sıkılmış ise, sele hareketi sertleşir.
Somun (sol tarafa doğru) çözülmüş ise, sele hareketi yumuşar.
Yeniden ayar yapmadan önce, her bir defa somun üzerinde 1/8 tur uygulayıp, kaymayı 
deneyin.
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Gidon oynama payının ayarlanması

Gidonun dikey kaymasının oynama payını ayarlamak için aşağıda belirtilenleri gerçekleştirin.
- Kolu (A) etkinleştirin ve gidonu alçaltın. Kolu kalkık olarak bırakın.
- Vidayı (B) çözün.
- Hangi pozisyonda bulunduğuna dikkat ederek göstergeyi (C) yukarıya kaldırın.
- Pimi (D) saat yönünde ayarlayın.
- Göstergeyi (C), sonraki tırnak içinde saate ters yönde konumlandırın.
- Vidayı (B) sıkın.
- Kolu (A) alçaltın.
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Teknik destek

Technogym Teknik Destek Servisine başvurulacağı zaman aşağıdaki bilgilerin belirtilmesi gerekir: 
- Ürün modeli (A)
- Satın alma tarihi
- Seri numarası (B)
- Karşılaşılan sorunun tam olarak tanımı.

Ürün üzerinde Technogym tarafından yetkilendirilmemiş personel tarafından yapılan müdahaleler 
garantiyi geçersiz kılar.

https://www.technogym.com/int/contacts/
tel: +39 0547 56047



TECHNOGYM RIDE35

Depolama ve bertaraf etme

Uzun süre çalıştırılmayacak ürünün, tozdan korumak için bir bez ile örtülmüş olarak, kuru ve 
temiz bir yerde depolanması önerilir; ürünün depolanacağı ortamın sıcaklığı -10°C ile +70°C ve 
nem oranının %20 ile %90 arasında olması gerekir.

Ürünün herhangi bir şekilde bir tehlike kaynağına dönüşmeyeceğini kontrol edin. 
Çocukların ürünle oynamasına izin vermeyin ve artık kullanılmayan ürünü, bununla oynayabilecek 
çocukların oldukları yerlerde bırakmayın. Bu sebeple, olası uzun kullanılmama dönemlerinde güç 
kablosu prizden çıkarılarak ürünün devre dışı bırakılması gerekir. 
Ürünü çevrede, kamusal alanlar veya kamu kullanımına açık özel alanlarda terk etmek yasaktır. 
Ürün; çelik, alüminyum ve plastik gibi geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılmıştır; bu 
malzemeler kentsel temizlik ve çevreyi koruma konusunda uzman firmalara başvurularak kentsel 
ve benzeri atıklar ile ilgili yürürlükteki kanunlara uygun olarak bertaraf edilmelidir.
Elektrikli ve elektronik cihazlardan kaynaklanan atıkların kentsel atık olarak bertaraf edilmeleri 
yasaktır. Bu tip ürünler için, yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun olarak, özel işleme, geri 
kazanım ve geri dönüştürme gerektiren özel bir atık toplama sistemi mevcuttur.
Elektrikli ve elektronik cihazlardan kaynaklanan atıkların yasaya aykırı şekilde terk edilmesi veya 
uygunsuz kullanımı, çevreye ciddi hasar verebilir ve insan sağlığı üzerinde etkili olabilir.
Avrupa Birliği üye Devletleri tarafından yürürlüğe konulan yönetmeliklere göre, Avrupa Birliği 
içinde ikamet eden özel kişiler, kullanılmış elektrikli ve elektronik cihazları özel atık toplama 
merkezlerine teslim edebilirler.
Söz konusu ürün ticari amaçlı ise, elektrikli ve elektronik cihazlardan kaynaklanan atıkları bertaraf 
etmek üzere teslim alma tarihini kararlaştırmak için bayinize ya da çeşitli Ülkelerde bulunan 
Technogym Müşteri Hizmetlerine başvurun.
Avrupa Birliği üyesi olmayan Ülkelerde elektrikli ve elektronik cihazların bertaraf edilmesi için 
yerel yetkili mercilere başvurun.

Ürünün ortalama ömrü: 10 yıl.
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