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 صنع من قبل:

إندور سايكلنغ جروب - شركة ذات مسؤولية محدودة
شارع هابورجر 86
90482 نوربيرج | ألمانيا
info@indoorcycling.com
www.indoorcycling.com
هاتف: 49+)0(911 / 54 44 50

تحذير!
استخدام  في  البدء  قبل  الدليل  هذا  في  الواردة  والتعليمات  االحتياطات  جميع  اقرأ 
يبطل  أن  يمكن  مستقبلي.  مرجع  بمثابة  الدليل  بهذا  االحتفاظ  يرجى  الجهاز.  هذا 
الكفالة. هذه  شروط  سليم  غير  نحوٍ  على  الصيانة  أو  االستخدام  أو  التركيب 

WWW.INDOORCYCLING.COM اإللكتروني  الموقع  على  أخرى  بلغات  للتنزيل  متوفر 
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IC4 
01-IC-LFIC4B1:رقم النموذج

www.indoorcycling.com  |  2017حقوق الطبع والنشر لصالح إندور سايكلنغ جروب - شركة ذات مسؤولية محدودة IC-LFIC4B1-01  2017 1.0 اإلصدار



www.indoorcycling.com  |  2017حقوق الطبع والنشر لصالح إندور سايكلنغ جروب - شركة ذات مسؤولية محدودة IC-LFIC4B1-01  2017 1.0 اإلصدار

انتباه

خالل عملية التجميع، يجب استبدال لصاقة التحذير على الدراجة بصاقة 
تحذير باللغة األصلية للبلد الذي يجري فيه استخدام الدراجة الداخلية.
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انتباه

لتنزيل الدليل الخاص بالمالكين بلغتك، 
يرجى زيارة قسم IC4 اللدعم على الموقع 

www.teamicg.com :اإللكتروني

 Um das Handbuch in Ihrer Sprache
 herunterzuladen, besuchen Sie bitte
 den IC4 Support Bereich auf unserer

Webseite unter www.teamicg.com

 Pour télécharger le manuel
 d‘utilisation dans votre langue,

 consultez la section Assistance IC4
sur: www.teamicg.com

 Per scaricare il manuale nella
 vostra lingua, visitate la sezione del
supporto per IC4 su: www.teamicg.

com

 Ga om de gebruiksaanwijzing in uw
 taal te downloaden naar het IC4

 :supportgedeelte onder
www.teamicg.com

 Para descargarse el manual de
 usuario en su idioma, por favor
 acceda a la sección de soporte

 :técnico de la bici IC4 en
www.teamicg.com

 Para transferir o manual de utilizador no
 seu idioma, visite a secção „Suporte“ da

IC4 em: www.teamicg.com

Besøg IC4 supportafsnittet www.
 teamicg.com for at downloade
 brugermanualen på dit sprog

 Lataa omistajan käsikirja omalla
 kielelläsi IC4-ohjeosiosta sivustolta:

www.teamicg.com

 Du kan laste ned bruksanvisningen
 på ditt eget språk ved å gå til IC4
støttesiden på: www.teamicg.com

 Du kan hämta bruksanvisningen på
ditt språk under IC4-support på

www.teamicg.com 

 Aby pobrać podręcznik użytkowania
 w swoim języku, należy wejść na
 :zakładkę IC4 support na stronie

www.teamicg.com

 Kullanıcı kılavuzunu kendi dilinizde
 indirmek için www.teamicg.com
 sayfasının IC4 deste bölümünü

ziyaret edebilirsiniz

在IC4的客户服务网站，您可以下载
各种语言的用户手册
www.teamicg.com

オーナーズマニュアルの各言語版
は、以下サイトの IC4 サポートペー
。ジからダウンロードいただけます

www.teamicg.com

IC4 지원 센터(www.teamicg.com)
 에서 해당 언어 버전의 사용설명서를

..다운로드할 수 있습니다

اللغة العربية

DE

FR

IT

NL

ES

PT

DK

FI

NO

SE

PL

TR

CN

JP

KR
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50 كجم وزن الدراجة: 

150 كجم الوزن األقصى للمستخدم 

مالئمة للمستخدمين الذين تتراوح أطوالهم بين 155 و 215 سم  طول المستخدم: 
132 × 52 سنتيمتر المساحة المطلوبة: 

حوالي 120 سنتيمتر االرتفاع األقصى للسرج والمقود: 

المواصفات التقنية :
 S 20957 (1 & 10)من منتجات الفئة EN ISO  ،تتفق مع المواصفة LIFE FITNESS IC4 الدراجة

لالستخدام في بيئة مضبوطة كمرافق الرياضة أو اللياقة البدنية بإشراف مدرب.

جدول المحتويات

5.P احتياطات السالمة
البداية ص.6

ص.11-7 كيفية تركيب الدراجة الداخلية
التركيب واإلعداد  ص.12

ص.15-13 كيفية ضبط الدراجة الداخلية
ص.18-16 كيفية تشغيل الدراجة الداخلية

ص.22-19 الصيانة الوقائية
ص.24-23 نشاط الصيانة والجدول المطلوب 

قطع الغيار ص.25
ص.26 الكفالة
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1. تقع على المالك مسؤولية ضمان إعالم جميع المستخدمين 
بجميع التنبيهات واالحتياطات الخاصة باالستخدام السليم وبأنه 

من المرخص لهم فقط استخدام الدراجة بمفردهم بعد 
إرشادهم من قبل مدرّبٍ أو موجّه مؤهل.

2. ال تشغل الدراجة إلى أن يتم تجميعها وفحصها كما هو 
موصوف في هذا الدليل.

3. أبقِ على الدراجة الداخلية في الداخل بعيدًا عن الرطوبة 
والغبار. ال تضع الدراجة الداخلية في الخارج ضمن المرأب 
أو الفناء المغطى أو قرب الماء أو أحواض السباحة. يجب 

 ~C°15  أن تقع درجة حرارة الدراجة الداخلية ضمن المجال
C°40 مئوية (F°104~°59) عند رطوبة فصوى  %65.

4. ضع الدراجة دائمًا فوق سطحٍ مستوٍ ومستقر. إذا وضعت 
الدراجة فوق أرضية من الخشب القاسي أو سجادة، فيوصى 

بوضع حصيرة تحت الدراجة لحماية األرضية من األذى.

5. ال يمكن ضمان مستوى أمان الدراجة الداخلية إال إذا 
فحصت دوريًا من حيث وجود ضرر محتمل واهتراءٍ أوبلىً 
(أي نقاط التثبيت، المكابح االحتياطية، الدواسات، مشابك 
األصابع، إلخ) استشر مزود خدمة مرخص له أو المصنّع 

مباشرةً لضمان إجراء الفحوصات الدورية بصورة صحيحة.

6. قم بجميع عمليات الصيانة والعناية وإجراءات الخدمة وفق 
ما هو موصوف في هذا الدليل بصورة دورية. ويجب استبدال 
األجزاء المعيبة على الفور، ويجب عدم استخدام اآللة ما لم 
تجر اإلصالحات. استخدم األجزاء األصلية الواردة من الشركة 

الصانعة فقط. يجب أداء اإلصالحات فقط من قبل فنيين 
رخص لهم من قبل المصنّع.

7. يجب اإلبقاء على األطفال غير الخاضعين لإلشراف بعيدًا 
عن جهاز التمرين طيلة الوقت.

8. ال يسمح لألطفال ممن هم دون سن الـ 14 باستخدام 
الدراجة الداخلية إال بموافقة الوالدين وإشراف مدربٍ أو 

موجهٍ مؤهل. ال يسمح لألشخاص ممن هم فوق سن الـ 
14 باستخدام الدراجة إال بعد إرشادهم من قبل مدربٍ أو 

موجهٍ مؤهل.

9. يجب عدم استخدام الدراجة الداخلية من قبل أشخاص 
يتجاوز وزنهم 330 رطل/150كيلوجرام.

10. ارتدِ دائمًا مالبس ضيقة مخصصة لركوب الدراجة أو 
مالبس رياضية وحذاء محكمًا  عند تشغيل الدراجة. حيث 

يمكن أن تعلق أربطة الحذاء غير المربوطة في نظام القيادة 
وتسبب اإلصابة.

11. ال تضم الدراجة عجلة موازنة تتحرك بصورة مستقلة. 
ستستمر الدواسات بالحركة مع عجلة الموازنة إلى أن تتوقف 

العجلة. وال يمكن إيقاف الحركة إال باستخدام الفرامل 
االحتياطية أو الحد من تواتر تحريك الدواسات بصورةٍ 

مضبوطة. قد الدراجة دائمًا بوجود حمل مقاومةٍ لضمان 
ضبط حركة الدواسات. ال تعدّل المقود أو السرج أثناء 

 التمرين. 
ال تحرك الدواسات بحركة عكسية.

12. إذا شعرت بالتعب أو الدوار أثناء التدريب، فتوقف على 
الفور. ومن المستحسن أن تستشير طبيبك إذا لم يهدأ األلم 

خالل مدةٍ زمنيةٍ مطولة.

احتياطات هامة

تنبيه!
إذا كنت تعاني من مشكالتٍ صحيةٍ قائمةٍ من قبل أو من 
إعاقة، فمن المستحسن أن تستشير طبيبك إليجاد طريقة 
تدريبٍ مالئمةٍ بالنسبة لك. فمن شأن التدريب الخاطئ أو 

المفرط أن يؤدي إلى إصاباتٍ صحيةٍ خطرة. 
ال يتحمّل المصنّع صراحةً أي مسؤوليةٍ عن المخاطر الصحية أو 

اإلصابات الشخصية أو اإلضرار بالممتلكات أو األضرار المترتبة عن 
استخدام هذا الجهاز أو من خالله، ما لم تكن الحالة ضررًا يمكن 

إرجاعه إلى عيبٍ في المواد و/أو التصنيع وتقع مسؤوليته على المصنع.

تنبيه!
للحدّ من خطر اإلصابة الخطرة نتيجة االستخدام 

الخاطئ لهذه اآللة، اقرأ احتياطات السالمة والمعلومات 
التالية بعنايةٍ والتزم بها قبل استخدام الدراجة الداخلية!
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عميلنا العزيز،

نود شكرك على ثقتك وشرائك لمنتجنا. باختيارك دراجة LIFE FITNESS الداخلية، فقد اخترت منتجًا عالي 
الجودة مصممًا بما يتماشى مع آخر التطورات التقنية وبالتالي فهو يحقق أعلى معايير الجودة والموثوقية.

ولكن ال يمكن ضمان هذا المستوى المرتفع من الموثوقية إال بالعناية والصيانة الدورية. ومن شأن االلتزام 
بإجراءات الصيانة المنوه إليها في هذا الدليل أن يضمن زيادة الثباتية وعمر الدراجة مقابل أقل جهد للصيانة. 
وهذا سيضمن تشغيالً طويل األمد بال انقطاع.

البداية

تنبيه!
سوف تعثر على رمز منتج دراجة Life Fitness IC4 الداخلية على بطاقة العالمة الموجودة في أعلى قضيب الهيكل الجانبي للدراجة 

الداخلية. يرجى إدخال رمز المنتج هذا في قوائم  العناية والصيانة. يجب إبراز رمز المنتج عند المطالبة بالكفالة.

 عقدة ضبط
لضبط السرج رأسيًا

السرج

 رافعة إبهامية
لضبط 

السرج أفقيًا

عجلة الموازنة

غطاء

دواسة SPD ثنائية األطراف

رافعة إبهامية لضبط 
المقود أفقيًا

عقدة ضبط لضبط السرج أفقيًا

المقود

رافعة مقاومة/فرامل طوارئ

عجالت النقل

أقدام التسوية
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كيفية تركيب الدراجة الداخلية

مفتاح عزم 17 مم شخصان

تنبيه!
تجنب التقلبات الكبيرة في درجة الحرارة عند نقل الدراجة من المتجر إلى موقع التركيب.

ولكن إذا كانت هناك تقلبات كبيرة في درجة الحرارة، فيرجى ترك الدراجة تتأقلم مع درجة الحرارة المحيطة قبل السير في تركيبها.

.2 .1

NM 50

NM 50

تنبيه!
يرجى التحقق من أن الصموالت مشدودة بالقوة المحددة للتقليل من االرتخاء خالل االستخدام. إذا ارتخت البراغي بعد التركيب األول، 

فيوصى باستخدام مادة تقوية متوسطة نوع LOCTITE® 243 عند إعادة التركيب.



www.indoorcycling.com  |  2017حقوق الطبع والنشر لصالح إندور سايكلنغ جروب - شركة ذات مسؤولية محدودة IC-LFIC4B1-01  2017 1.0 اإلصدار

كيفية تركيب الدراجة الداخلية

جذع قضيب المقود الرأسي للدراجة الداخلية ذو حمل  نابضي يتمدد بسرعة إلى أن يستقر المقود على المزلق. وقد يسبب تمدد 
الجذع دون تركيب قضيب المقود اإلصابة و/أو تضرر الدراجة. 

خطر اإلصابة!

يمنع نزع مسمار األمان قبل تركيب المقود على المزلق 
األفقي العلوي لقضيب المقود!
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اقفل الرافعة اإلبهامية. 
فكّ المغالق الحدي بمفتاح سداسي قياس 3 مم. 

ال تسحب المقود باتجاه المقعد حين يكون المغالق 
مفكوكًا. فهذا سيلحق الضرر بالكابل الداخلي!

مفتاح عزم جلبة سداسية كروية 6 مم شخصان

ركب المقود على الجذع باستخدام برغيين سداسيين 
 NM 30 ذوي رأسين غاطسين، وشدّهما حتى

باستخدام مفتاح عزم. البراغي مغلفة مسبقًا بمحبس 
عند التركيب أول مرة. إذا ارتخت البراغي، اطلها 

بمادة LOCKTITE (R) 2701 عند الشد.

.5

3 مم

أرخِ الرافعة اإلبهامية وادفع المزلق 
األفقي إلى الموضع األمامي.

أدخل الغطاء الطرفي وثبته ببرغي ذو رأسي لولبي ومفتاح 
سداسي 3 مم.

.6

كيفية تركيب الدراجة الداخلية

NM 30

.3.4
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كيفية تركيب الدراجة الداخلية

ركّب رافعة المقاومة/الكبح على الجذع الرأسي 
للمقود  باستخدام مفتاح سداسي 2.5 مم.

شخصان

.9

2.5 و 6 مم 

أرخِ مسمار األمان وفكه باستخدام مفتاح سداسي 6 مم.

.7

ارفع المقود إلى الموضع 6 وشدّ عقدة المسمار 
البارز بصورة كاملة في الهكل لقفل جذع المقود.

.8

ضع صينية الهاتف الذكي على قوس المقود.

.10

6 مم

2.5 مم
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اختبر عمل األجزاء المتحركة. 

حرك رافعة المقاومة/المكبح إلى األعلى واألسفل عدة مرات.
حرك المقاود والمقعد إلى األعلى واألسفل وإلى 
األمام والخلف. اختبر عمل الروافع اإلبهامية على 

المزالق وعمل عقد المسامير البارزة.

.12

.13

NM 55

تنبيه!
ركب الدواسة R على المحور 

األيمن وشدها بالفتل باتجاه عقارب الساعة (السن 
المعياري األيمن). ركب الدواسة L على المحور األيسر 
وشدها عبر التدوير بعكس اتجاه عقارب الساعة (سن 

أيسر). يرجى التحقق من تثبيت كلتي الدواستين
بقوة كافية (NM 55) لضمان عدم ارتخاء 

البرغي أثناء االستخدام.

األسنان مطلية بمادة TufLok® في المصنع لتجنب 
ارتخائها أثناء االستخدام. إذا ارتخت البراغي بعد 

التركيب األول، فيوصى باستخدام مادة تقوية متوسطة 
نوع LOCTITE® 243 عند إعادة التركيب.

التزم بتعليمات التركيب!

كيفية تركيب الدراجة الداخلية

ركب القوس إلى صينية الهاتف الذكي 
بواسطة مفتاح سداسي 3 مم

.11

مفتاح دواسة 3 مم شخصان
15 مم 

3 مم
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التركيب واإلعداد

يجب أداء التعليمات الواردة في هذا الدليل خالل التركيب األلي لدراجة LIFE FITNESS  الداخلية لضمان 
األداء األمثل وأطالة العمر. يرجى قراءة التعليمات التالية واتباعها بعناية. إذا لم يتم تركيب الدراجة الداخلية 
وضبطها وفق المطلوب، فقد تتعرض عناصرها إلى اهتراءٍ وبلى مفرطٍ وقد يلحق بالدراجة الضرر. إذا كانت 

.service@indoorcycling.com لديكم أي أسئلة عن التركيب، فيرجى اإلرسال إلى البريد اإللكتروني

من  خالي  مزلّق  استخدام  يرجى  الصيانة.  إجراءات  بعض  في  التزييت  مواد  تلزم  التالي:  مالحظة  يرجى 
الحموض والمذيبات مع شحم الليثيوم.

1. تحقق من وقوف الدراجة الداخلية بصورة مستوية. فإذا اهتزت الدراجة على األرضية، أدر أقدام التسوية 
تحت الموازن األمامي و/أو الخلفي إلى أن يتم التخلص من حركة االهتزاز.. تحقق من عدم تدوير قدمي 

التسوية ألكثر من 10 مم.

2. تحقق من عمل المكبح االحتياطي للتحقق من عمله بصورة صحيحة.

3. تحقق من شد البرغيين السداسيين للذراعين المحوريين (على يمين القوس السفلي ويساره) الخاصة 
بتثبيت المحورين (عزم الشد 60 نيوتن.متر). البرغيان مطليان بمادة TufLok® في المصنع لتجنب ارتخائهما 

أثناء االستخدام.

إذا ارتخى البرغيان، فنوصي بطالئهما مادة  LOCTITE® 243  ومن ثم إعادة ربط برغيي تثبيت المحورين 
بعزم شد 60 نيوتن.متر.

4. امسح هيكل الدراجة بخرقة مرطبة بمادة تزييت خالية من المذيبات والحموض

البراغي  الليثيوم. افحص أذرع الساعد وجميع  اثناء الشحم  الداخلية  الدراجة  5. ربما ترتخي بعض أجزاء 
والمسامير والصموالت المكشوفة، وتحقق من إحكامها الجيد.

خدمة العمالء

1. تزود العميل بتعليمات الصيانة األساسية وتوجهه في تعليمات الصيانة التفصيلية.

2. طلب مصادقة العميل على التوقيع على الدليل وتفسير إجراءات الصيانة والتحقق من سالمة حالة الدراجة 
عند تسليمه إياها. ويحتفظ العميل بنسخة عن هذه المصادقة موقعة من قبل خدمة العمالء.

3. يجب أداء اإلصالحات فقط من قبل فنيين رخص لهم من قبل المصنّع.
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يمكن ضبط الدراجة الداخلية بسهولة كبيرة اعتمادًا على متطلبات الفئات المختلفة من المستخدمين. وهذا 
الموصوفة  التكوينات  تثبت  للتدريب.  مثالية  نتائج  مع ضمان  القيادة  في  الكبرى  الراحة  تحقيق  من  يمكّن 
إلى  الداخلية. يعود  الدراجة  التي يمكن إجراؤها على  التعديالت  التالية غيضًا من فيض من  الفقرات  في 

المستخدم خيار تعديل وضعية ركوب الدراجة الداخلية بحسب متطلباته.

تعديل ارتفاع المقعد
اجلس على السرج وتحقق من عدم ميل وركك إلى إحدى الجهتين عند تركيب الدواسة بالوضعية الموضحة 
في الصورة. ضع حذائيك في مشبكي األصابع (المحبسين) على الدواستين، أو في مربطي SPD إذا كنت 

تستخدم حذاء قيادة الدراجة. 

كيفية ضبط الدراجة الداخلية

تعديل السرج رأسيًا

تنبيه!
ال تعدل المقعد والمقود أثناء التدريب. تحقق من الشد الكافي لعقد المسامير البارزة المستخدمة لضبط ارتفاع المقود والمقعد ومن إغالق 

الرافعات اإلبهامية قبل ركوب الدراجة. انزل عن الدراجة دائمًا عند إجراء التعديالت على المقود و/أو السرج.

ابدأ بتحريك الدواستين بإلى أن تبلغ الدواسة الموضع الموضح في الصورة. ينبغي تعديل السرج بحيث تكون ركبتاك منحنيتين قليالً على 
الدوام عندما تكون الدواسة في موضعها األدنى دون هبوط وركك من الجانب. قاعدة أساسية: عندما تقف بجوار الدراجة، فينبغي أن تقع 
الحافة العليا من السرج أسفل عرف الحرقفة لديك بمقدار عرض راحة الكف/أربعة أصابع. يرجى تجنب قيادة الدراجة في وضعية فرد 

الركبتين أو ميل الورك إلى أحد الطرفين.

تعديل السرج رأسيًا 

2. اسحب2. اسحب

1. أرخ1. أرخ
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تنبيه!
ركوب  قبل  اإلبهامية  الرافعات  إغالق  ومن  والمقعد  المقود  ارتفاع  لضبط  المستخدمة  البارزة  المسامير  لعقد  الكافي  الشد  من  تحقق 

الدراجة. انزل عن الدراجة دائمًا عند إجراء التعديالت على المقود و/أو السرج.

تعديل السرج أفقيًا:

وحرك  السرج  على  اجلس  ركبتيك.  إصابة  لتجنب  جدًا  هامٌ  بصورةٍ صحيحةٍ  أفقيًا  السرج  موضع  إن ضبط 
الدواستين إلى أن يصبح ذراعاهما المحوريان بوضعية أفقية.

يجب أن تتوضع ركبة قدمك المتجهة نحو األمام مباشرةً فوق مركز الدواسة. فإن لم يتوافق ذلك مع إعدادات 
دراجتك، فيرجى محاذاة السرج إلى األمام أو الخلف وصوالً إلى هذه الوضعية للمقعد.

كيفية ضبط الدراجة الداخلية

تعديل
السرج أفقيًا

تعديل
المقود أفقيًا

غير مقفل

مقفل

مقفل

غير مقفل
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كيفية ضبط الدراجة الداخلية

الخطوة التالية هي تعديل الموضع افقي للمقود بأدق قدرٍ ممكنٍ حسب طولك. يتحقق الموضع المثالي 
.)A) والمريح للجلوس بالنسبة للمستخدمين الخبراء إذا كان ميل ظهرهم 45 درجة بالنسبة المستقيم األفقي

يوفر المقود تشكيلةً واسعةً من الوضعيات واحتماالت الضبط، ما يتيح للراكب الخبير جميع إمكانيات التموضع 
المثالي للجسد واليدين.

ويوصى بتغيير موضع اليدين بصورة متكررة خالل التدريبات لمدة طويلة للحد من اإلجهاد الرتيب على طرف 
واحدٍ  من العضالت واألربطة والمفاصل.

ضبط موضع المقود:
الرسم  المنقط A في  األفقي  (الخط  السرج  تقريبًا مع  نفسه  االرتفاع  المقود على  تكون قمة  بحيث  ابدأ 
 B أدناه) بحيث يضبط على العالمة "0" بالنسبة للمستخدمين عديمي الخبرة (انظر الخط المنقط الرأسي
في الرسم أدناه). إذا لمست ركبتاك المقود أو إذا شعرت بألم في الظهر أثناء تحريك الدواستين في وضعية 

االوقوف أثناء لقيادة لمدة طويلة، فينبغي رفع المقود قليالً أوالً.

.A

.B ضبط
المقود أفقيًا باستخدام رافعة 

القفل اإلبهامية

ضبط 
المقود عموديًا باستخدام 

عقدة المسمار البارز
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كيفية تشغيل الدراجة الداخلية

ضبط المقاومة
يمكن ضبط المقاومة بدقة وتنظيمها بزيادات دقيقة تبعًا لمتطالت المستخدم عبر تحريك رافعة المقاومة/الرافعة االحتياطية إلى األعلى أو 
األسفل. لرافعة الضبط مجال حركة بزاوية 110 درجات. وحين تكون الرافعة في األعلى، تساوي المقاومة 0% وحين تكون في األسفل فإن 
المقاومة تساوي 100% وعند تحريكها إلى ما بعد 100%، ستعمل الفرامل.   تعرض مقاومة التمرين بدقة على حاسوب الدراجة الداخلية. 

هذه الدراجة الداخلية مزودة بنظام فرملة مغناطيسي، ولذلك زداد المقاومة بزيادة تردد الدوس.

يمنع تحريك الدواسة إلى الخلف تحت المقاومة،حيث يمكن أن يسبب ذلك ارتخاء البراغي التي تربط الدواستين بذراع المحور وبالتالي 
يمكن أن تنفصال. إليقاف عجلة الموازنة أثناء االستخدام، فيجب ضغط رافعة فرملة المقاومة/الفرملة االحتياطية إلى أسفل. وأثناء التدريب، 

.SPD يرجى التحقق من وضع الحذاء في مشبك األصابع (المجبس) أو إذا كنت تستخدم حذاء ركب الدراجة، فتحقق من ربطه بمرابط

بمفردها  تتوقف  وال  الدواستين  إلى  بقوة  مربوطة  الموازنة  عجلة  مستقلة.  بصورة  تتحرك  موازنة  عجلة  الدراجة  تضم  ال 
أو  للتوقف  مضبوطة  بطريقة  السرعة  من  والتقليل  الحركات  من  دائمًا  التحقق  يرجى  الدوس.  عن  المستخدم  توقف  إذا 
التدريب. جلسة  وتعلّق  الموازنة  عجلة  تتوقف  بحيث  بسرعة  الحركة  إلبطاء  المقاومة/االحتياطية  الكبح  رافعة   ضغط 

 
الفرامل االحتياطية = ضغط رافعة المقاومة / الطوارئ الحمراء إلى أسفل.

تنبيه!
تشغّل الدراجة الداخلية فقط عبر الحركة األمامية للدواسات. ووظيفة الفرامل االحتياطية محدودة عند الحركة إلى الخلف. 

ال تحاول ضبط المقعد والمقود بالوضعية األفقية أو العمودية أثناء القيادة أو الجلوس.
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كيفية تشغيل الدراجة الداخلية

نقل الدراجة الداخلية:
يوصى بنقل الدراجة من قبل شخصين. ولتجنب الحوادث وإلحاق األذى بالمآخذ اإلضافية للمقود، فمن الضروري تثبيت الضبط العمودي 
للمقود قبل إمالة العجلة. يرجى إيالء عناية إضافية عند نقل الدراجة الداخلية فوق أسطح غير مستوية. ينصح بوجود شخص آخر هنا لتجنب 

ميل الدراجة إلى طرف واحد. اترك مسافة أمان صغرى إلى أقرب جهاز أو جسم أو جدار كما هو موضح أدناه

رافعة ضبط المقاومة   
الفرامل االحتياطية 

(اضغط رافعة ضبط المقاومة إلى األسفل)

ألسباب تتصل بالسالمة، يرجى التحقق دائمًا من تحريك الدواسات بطريقة مضبوطة 
وتعديل تردد الدوس وفقًا لقدراتك الشخصية على القيادة.

 3.9 بوصة
)10 سم)

 23.6
بوصة

)60 سم)

 23.6
بوصة

)60 سم)

 3.9 بوصة
)10 سم)

 23.6
بوصة

)60 سم)  23.6
بوصة

)60 سم)
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كيفية تشغيل الدراجة الداخلية

تحقق من ثبات الدراجة الداخلية في الموضع الذي ستشغل فيه وإن كان من الضروري ضبط أقدام التسوية تحت المثبت األمامي أو 
 الخلفي لضمان االستقرار المطلوب. 

 مالحظات هامة!
يرجى عدم فكّ قدم التسوية ألكثر من 1 سم! تركّب الدراجة الداخلية ذات الوقوف الحر فقط وتشغل عى أرضية مستوية ومستقرة.

أقدام التسوية
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تنبيه!

يرجى االلتزام بالتعليمات التالية بعناية. يجب تطبيق إجراءات الصيانة والعناية وفق الدورية المحددة لضمان 
أقصى قدر من األمان التشغيلي وإطالة عمر الدراجة. تؤدي إجراءات الصيانة والعناية غير الدورية إلى زيادة 
اهتراء المنتج وتبطل الكفالة. وإذا كانت لديك أي أسئلة إضافية عن هذا الموضوع، فيرجى االتصال بالدعم 

الفني لدينا.

بها  والموصى   (Brunox (مثل  والمذيبات حصرًا  الحموض  من  خالية  وصيانة  عناية  مواد  استخدام  يرجى 
لتجنب إلحاق الضرر بمكونات الدراجة الداخلية.

الصيانة اليومية:

1. تحقق من استواء الدراجة الداخلية وعدم اهتزازها. 
(وعند الضرورة اضبط كما في الصفحة 18(

2. التنظيف: يجب تنظيف الدراجة الداخلية دوريًا بعد كل استخدام ألسباب تتعلق بالصحة والنظافة. تحقق 
من وجود ما يكفي من الخرق أو المناديل المرقية ومواد الصيانة والتعقيم. عقم السرج والمقود أوالً بمادة 

مناسبة ثم امسح كافة الشوائب عن هيكل الدراجة الداخلية بكاملها.

الصيانة األسبوعية:

شاملة  بصورة  تنظيفها  فيجب  الداخلية،  الدراجة  استخدام  مرات  عدد  على  اعتمادًا  التنظيف:   .1
األجزاء  جميع  ونظف  نظيفة  خرقة  على  الصيانة  رذاذ  رشّ  بذلك،  وللقيام  أسبوعيًا.  واحدة  مرة 
البالستيكية.  واألغطية  المثبتات  فيها  بما  اهيكل  من  المكشوفة  واألجزاء  والعجلة   البالستيكية 

ال ترش رذاذ الصيانة الصيانة أو أي شيء آخر مباشرةً على العجلة أو الدواسة لتسهيل التنظيف، حيث يمكن 
أن يسبب ذلك انزالق أجزاء اقيادة خالل االستخدام وتراجع أداء الفرملة أو اإلضرار باألجزاء الداخلية. 

الصيانة الوقائية
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الصيانة كل أسبوعين:

1. فرامل الطوارئ: لضمان األمان التشغيلي، 
فيجب فحص المكابح االحتياطية دوريًا للتحقق 

من عملها بصورة صحيحة. ولذلك الضغط رافعة 
المقاومة/الكبح إلى أسفل أثناء الدوس. فعند 
العمل الصحيح، يجب أن تعطي أثر كبحٍ فوريٍ 

 وتوقف العجلة تمامًا.

تحرّر العجلة مجددًا فقط من خالل تشغيل 
الفرامل االحتياطية بعد السكون الكامل 

وعند إزالة الضغط على الدواستين.

2. ضبط السرج: للحفاظ على سهولة الضبط، 
فيجب تنظيف ساريتي السرج األفقية والرأسية 

وتزييتهما دوريًا. وللقيام بذلك، ضع سارية السرج 
الرأسية (A) على الوضعية العلوية، ورشها 

برذاذ صيانة مناسب وحك األسطح الخارجية 
بما فيها السارية األفقية بقماش ناعم.

 (B)امسح بقايا العرق عن أسطح التماس
للسارية األفقية مسبقًا عند الضرورة 

وضع كمية قليلة من شحم الليثيوم.

الصيانة الوقائية

A

.1

.2

B
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3. المقود: للحفاظ على سهولة ضبط سارية 
المقود ، فيجب تنظيفها وتزييتها دوريًا. وللقيام 
بذلك، ضع المقود (A) على الوضعية العلوية، 

ورش ساريته برذاذ صيانة مناسب وحك األسطح 
الخارجية بما فيها السارية األفقية بقماش ناعم.

امسح بقايا العرق عن أسط التماس 
للسارية األفقية للمقود (B)  عند الضرورة 

وضع كمية قليلة من شحم الليثيوم.

الصيانة الشهرية:

1. عناصر الربط: خالل سير الصيانة الدورية 
وإجراءات العناية، فيجب التحقق من إحكام جميع 
البراغي والصموالت وغيرها على الدراجة الداخلية 

وعملها واستبدال جميع األجزاء المتضررة أو 
.)SPD المهترية (السرج، أسنان االلدواسات، نظام

الصيانة الوقائية

.1

LU
BRICA

N
T A

.3

G
RE
AS

E
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الصيانة الوقائية

2. التعديل الرأسي للمقود والسرج:
لضمان سهولة ضبط ساريتي المقود والسرج 

رأسيًا، فيجب تزييت أسنان عقدة المسمار البارز. 
ونوصي باستخدام شحم الليثيوم.

LUBRICAN
T



23

غة
الل

ية
رب

لع
 ا

أنشطة الصيانة وجدولها

أمثلة عن جداول خطط الصياني لفنيي الخدمة الداخليين:

قائمة فحص الصيانة األسبوعية

االسم/التاريخ النتيجة  اإلجراء المتخذ  مالحظات  رمز اإلنتاج  رقم الدراجة 

التفاصيل الدوران  النشاط 

ص 19 يوميًا  تسوية األقدام، وتعقيم الدراجة وتنظيفها 
ص 19 أسبوعيًا  التنظيف المفصل للدراجة بكاملها 
ص 20 كل أسبوعين  فحص وظيفة الفرامل االحتياطية 

تنظيف السرج ومزالق/ سواري
ص 20 كل أسبوعين  المقود وتزييتها 

شهريًا ص21 فحص جميع الروابط وأدوات التثبيت 
ص 22 شهريًا  الضبط الرأسي للمقود والسرج 
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أنشطة الصيانة وجدولها

قائمة فحص الصيانة كل أسبوعين

االسم/التاريخ النتيجة  اإلجراء المتخذ  مالحظات  رمز اإلنتاج  رقم الدراجة 

قائمة فحص الصيانة الشهرية

االسم/التاريخ النتيجة  اإلجراء المتخذ  مالحظات  رمز اإلنتاج  رقم الدراجة 
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120-01-00015-02
سرج رياضي 

متوفر باألسود واألحمر مشبك السرج

قطع الغيار

نظرًا للتعديالت، يمكن أن يكون رقم طلبية قطعة الخيار ومواصفاتها  عرضةً للتغيير.
.www.indoorcycling.com للمزيد من المعلومات يرجى االتصال بالموزع المحلي أو زيارة الموقع

900-10-00003-01
أقدام تسوية، مسند دعم مطاطي 75 ْ

150-01-00005-03

150-03-00048-01

 مجموعة دواسات كومبي،
SPD متوافقة مع نظام

مجموعة مشابك األصابع
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الكفالة

تضمن ICG شركة ذات مسؤولية محدودة خلو التجهيزات الجديدة من عيوب التصنيع من حيث التشكيل والمواد، ويسري 
ذلك من تاريخ التجميع األصلي في مرافق تصنيعها. األجزاء التي يجري إصالحها أو استبدالها وفقًا لشروط هذه الكفالة 
مكفولة للمدة المتبقية من الكفالة األصلية. تلتزم ICG بالحفاظ على التزامها بالكفالة طالما يستخدم المنتج في البيئة 
 65% القصوى  والرطوبة  فهرنهايت)   54-104) مئوية  درجة  الحراري 15-40  المجال  وعند  التي صمم ألجلها،  المغلقة 
(ليس بجوار المسابح أو في الخارج). يمكن أن يترتب عن العيوب الواضحة الناتجة عن الصدم الميكانيكي أو االستخدام 
التعامل غير الصحيح مع المنتج إبطال كفالة المصنّع. لكي يبقي المصنّع على تغطية الكفالة، فيجب على  الخاطئ أو 
المستخدم  دليل  في  عليها  المنصوص  المصنع  توصيفات  وتخديمه حسب  المنتج  على  الحفاظ  اللياقة)  (منشأة  العميل 

الخاص بكل منتج.

تركيب الهيكل واللحام كفالة لمدة 5 سنوات: 

مسحوق الطالء (شقوق الطالء، الصدأ) كفالة لمدة 3 سنوات: 
مجموعة سارية المقود والمقعد (أجزاء األلومنيوم وطالء البولي فينيل كلوريد)  

نظام نقل الحركة بالسير  
حساس الطاقة   

مجموعة القوس السفلي   
مجموعة عجلة الموازنة والمحور   

المحاور   
الدواستان (عدا أنظمة الربط واألحزمة)   
أكمام اإلدخال لساريتي المقود والمقعد   

كابالت باودن (ضبط المكابح)   
نظام الفرملة   

النابض الغازي   
أقدام التسوية   

الغالف واألغطية العلوية   

هيكل السرج (باستثناء الدرزات وسطح السرج) كفالة لمدة سنة واحدة: 

تستثنى العناصر التالية من الكفالة:
أحزمة الدواسات، أنظمة ربط الدواسات، سطح السرج.
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تحذير:
الدليل هذا  في  والتعليمات  االحتياطات  جميع  اقرأ 
الدليل بهذا  االحتفاظ  يرجى  الجهاز  هذا  باستخدام  البدء  قبل 
يبطل أن  يمكن  مستقبلي  مرجع  بمثابة 
الكفالة. نحوٍ غير سليم شروط هذه  الصيانة على  أو  االستخدام  أو  التركيب 


