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HUOMAA!
LUE KAIKKI TÄMÄN KÄYTTÖOHJEEN VAROITUKSET JA OHJEET ENNEN LAITTEEN 
KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJE MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. VÄÄRÄNLAINEN 
ASENNUS, KÄYTTÖ TAI HUOLTO VOI AIHEUTTAA TAKUUN RAUKEAMISEN.

LISÄKIELIÄ LADATTAVISSA OSOITTEESTA WWW.INDOORCYCLING.COM

WATTRATE®
TFT-TIETOKONE 
OSANRO: 320-00-00011-01
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HUOMIO

To download the owners manual 
in your language, visit the support 

section at: www.teamicg.com

Um das Handbuch in Ihrer Sprache 
herunterzuladen, besuchen Sie bitte 

den Support Bereich auf unserer 
Webseite unter www.teamicg.com

Pour télécharger le manuel d‘utilisation 
dans votre langue, consultez la section 

Assistance sur: www.teamicg.com

Per scaricare il manuale nella vostra 
lingua, visitate la sezione del supporto 

per su: www.teamicg.com

Ga om de gebruiksaanwijzing in 
uw taal te downloaden naar het 

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 
en: www.teamicg.com

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

da em: www.teamicg.com

Besøg supportafsnittet www.teamicg.
com for at downloade brugermanualen 

på dit sprog 

Lataa omistajan käsikirja omalla 
kielelläsi ohjeosiosta sivustolta: 

www.teamicg.com

Du kan laste ned bruksanvisningen på 
ditt eget språk ved å gå til støttesiden 

på: www.teamicg.com

Du kan hämta bruksanvisningen på ditt 
språk under-support på

 www.teamicg.com

Aby pobrać podręcznik użytkowania w 
swoim języku, należy wejść na zakładkę 

support na stronie: 
www.teamicg.com

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

edebilirsiniz

在IC7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 サポートページか

らダウンロードいただけます。
www.teamicg.com

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

다운로드할 수 있습니다..
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TÄRKEÄT
VAROITUKSET

VAROITUS!
Laitteen väärän käytön aiheuttaman vakavan loukkaantumisriskin välttämiseksi lue ennen 
laitteen käyttöä turvallisuusohjeet ja tiedot huolellisesti ja noudata niitä. Huomioi myös 
sisäpyörän käyttöohjeen varoitukset, jonka kanssa tätä tietokonetta käytetään.

1. Omistajan vastuulla on varmistaa, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia laitteen oikeasta 
käytöstä ja turvallisuusohjeista, ja että pyörää saa käyttää itsenäisesti vasta ammattitaitoisen 
ohjaajan opastuksen jälkeen.

2. Säilytä sisäpyörää sisätiloissa, älä altista sitä kosteudelle tai pölylle. Älä asenna sisäpyörää 
ulos autotalliin tai katetulle terassille tai veden tai uima-altaan läheisyyteen. Sisäpyörän 
käyttölämpötilan on oltava 15 °C~ 40 °C enimmäiskosteuden ollessa 65 %.

3. Alle 14-vuotiaat lapset saavat käyttää sisäpyörää ainoastaan vanhemman luvalla ja 
asiantuntevan ohjaajan valvonnassa. Yli 14-vuotiaat saavat käyttää pyörää vasta saatuaan 
sen käyttöön opastuksen ammattitaitoiselta ohjaajalta. Älä päästä lapsia valvomatta 
harjoittelulaitteiden lähelle.

4. Kaikki näytöllä näytetyt tiedot, erityisesti watti-arvot on tarkoitettu pääasiassa tiedoksi ja 
harjoittelun tueksi. Harjoittele vain omien fyysisten rajojesi puitteissa.

5. Jos tunnet kipua tai huimausta harjoituksen aikana, pysähdy välittömästi. Jollei kipu hellitä 
vähän ajan kuluttua, käy lääkärissä.

6. Sykemittarit saattavat olla epätarkkoja. Yliharjoittelu saattaa aiheuttaa vakavia 
loukkaantumisia tai kuoleman. Jos tunnet heikotusta, lopeta harjoittelu välittömästi!

HUOMAA
Jos sinulla on ennalta terveysongelmia tai terveydellisiä rajoituksia, sinun on suositeltavaa 
keskustella lääkärisi kanssa löytääksesi sinulle parhaiten sopivan harjoittelutavan. Vääränlainen 
tai liiallinen harjoittelu saattaa aiheuttaa vakavia terveydellisiä ongelmia. Valmistaja ei vastaa 
millään tavoin laitteen käytöstä aiheutuvista terveydellisistä riskeistä, henkilövahingoista, 
vahingoista tai seuraamusvahingoista, jolleivät ne ole seuraamusvahinkoja, jotka ovat 
seurausta materiaali- ja/tai valmistusvirheistä ja kuuluvat valmistajan vastuualueeseen.
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KOKOAMINEN

WATTRATE TFT -TIETOKONEEN JÄLKIASENNUS IC7-PYÖRÄÄN

TARKASTA OHJELMISTOVERSIO ENNEN KUIN POISTAT 
VANHAN LCD CBC -TIETOKONEEN.

JOS OHJELMISTOVERSIO ON VANHEMPI KUIN V57, 
TARVITAAN OHJELMISTOPÄIVITYS. 
(KATSO IC7:N HUOLTOASIAKIRJAT)

1. 2.

3. 4.

3 MM 

IRROTA TIETOKONE OHJAUSTANGON ALAPUOLELTA. TYÖNNÄ PYÖRÄTIETOKONE POIS 
TIETOKONEEN KIINNITYSTELINEESTÄ.
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KOKOAMINEN

Varmista ensin pakkauksen sisältö ja katso, 
ettei mitään puutu.

Toimituksen sisältö

1x Coach By Color® -tietokone
1x ohjaustankokiinnikkeen pidike
1x kuusiopultit M4 x 20 x 0,8P, ruostumatonta 
terästä, DIN 6912
1x käyttöohje

TYÖNNÄ VÄLILEVY KIINNITYSTELINEEN 
JA OHJAUSTANGON VÄLIIN.

1.

TYÖNNÄ PYÖRÄTIETOKONE TIETOKONEEN 
KIINNITYSTELINEESEEN.

2.

KIINNITÄ PYÖRÄTIETOKONE PAIKOILLEEN 
OHJAUSTANGON ALAPUOLELTA RUUVILLA.

3.

3 MM 
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PERUSTEET

Käytä nuolipainikkeita selataksesi valikkoa 
ylös tai alas ja vahvistuspainiketta 
syöttääksesi/vahvistaaksesi valinnan.

5-VÄRINEN LED-ETUVALAISTUS JA 
TÄYSVÄRI-TFT-NÄYTTÖ COACH BY 
COLOR -HARJOITTELUA VARTEN

NUOLI ALAS KIERROS

KÄYTTÄJÄ VAHVISTA NUOLI YLÖS
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PERUSTEET

KYTKEMINEN PÄÄLLE
Tietokone pysyy lepotilassa, kunnes vauhtipyörää liikutetaan. Kytke tietokone valmiustilasta 
käyttötilaan pyörittämällä polkimia yksi kokonainen kierros. Noin 5 sekunnin kuluttua 
tietokone kytkeytyy päälle ja näyttö aktivoituu.

Jollei tietokone kytkeydy päälle kokonaisen kierroksen polkemisen jälkeen, akku saattaa olla 
tyhjä. Ladataksesi akun tai aktivoidaksesi tietokoneen polje pyörää > 50 RPM tahdilla. 

KYTKEMINEN POIS
Tietokone kytkeytyy automaattisesti pois, kun vauhtipyörä ei liiku. Poiskytkentäaikaa 
pidennetään, jos konsolia käytetään tai jos vaihdat taukotilaan.

• Konsoli sammuu automaattisesti kahden minuutin kuluttua, jollei sitä  
 käytetä ja vauhtipyörä ei liiku.
• Poiskytkentäaika kestää 5 minuuttia, jos tietokone on taukotilassa ja vauhtipyörä ei liiku.
• Joka kerta kun jotain painiketta painetaan, poiskytkentäaika palautetaan tässä annettuun aikaväliin.

INTEGROITU ENERGIANHALLINTA
Alhaisia polkemistiheyksiä alle 50 RPM varten energia tuotetaan sisäänrakennetulla LiPo-
akulla. Kun tahti ylittää noin 50 RPM, järjestelmä saa riittävästi energiaa ja tarvittaessa LiPo-
akku latautuu.

PARISTOTILAN NÄYTTÖ
Jos akku on lähes loppu, näytön yläosassa näkyy vilkkuva akun kuva.

Jos poljet tahtia > 50 RPM useiden minuuttien ajan, vilkkuva akkusymboli häviää. Tällöin on 
mahdollista käyttää tietokonetta akkutilassa useiden minuuttien ajan, jolloin voidaan syöttää 
käyttäjäasetukset.

Jos akkutilan näyttö on aktiivinen ja tahti hiipuu tai jos jarrutat tai lopetat polkemisen lyhyen 
ajan kuluttua, Coach by Color -LED-valo kytkeytyy pois. Tämä estää akun latausta kulumasta 
loppuun tarpeettomasti. 

Huomaa, että niin kauan kuin akkusymboli on näkyvissä, tietokone saattaa sammua yhtäkkiä 
vaikka painiketta painettaisiin.
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TERMIEN JA LYHENTEIDEN 
MÄÄRITELMÄT

COACH BY COLOR®  (CBC) Tehopohjainen (WattRate®) tai sykepohjainen harjoittelun ohjaus, 
joka perustuu yksilöllisten käyttäjäasetusten pohjalta määritettyihin ja väreillä ilmaistuihin 
harjoitteluvyöhykkeisiin.

WATTI Tehon yksikkö, joka lasketaan työn tekemiseen kuluvan ajan pohjalta. Laskelma tehdään 
seuraavan kaavan avulla: watit = voima x nopeus. Pyöräilyssä tämä tarkoittaa: 

Wattit = pyöräilijän polkimiin kohdistama paine/vetovoima x polkemistiheys/tahti.

Sisäpyöräilyssä tehoa säädellään vastuksen säädöllä. Nopeutta säädellään tahdilla.

WATTRATE® Pyöräilijän tuottaman tehon suora mittaus reaaliajassa.

FTP Functional Threshold Power®, kutsutaan myös FTP-indeksiksi. Teho watteina muunnettuna 
toiminnalliseksi kynnystehoksi (FTP = 100 % vastaa aerobista/anaerobista tehokynnystä)

FTP% Functional Threshold Power® prosentteina. Nykyinen tehotieto suhteessa FTP-arvoon 
prosentteina FTP% = (nykyinen teho watteina / FTP) x 100

RPM Kierrosta minuutissa, tahti, polkemistiheys (PFQ), kierrosta minuutissa (R/min)

HR Syke

HR MAX % Nykyinen syketieto suhteessa maksimaaliseen sykkeeseen prosentteina
HR MAX % = (nykyinen syke / maksimisyke) x 100

BPM 
Sykäystä minuutissa
Tässä käyttöohjeessa tämä liittyy käyttäjän sykkeeseen.

LIPO LiPo = Litium-polymeeriakku. Uudelleenladattava akku, jossa on hyvä energiatiheys.

TSS ® Training Stress Score antaa kestävyysurheilijalle mahdollisuuden määrittää harjoituksiaan 
suhteellisen intensiteetin, keston ja harjoitusten tiheyden perusteella. 

IF ® Intensity Factor osoittaa, kuinka raskas tai vaikea pyöräily oli suhteessa sinun yleiskuntoosi

SUORITUSPISTEET lasketaan harjoittelulle riippuen ajasta, jonka ajat kullakin yksittäisellä 
harjoitteluvyöhykkeellä. Ne näytetään LCD-näytön vasemmassa yläkulmassa teho- tai sykeharjoituksen 
aikana ja kertyneet suorituspisteet voidaan myös näyttää Connect-harjoitusten aikana.

1 MINUUTIN AJOSTA KULLAKIN VYÖHYKKEELLÄ ANNETUT PISTEET:
1 SUORITUSPISTE 0–55 % omasta FTP:stä / 50–59 % omasta HRM:stä
2 SUORITUSPISTETTÄ 56–75 % omasta FTP:stä / 60–69 % omasta HRM:stä
3 SUORITUSPISTETTÄ 76–90 % omasta FTP:stä / 70–79 % omasta HRM:stä
4 SUORITUSPISTETTÄ 91–105 % omasta FTP:stä / 80–89 % omasta HRM:stä
5 SUORITUSPISTETTÄ 106–120 % omasta FTP:stä / 90–95 % omasta HRM:stä
5,5 SUORITUSPISTETTÄ 121–+150 % omasta FTP:stä / 96–100 % omasta HRM:stä
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COACH BY COLOR® 
-HARJOITTELUVYÖHYKKEET

>150% 5–10 s >100 % MaksimaalinenNeuromuskulaarinen
Teho

106–150 % 1–10 min 91–100 % MaksimaalinenAnaerobinen 
suorituskyky

91–105 % 10–60 min 81–90 % KovaLaktaattikynnys
VO2 Max

Kevyt56–75 % 3 h – vko 61–70 %Kestävyys

76–90 % 3–8 h 71–80 % KeskikovaTempo

COACH BY COLOR® – 5 VYÖHYKETTÄ

 5 VÄRIVYÖHYKETTÄ

Aktiivinen 
palautuminen < 55% Ääretön <60 % Erittäin kevyt

TEHO %FTP AIKA % HR MAX KUORMITUS

COACH BY COLOR® -HARJOITTELUKONSEPTI
ICG:n viittä värivyöhykettä (valkoinen, sininen, vihreä, keltainen, punainen) voidaan käyttää 
jokaisen pyörän käyttäjän tehotietojen (wattien) pohjalta. Harjoitteluvyöhykkeet perustuvat 
nykyiseen tehoon suhteessa yksilölliseen FTP-arvoon (Functional Threshold Power®). Samaa 
harjoitteluvyöhykkeiden laskentaperiaatetta sovelletaan käytettäessä maksimisykettä (HR 
max) ja analogista POLAR®, Bluetooth® tai ANT+® -yhteensopivaa rintavyötä. Kun maksimisyke 
tai yksilöllinen FTP-arvo on tiedossa, henkilökohtaiset harjoitteluvyöhykkeet voidaan määrittää 
niiden mukaisesti ja näin ollen intensiteetti voidaan osoittaa värien avulla harjoituksen aikana 
syketietojen tai wattien pohjalta.

FTP-tehotestin (ramppitesti, joka on sisäänrakennettu tietokoneeseen) avulla käyttäjä voi 
seurata sekä nykyistä suorituskykyään että kehitystään.

HUOMAA
Tehotesti tulee suorittaa ainoastaan ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa.

Sekä tehoharjoittelussa että sykeharjoittelussa käyttäjän on mahdollista sammuttaa Coach By 
Color® -harjoittelunohjaus valitsemalla Väritila POIS. 
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LÄÄKETIETEELLINEN 
VASTUUVAPAUSLAUSEKE

HUOMAA
Harjoitteluvyöhykkeiden jaottelu teho- tai sykepohjaista harjoittelua varten perustuu 
henkilön keskimääräiseen suorituskykyyn. Vyöhykkeet saattavat toisinaan vaihdella suuresti 
harjoituksen luonteesta, henkilön terveystilasta (esim. käytettävistä lääkkeistä) ja fyysisistä 
ominaisuuksista riippuen. On suositeltavaa aina määrittää herkät harjoitteluparametrit omaa 
henkilökohtaista harjoittelua varten lääkärin valvonnassa ja suunnitella oma henkilökohtainen 
harjoittelu tämän tiedon pohjalta.

VAROITUS
• Älä ylitä omia kykyjäsi harjoittelussasi.
• Jos tunnet fyysistä epämukavuutta tai huimausta, lopeta harjoittelu ja keskustele lääkärin kanssa.
• Värivyöhykkeet ovat vain ohjeeksi.
• Jos käyttäjä tarvitsee lääkitystä, joka vaikuttaa hänen suorituskykyynsä ja/tai  
 kardiovaskulaariseen järjestelmään, hänen on ehdottomasti keskusteltava lääkärin kanssa  
 ja määritettävä henkilökohtaiset tasot sen mukaan.

Sen jälkeen kun konsoli on asennettu pyörään, konsoli pyytää automaattisesti asettamaan 
yleiset asetuksen kytkettäessä se ensimmäistä kertaa päälle. Näitä asetuksia voidaan muuttaa 
myöhemmin asetusvalikosta. Valitse ne maantieteellisen sijainnin tai henkilökohtaisten 

mieltymysten mukaisesti.

VALITSE PYÖRÄ: IC6/IC7

KIELI: valintavalikko

PAINOYKSIKÖT: KG/LBS

ETÄISYYSYKSIKÖT: KM/MAILIT

MÄÄRITYKSET



Versio 1. 0 Wattrate TFT -tietokone  |  Copyright by Indoor Cycling Group GmbH 2017  |  www.indoorcycling. com

MÄÄRITYKSET

VÄRITILAN VALINTA:
Teho- tai sykeharjoittelun näytön voi valita kolmesta eri vaihtoehdosta.

 Täysnäyttö – Harjoitteluvyöhykkeen väri näytetään koko näytön alalla.

 Banneri – Harjoitteluvyöhykkeen väri näytetään pienenä palkkina näytön yläreunassa.

 Pois – Harjoitteluvyöhykkeen väriä EI näytetä.

ETU-LED
Jos valo sammutetaan, harjoittelijalle ei näytetään mitään värikoodeja etu-LED-valolla Coach 
By Color -kurssin aikana ja näin ollen harjoittelun ohjausmahdollisuudet ovat rajalliset. Näytön 

taustavalo säilyy entisellään tässä asetuksessa. ICG suosittaa asetuksen pitämistä päällä.  

ICG-HARJOITTELUSOVELLUKSEN MAINOS
Jos valittu PÄÄLLÄ, näytöllä näytetään QR-koodi ja latauslinkki käynnistyksen aikana.

BANNERITÄYSNÄYTTÖ POIS
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ICG HEAT -HARJOITUSTILA.
Aktivoi lisävärivyöhykeanimaatiot, jotka pohjautuvat henkilökohtaiseen 

FTP-arvoon ja maksimisykkeeseen.

SYKEHARJOITTELU
VYÖHYKE ALKAA VYÖHYKE LOPPUU

IGNITE HR MAX % 66 70

HEAT HR MAX % 78 85

ON FIRE HR MAX % 92 94

BURN HR MAX % 95 100

KUVAUKSET:

IGNITE
Tämä vyöhyke opettaa kehon polttamaan rasvaa ja saa kehon tuottamaan enemmän 

mitokondrioita, kehon tehoasemia.

HEAT
Tämä vyöhyke pyrkii parantamaan aerobista/anaerobista kynnystä ja stimuloi kehoa 

parantamaan glykogeeneinä varastoitavan energian määrää, jolloin tämä energianlähde 
ottaa rasvan ensisijaiseksi polttoaineeksi.

ON FIRE
Tämän vyöhykkeen harjoitukset parantavat kaikkia fyysisiä ominaisuuksia, jotka liittyvät 

aerobisen tehon parantamiseen – kuinka paljon ja kuinka nopeasti sydän voi pumpata verta 
lihaksiin, joissa sitä tarvitaan.

BURN
MHR-harjoittelu tällä vyöhykkeellä perustuu hyvin pieniin aikajaksoihin nopeasta väsyttävästä 
vaikutuksesta johtuen, ja kehittää tuki- ja liikuntaelinjärjestelmää suoritustason ohjaamisessa.

MÄÄRITYKSET
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TEHOHARJOITTELU

VYÖHYKE ALKAA VYÖHYKE LOPPUU

IGNITE FTP % 67 75

HEAT FTP % 85 95

ON FIRE FTP % 122 150

BURN FTP % >150

KUVAUKSET:

IGNITE
Aktiivinen palautuminen harjoituksen aikana tai koko päivän tahti kehittää LSD 

(Long Slow Duration) -kestävyyttä

HEAT
Nopeatahtinen harjoittelu kehittää pidempiaikaisen ja/tai -tehoisen aerobisen aktiviteetin 

vaatimia ominaisuuksia

ON FIRE
Fyysisten järjestelmien maksimaalinen hyödyntäminen aerobisessa kuntoilussa, 

kehitetään lyhytkestoisilla intervalleilla

BURN
Hyvin lyhyet ja hyvin intensiiviset tehoharjoitukset harjoittavat yksilöllistä tuki- ja 

liikuntaelinjärjestelmää

PYÖRÄN TUNNISTE
Asennuksen aikana jokaiselle pyörälle voidaan antaa oma ainutlaatuinen pyörän tunnistenumero. 

Tunnistenumero vaaditaan käytettäessä ICG Connectia ja sovellusta paritettaessa. 

MÄÄRITYKSET
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LIITETTÄVYYS*

Jos haluat käyttää ICG-harjoittelusovellusta tai siirtää harjoittelutietoja ANT+-laitteisiin, 
varmista, että BLE / ANT+ ovat päällä. 

RINTAVYÖT

BLUETOOTH
BLE (Bluetooth Low Energy) -yhteensopivat sykemonitorit

ANALOGINEN: 
Polar-yhteensopivat sykemonitorit 5,5 kHz (suositus koodatut monitorit)

ICG-HARJOITTELUSOVELLUS
ICG-harjoittelusovellus mahdollistaa älypuhelimen yhdistämisen sisäpyörän tietokoneeseen 

tehoharjoittelun ja sykeharjoittelun aikana. Sovellus tarjoaa seuraavat edut harjoitusten aikana.

HENKILÖKOHTAISET TIEDOT: 
Sovellus hakee automaattisesti tiedot, kuten käyttäjätyyppi, sukupuoli, ikä, paino ja 

FTP-arvo älypuhelimestasi.

TIETOJEN TALLENNUS: 
Harjoituksen yksityiskohdat tallennetaan sovelluksen henkilökohtaisiin 

tietoihin myöhemmin tarkasteltavaksi.

* Jotkin toiminnoista riippuvat asennetusta Wattrate TFT -tietokoneen ohjelmistoversiosta.

** Periaatteessa kaikki tuotteet tai sovellukset, jotka tukevat ANT+-teknologiaa, voivat 
vastaanottaa tarjoamamme ANT+-tiedot. Sovelluksien laitteistojen on myös tuettava ANT+-
teknologiaa, jotta vastaanotto voi toimia. 

Järjestelmämme sallii seuraavien tietojen vastaanoton ANT+-teknologialla:

• Syke
• Tahti
• Teho
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HARJOITTELUTILAT

QUICK START:
Pika-aloitus syöttämättä mitään käyttäjätietoja.

TEHOHARJOITTELU:
Käyttäjätietojen yksityiskohtainen syöttö mukaan luettuna indeksiarvot (FTP ja max HR) sekä 

valinnainen yhteensopivan rintavyön liitäntä. Harjoitteluvyöhykeohjaus wattien (tehon) pohjalta. 

SYKEHARJOITTELU:
Vaatii yhteensopivan rintavyön, yksityiskohtaisen käyttäjätietojen syötön ja indeksiarvot (FTP 

ja max HR). Harjoitteluvyöhykeohjaus perustuu sykkeeseen.

TEHOTESTI:
Määritä oma FTP-arvosi jollain FTP-testeistä. 

TAUKOTILA
Voit pysäyttää harjoituksen painamalla valintamerkkipainiketta (paina pitkään) ja siirtyä 
taukotilaan. Jos lopetat polkemisen yli 10 sekunnin ajaksi, taukotila aktivoituu automaattisesti. 

Jos esiasetetun taukotilan keston aikana ei paineta mitään painiketta, 
tietokone sammuu ja syötetyt tai tallennetut tiedot häviävät. 

JATKA
Kun painat vahvistuspainiketta, nykyinen harjoitus jatkuu.

YHTEENVETO
Valitsemalla tämän valinnan näet yleiskuvan harjoittelusi tilastoista.

KIERROS
Näet kaikki nykyisen harjoituksen kierrosmatkat ja ajat

ALOITA HARJOITUS UUDELLEEN
Aloittaa uuden harjoituksen ja säilyttää käyttäjäasetukset.

LOPETA HARJOITUS
Lopettaa harjoituksen, nollaa käyttäjäasetukset ja poistaa käyttäjätiedot.

TAUKO
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Quick Start-, teho- tai sykeharjoituksen aikana kierrostoiminnossa on 
ajanotto- ja matkanmittaustoiminto.

Aloita kierros painamalla kierrospainiketta. Näytön yläreunassa näkyy merkki, että olet 
aloittanut kierroksen, ja näet lisäksi matkan ja ajastimen.

Lopeta kierros painamalla painiketta uudelleen, kun olet saavuttanut tavoittelemasi matkan tai ajan. 

KIERROS

KIERROSPAINIKE

ETÄISYYS 0,0 
0:0 

0,0 

0:0 

KIERROS VIIMEINEN KIERROS 

AIKA

Kun kierros on suoritettu, viimeisen kierroksen tiedot näytetään, kunnes seuraava kierros on suoritettu.

NÄYTÖN YLÄRIVI

0 0
SUORITUSPISTEET

PYÖRÄN TUNNISTE BLUETOOTH ON

HARJOITTELUN
KESTO
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QUICK START -TILA

Valitse Quick Start -tila ja aloita harjoittelu. Aloitettuasi näet näytöllä seuraavat tiedot.

RPM
Nykyinen tahti

TASO
Vastus (0-100)

WATIT
Nykyinen 

teho

KCAL
Poltetut kalorit

MAILIT/KM
Kuljettu matka

MPH/KM
Nopeus

KIERROS
Nykyinen etäisyys/

Aika

VIIMEINEN 
KIERROS

Etäisyys/aika
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TEHOHARJOITTELU

Tehotietoihin perustuva harjoittelu mahdollistaa lisäkäyttäjätietojen syöttämisen ja 
tietokoneen liittämisen yhteensopivaan rintavyöhön. Tässä tilassa voidaan syöttää tarkka 
yksilöllinen kynnystaso (FTP ja max HR) tai, jollei se ole tiedossa laskea se konsoliin syötettyjen 
biometristen tietojen pohjalta. Coach By Color® -ohjausta on mahdollista käyttää tehon tai 
sykkeen pohjalta. 
 
VAROITUS!
• Sykemittarit saattavat olla hieman epätarkkoja. 
• Liiallinen harjoittelu saattaa aiheuttaa vakavia terveyshaittoja tai jopa kuoleman. 
• Jos tunnet huimausta tai heikotusta, lopeta harjoittelu välittömästi.
• Laitetta ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on fyysisiä  
 tai psyykkisiä rajoituksia tai, joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa, jollei heitä valvo heidän  
 turvallisuudestaan vastaava henkilö tai jollei tämä henkilö ole neuvonut heitä laitteen  
 käytössä (esim. lääkäri, ohjaaja jne.).
• Lapsia on valvottava jatkuvasti, jotta voidaan varmistaa, etteivät he leiki laitteella.
• Käyttäjä antaa lisähyväksynnän vahvistaessaan lääketieteellisen vastuuvapautuksen  
 painamalla painiketta tehopohjaisen tai sykepohjaisen harjoittelun alussa.

HUOMAA:
Lasketut FTP-arvot on tarkoitettu ohjeeksi, saadaksesi tarkat arvot suosittelemme 
suorittamaan FTP-tehotestin.
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RPM
Nykyinen tahti

TASO
Vastus (0-100)

WATIT
Nykyinen 

teho

VYÖHYKE
Nykyinen vyöhyke.

Asento nykyisellä 
vyöhykkeellä.

NÄYTÖN VALINTA

TEHOHARJOITTELU

NOUDATA VAIHEITTAISIA OHJEITA HUOLELLISESTI NÄYTÖN OHJEIDEN MUKAISESTI JA ALOITA 
HARJOITUS.

Tehoharjoittelussa on 4 näyttöä, jotka näyttävät eri tiedot harjoituksen aikana. 
Vaihda näytöstä toiseen painamalla nuolipainikkeita. 

NÄYTTÖ 1 NÄYTTÖ 2

BPM
Syke

KCAL
Poltetut kalorit

MAILIT/KM
Etäisyys

MPH/KMH
Nopeus

WATTIA/KG
Teho/paino-suhde

WATTIA/H
Teho/syke-suhde

KIERROS
Etäisyys/aika

VIIMEINEN 
KIERROS

Etäisyys/aika

Kierros ja viimeinen kierros näytetään, 
kun vähintään yksi kierros on aloitettu.
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KESK. WATIT
MAKS. WATIT 

FTP %

KESK. BPM
MAKS. BPM 

MHR %

KESK. RPM
MAKS. RPM

Tahti

KESK. MPH/KMH
MAKS. MPH/KMH

Nopeus

KESK. WATTIA/KG
MAKS. WATTIA/KG

Teho

KESK. WATIT/HR
MAKS. WATIT/HR
 Keskimääräinen 

teho/syke

KESK./MAKS. 
TASO

Keski-/maksimitaso 

TSS/ IF
Training Stress 

Score / Intensity 
Factor

TEHOHARJOITTELU

P U N A I N E N /
VYÖHYKE 5

Aika ja % käytetty 
vyöhykkeellä

ETÄISYYS/KCAL
Ajettu matka ja kcal 

vyöhykkeellä

KELTAINEN/
VYÖHYKE 4

Aika ja % käytetty 
vyöhykkeellä

ETÄISYYS/KCAL
Ajettu matka ja kcal 

vyöhykkeellä

VIHREÄ/VYÖHYKE 3
Aika ja % käytetty 

vyöhykkeellä

MATKA/KCAL 
Ajettu matka ja kcal 

vyöhykkeellä

SININEN/VYÖHYKE 2
Aika ja % käytetty 

vyöhykkeellä

MATKA/KCAL 
Ajettu matka ja kcal 

vyöhykkeellä

VALKOINEN/
VYÖHYKE 1

Aika ja % käytetty 
vyöhykkeellä

ETÄISYYS/KCAL
Ajettu matka ja kcal 

vyöhykkeellä

NÄYTTÖ 3 NÄYTTÖ 4

Harjoitteluvyöhykkeiden ja aikojen 
dynaaminen kuvaus. 

Näytetään absoluuttinen käytetty aika ja 
prosenttiosuus ajasta, jonka olet harjoitellut 
kullakin vyöhykkeellä.
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SYKEHARJOITTELU

Sykeharjoittelu mahdollistaa lisäkäyttäjätietojen syöttämisen ja tietokoneen liittämisen 
yhteensopivaan rintavyöhön. Tässä tilassa voidaan syöttää tarkka yksilöllinen kynnystaso 
(FTP ja max HR) tai, jollei se ole tiedossa laskea se konsoliin syötettyjen biometristen tietojen 
pohjalta. Coach By Color® -ohjausta on mahdollista käyttää wattitietojen tai sykkeen pohjalta. 
 
 

VAROITUS!
• Sykemittarit saattavat olla hieman epätarkkoja. 
• Liiallinen harjoittelu saattaa aiheuttaa vakavia terveyshaittoja tai jopa kuoleman. 
• Jos tunnet huimausta tai heikotusta, lopeta harjoittelu välittömästi.
• Laitetta ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on fyysisiä  
 tai psyykkisiä rajoituksia tai, joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa, jollei heitä valvo heidän  
 turvallisuudestaan vastaava henkilö tai jollei tämä henkilö ole neuvonut heitä laitteen  
 käytössä (esim. lääkäri, ohjaaja jne.).
• Lapsia on valvottava jatkuvasti, jotta voidaan varmistaa, etteivät he leiki laitteella.
• Käyttäjä antaa lisähyväksynnän vahvistaessaan lääketieteellisen vastuuvapautuksen  
 painamalla painiketta tehopohjaisen tai sykepohjaisen harjoittelun alussa.

HUOMAA:
Lasketut FTW-arvot on tarkoitettu ohjeeksi käyttäjille, jotka ovat iältään 20–60 vuotta. Jotta

arvot olisivat tarkkoja nuoremmilla tai vanhemmilla käyttäjillä, suorita FTW(teho)-testi.
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WATIT
Nykyinen teho

KCAL
Poltetut kalorit

MAILIT/KM
Etäisyys

MPH/KMH
Nopeus

WATTIA/KG
Teho/paino-suhde

WATTIA/H
Teho/syke-suhde

NÄYTÖN VALINTA

NOUDATA VAIHEITTAISIA OHJEITA HUOLELLISESTI NÄYTÖN OHJEIDEN MUKAISESTI JA ALOITA 
HARJOITUS.

Sykeharjoittelussa on 4 näyttöä, jotka näyttävät eri tiedot harjoituksen aikana. 
Vaihda näytöstä toiseen painamalla nuolipainikkeita. 

NÄYTTÖ 2

SYKEHARJOITTELU

RPM
Nykyinen tahti

TASO
Vastus (0-100)

BPM 
Syke

VYÖHYKE
Nykyinen vyöhyke.

Asento nykyisellä 
vyöhykkeellä.

NÄYTTÖ 1

KIERROS
Etäisyys/aika

VIIMEINEN 
KIERROS

Etäisyys/aika

Kierros ja viimeinen kierros näytetään,  
kun vähintään yksi kierros on aloitettu.
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KESK. WATIT
MAKS. WATIT 

FTP %

KESK. BPM
MAKS. BPM 

MHR %

KESK. RPM
MAKS. RPM

Tahti

KESK. MPH/KMH
MAKS. MPH/KMH

Nopeus

KESK. WATTIA/KG
MAKS. WATTIA/KG

Teho

KESK. WATIT/HR
MAKS. WATIT/HR
 Keskimääräinen 

teho/syke

KESK./MAKS. 
TASO

Keski-/maksimitaso 

TSS/ IF
Training Stress 

Score / Intensity 
Factor

Harjoituksen aikana yksi 5 
harjoitteluvyöhykkeestä on korostettu 
riippuen harjoitteluvyöhykkeestä, jolla olet. 

Näytetään absoluuttinen käytetty 
aika ja prosenttiosuus ajasta, jonka 
olet harjoitellut kullakin vyöhykkeellä, 
sekä matka ja poltetut kalorit. 

SYKEHARJOITTELU

P U N A I N E N /
VYÖHYKE 5

Aika ja % käytetty 
vyöhykkeellä

ETÄISYYS/KCAL
Ajettu matka 
vyöhykkeellä

KELTAINEN/
VYÖHYKE 4

Aika ja % käytetty 
vyöhykkeellä

ETÄISYYS/KCAL
Ajettu matka 
vyöhykkeellä

VIHREÄ/VYÖHYKE 3
Aika ja % käytetty 

vyöhykkeellä

MATKA/KCAL 
Ajettu matka 
vyöhykkeellä

SININEN/VYÖHYKE 2
Aika ja % käytetty 

vyöhykkeellä

MATKA/KCAL 
Ajettu matka 
vyöhykkeellä

VALKOINEN/
VYÖHYKE 1

Aika ja % käytetty 
vyöhykkeellä

ETÄISYYS/KCAL
Ajettu matka 
vyöhykkeellä

NÄYTTÖ 4NÄYTTÖ 3
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FTP-RAMPPITESTI
FTP-(teho)testi mahdollistaa käyttäjän yksilöllisen FTP-arvon määrittämisen arviointitestillä tai 
harjoittelun edistymisen seurannan. 

Testi toteutetaan niin kutsuttuna ramppitestinä. Heti kun testi aloitetaan, määritetään 75 watin 
(+/- 15 W) tavoitearvo. Testattavaa käyttäjää pyydetään nyt pitämään vakaa ja miellyttävä tahti 
70–90 RPM koko testin ajan ja säätämään vastusta siten, että tavoite saavutetaan.

Tavoitearvo on saavutettava maksimivaihtelulla +/- 15 W, muutoin näyttö vaihtuu punaiseksi. 
Jos tavoitearvo saavutetaan, näyttö vaihtuu vihreäksi. Tavoitearvo suurenee 4 minuutin välein 
25 watilla, testi voidaan päättää milloin tahansa. Sen jälkeen kun ensimmäinen tavoitearvo on 
saavutettu 4 minuutin kuluttu (75 wattia 4 minuuttiin), tulos näytetään testin päätyttyä. Jos se 
keskeytetään ennenaikaisesti, testi epäonnistuu. 
Jos saat ilmoituksen, että olet ollut tavoitealueen ulkopuolella yli 24 sekuntia 4 minuutin 
rampin aikana, FTP-arvo lasketaan, mutta suosittelemme toistamaan testin saadaksesi 
tarkemman tuloksen.

Huomaa, että vain kokonaan suoritetut rampit (4 minuuttia) huomioidaan testituloksissa.

HUOMAA
• Integroitu FTP-(teho)testi 4 minuutin ramppitestin muodossa on subjektiivinen testi,  
 jonka käyttäjä voi keskeyttää missä tahansa vaiheessa.
• FTP-tehotesti tulee suorittaa ainoastaan ammattitaitoisen ja kokeneen  
 ohjaajan valvonnassa.
• Sykettä on suositeltavaa seurata jatkuvasti testin aikana, jotta voidaan hallita tehon  
 aiheuttamaa fyysistä kuormitusta. Ylikuormitusta ei saa missään tapauksessa tapahtua.
• Huomioi myös lääketieteellinen vastuuvapauslauseke.

Sinun nykyinen 
tahti.

RPM

Sinun nykyinen 
vastus

TASO

Sinun nykyinen 
teho

WATIT

Tavoiteteho

TAVOITE

Aika seuraavaan 
ramppiin

RAMPPIAIKA

Nykyinen 
ramppinumero

RAMPPI
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FTP 5 MINUUTIN TESTI
5 minuutin Functional Threshold Power -testi määrittää henkilökohtaisen FTP-arvon ja antaa 
henkilökohtaisen arvon intensiteettiasetuksiin ja tekee näin harjoittelusta tehokkaampaa ja 
mahdollistaa kunnon kehityksen seurannan. 
 
Testi suoritetaan pyöräilemällä maksimaalisella kestävällä vastustasolla täydet 5 minuuttia 
pysyen tavoitetahdissa vaihteluvälillä 80–100 RPM. Tietokone palaa vihreänä, jos poljet 
tahtialueen sisällä ja punaisena, jos poljet liian hitaasti tai nopeasti. Tarvittaessa voit testin 
aikana säätää vastusta saavuttaaksesi maksimaalisen tehon tahdin säilyessä välillä 80–100 
RPM. Mitä paremmin pysyt tahdin vaihteluvälillä, sitä tarkempi testitulos. 
 
Ennen kuin aloitat testin, varmista, että olet lämmitellyt kunnolla.
60 sekunnin lähtölaskenta aloittaa testin.
Aloita polkeminen ja säädä vastus ja säilytä oikea tahti.
Kun olet lopettanut testin, suorita kunnollinen JÄÄHDYTTELY.

Kirjaa FTP-arvosi ylös tulevaa käyttöä varten Coach By Color -tehoharjoittelussa ja kunnon 
kehittymisen seurannassa.

HUOMAA
• Integroitu FTP-(teho)testi 5 minuutin testin muodossa on subjektiivinen testi,  
 jonka käyttäjä voi keskeyttää missä tahansa vaiheessa.
• FTP-tehotesti tulee suorittaa ainoastaan ammattitaitoisen ja kokeneen  
 ohjaajan valvonnassa.
• Sykettä on suositeltavaa seurata jatkuvasti testin aikana, jotta voidaan hallita tehon  
 aiheuttamaa fyysistä kuormitusta. Ylikuormitusta ei saa missään tapauksessa tapahtua.
• Huomioi myös lääketieteellinen vastuuvapauslauseke.

Sinun nykyinen 
tahti.

RPM

Sinun nykyinen 
vastus

TASO

Sinun nykyinen 
teho

WATIT

Kesk.  teho

KESK. WATIT
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ASETUKSET
Päästäksesi tietokoneen asetuksiin sinun on annettava erityinen näppäinyhdistelmä,  
joka suojaa asetusvalikkoa valtuuttamattomalta käytöltä.

Käytä nuolipainikkeita selataksesi valikkoa ylös tai alas ja vahvistuspainiketta  
syöttääksesi/vahvistaaksesi valinnan.

AVAA ASETUSVALIKKO SEURAAVASTI:

1. VARMISTA, ETTÄ OLET TILANVALINTANÄYTÖSSÄ (ALOITUSNÄYTTÖ).

2. PAINA ALASPAINIKETTA JA KIERROSPAINIKETTA SAMANAIKAISESTI 
 VÄHINTÄÄN 3 SEKUNNIN AJAN.

ALAS-PAI-
NIKE

KIERROS-
PAINIKE
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YLEISET
ASETUKSET

Jos valitset tämän, voit muuttaa ensimmäisellä pyörän käyttökerralla syötettyjä yleisiä asetuksia.

KIELI: valintavalikko

PAINOYKSIKÖT: KG/LBS

ETÄISYYSYKSIKÖT: KM/MAILIT

VÄRITILA: Valitse TFT-väritapa

ETU-LED: Kytke harjoittelijakohtainen CoachByColor® päälle/pois

ICG-HARJOITTELUSOVELLUKSEN MAINOS.
Kytke QR-koodi päälle tai pois

ICG HEAT -HARJOITUSTILA:
Aktivoi ylimääräiset animaatiot värivyöhykkeille henkilökohtaisen 

FTP-arvon tai maksimisykkeen perusteella.

PYÖRÄN TUNNISTE
Asennuksen aikana jokaiselle pyörälle voidaan antaa oma ainutlaatuinen pyörän tunnistenumero. 
Tunnistenumero vaaditaan käytettäessä ICG Connectia ja sovellusta paritettaessa.

JARRUN KALIBROINTI
Jarru on kalibroitava, jos näytettävä vastustasi ei saavuta 0 % tai 100 % pääteasennoissa.
• Näytöllä näkyy huutomerkki (!) taso-%:n sijaan.

NOUDATA VAIHEITTAISIA OHJEITA HUOLELLISESTI NÄYTÖN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Jos arvot ovat määrätyn alueen ulkopuolella, kalibrointi voi epäonnistua ja näkyviin tulee 
punainen näyttö. Yritä kalibrointia uudelleen ja varmista, että noudatat ohjeita huolellisesti. 
Jos kalibrointi epäonnistuu uudelleen, vastusjärjestelmää on säädettävä mekaanisesti. Käänny 
tässä tapauksessa teknisen huollon puoleen.
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OFFSET

JÄRJESTELMÄ
Seuraavat asetukset löytyvät valikosta järjestelmä:

KÄYTTÖ
Näyttää, kuinka kauan pyörää on käytetty

LAITTEISTO
Näyttää nykyisen tietokone-ohjelmiston version ja asennettujen komponenttien versiot. 

TEHDASASETUKSET
Palauttaa tietokoneen alkuperäisiin asetuksiin.

JÄRJESTELMÄN TARKASTUS
Järjestelmän tarkastus on diagnoosityökalu huoltoteknikoille. 

LAITTEISTON PÄIVITYS
Laitteiston päivityksen voi suorittaa ainoastaan sertifioitu teknikko huolto-ohjelmistolla.

KOSKETUSHERKKYYS
Tietokoneen painikkeiden herkkyyttä voidaan säätää henkilökohtaisten mieltymysten mukaisesti.

KIRKKAUS
Näytön kirkkautta voidaan säätää mieltymysten mukaisesti.

TAUKOTILA
Näytön kirkkautta voidaan säätää mieltymysten mukaisesti.

ANT / BLUETOOTH
Katso liitettävyys sivulta 15.

Offset-mittaus on suoritettu taustalla. 
Noudata vaiheittaisia ohjeita huolellisesti näytön ohjeiden mukaisesti.
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HARJOITTELUTILOJEN ARVOT
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT ARVOT ERI HARJOITTELUTILOISSA

Seuraavasta taulukosta saat yleiskuvan kaikista saatavilla olevista arvoista, 
jotka näytetään eri harjoitustiloissa.

RPM

HARJOITTELUTILA

TASO-%

WATTI

FTP %

SYKE

KCAL

KM/MAILIT

AIKA

NÄYTTÖ 1

NÄYTTÖ 2

NÄYTTÖ 3

NÄYTTÖ 4

TAUKOTOIMINTO

COACH BY COLOR® 
(WATTRATE®)

COACH BY COLOR® 
(SYKE)

YKSILÖLLISEN 
MAKSIMI-FTP-ARVON 
SÄÄTÄMINEN

YKSILÖLLISEN 
MAKSIMISYKKEEN 
SÄÄTÄMINEN

X X X

X X X

X X X

X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X

X X

- - -

X

X X X

QUICK START

- - -

- - - VALINNAINEN

X

- - -

- - - X

- - - - - -

- - - X

- - - VALINNAINEN

X

X

VALINNAINEN

TEHOHARJOITTELU SYKEHARJOITTELU
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AVAINTOIMINNOT
Avaintoiminnot eri tiloissa ovat seuraavat:

Nuoli alas

Nuoli alas

Nuoli ylös

Nuoli ylös

Käyttäjä

Vahvista

Nuoli alas

Nuoli alas

Nuoli ylös

Nuoli ylös

Käyttäjä

Vahvista

Nuoli alas

Nuoli alas

Nuoli ylös

Nuoli ylös

Käyttäjä

Vahvista

Vahvista ja kierros Paina samanaikaisesti 3 sekunnin ajan Ei mitään

Vahvista ja kierros

Vahvista ja kierros

Paina

Paina ja pidä

Paina

Paina ja pidä

Paina

Paina

Paina

Paina

Paina

Paina

Paina ja pidä

Paina ja pidä

Paina

Paina ja pidä

Paina

Paina

Paina

Paina ja pidä

Paina samanaikaisesti 3 sekunnin ajan

Paina samanaikaisesti 3 sekunnin ajan

Selaa alas / vähennä arvoa

Vähennä arvoa asteittain

Selaa ylös / lisää arvoa

Lisää arvoa asteittain

Ei toimintoa / poistu valikosta, palaa

Vahvista valinta

Selaa alas / vähennä arvoa

Vähennä arvoa asteittain

Selaa ylös / lisää arvoa

Lisää arvoa asteittain

Poistu

Vahvista valinta

Vaihda edeltävään näyttöön

Ei toimintoa

Vaihda seuraavaan näyttöön

Ei toimintoa

Avaa käyttäjävalikko

Käynnistä taukotila

Avaa asetusvalikko

Ei mitään

ASETUSTILA

KÄYTTÄJÄTILA

HARJOITTELUTILA
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HARJOITTELUARVOT

KÄYTTÄJÄASETUKSET

MAKSIMI- 
NÄYTTÖARVOT

Etäisyys

Nopeus

Harjoittelun kesto
Kesto harjoitteluvyöhykkeillä

FTP %

HR BPM

TASO

RPM (1)

WATTI (2)

Kalorinkulutus

Ikä

Paino

FTP-indeksi (3)

HR max (4)

NÄYTTÖARVO

NÄYTTÖARVO

HR %

999,9

99,9

99:59:59

rajaton

30–250

0–100

30–230

0–2500

0–9999

14–99

34–150 tai 75–331

0–2500

30–250

ARVOALUE

ARVOALUE

rajaton

km tai mailit

km/h tai MPH

hh:mm:ss

%

BPM

%

RPM

Watit

kcal (näytössä CAL)

Vuodet

kg tai lbs (naulaa)

Watit

BPM

YKSIKÖT

YKSIKÖT

%
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MAKSIMI 
NÄYTTÖARVOT

HUOM (1):
Alkaen tahdista 150 RPM arvo alkaa vilkkua. Tämän tarkoituksena on huomauttaa sinulle, että ylität 
harjoitusalueen, jolle pyörä on suunniteltu. Alkaen tahdista 230 RPM näyttö on pois käytöstä.
HUOMAA:
Jos pyörää käytetään tahdilla > 180 RPM pidemmän aikaa, kaikki takuuvaateet raukeavat.
HUOM (2):
Teho näytetään ainoastaan alkaen kierrosnopeudesta 40 RPM, sillä näin tässä näytetty teho 
(wattimäärä) on taatulla toleranssialueella ± 5 %.
HUOM (3):
Arvoa voi säätää vain teho- ja sykeharjoittelutilassa
HUOM (4):
Arvoa voi säätää vain teho- ja sykeharjoittelutilassa ja jos kohtaan ”LIITÄ HR-ANTURI” on valittu 
vastaus ”KYLLÄ”.
HUOMAA:
Jos maksimiarvo on saavutettu, vastaavaksi arvoksi asetetaan ”0”.

EU-
VASTAAVUUSVAKUUTUS

Elektroniset komponentit ovat EMC-direktiivin 204/108/EC, EMC-direktiivin 99/519/EC ja 
sähköturvallisuusstandardin DIN EN 60335-1 mukaisia.

Vastaavuusvakuutus löytyy osoitteesta www.indoorcycling.com
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FCC-VASTAAVUUS
Tämä laite on FCC-säännöstön osan 15 mukainen. Käyttö edellyttää seuraavan kahden ehdon 
täyttymistä: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on kestettävä 
vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien toimintaa mahdollisesti haittaavat häiriöt. Huomaa: 
Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitteita koskevien rajojen mukaiseksi FCC-
säännöstön osan 15 mukaan. Näiden rajojen tarkoituksena on varmistaa kohtuullinen suoja 
haitallisia häiriöitä vastaan, kun laitetta käytetään kaupallisessa ympäristössä. Tämä laite 
tuottaa, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä näiden 
käyttöohjeiden mukaan, se saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteelle. Kuitenkaan 
ei ole mitään takuuta, ettei häiriöitä voi sattua erityisasennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa 
haitallista häiriötä radio- tai televisiovastaanotolle, mikä voidaan havaita sammuttamalla 
laite ja kytkemällä se takaisin päälle, käyttäjän tulee yrittää korjata häiriö yhdellä tai 
useammalla seuraavista toimenpiteistä: • Suunnata tai asentaa uudelleen vastaanottoantenni. 
• Asettaa laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan. • Liittää laite eri virtapiirin ulostuloon 
kuin, mihin vastaanotin on liitetty. • Pyytää apua kokeneelta radio/TV-teknikolta. Tärkeää: 
Tähän tuotteeseen tehdyt muutokset tai muokkaukset, jotka eivät ole Indoor Cycling 
Groupin valtuuttamia, saattavat mitätöidä sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) ja 
langattoman yhteensopivuuden ja viedä sinulta oikeuden käyttää tuotetta. Tämä tuote on 
todistettu EMC-yhteensopivaksi olosuhteissa, jotka sisälsivät yhteensopivien oheislaitteiden 
käytön ja suojatut johdot järjestelmäosien välillä. On tärkeää, että käytät yhteensopivia 
oheislaitteita ja suojattuja johtoja järjestelmäosien välillä vähentääksesi häiriöitä radioille, 
televisioille ja muille elektronisille laitteille. 

Kanadan sääntölausuma Tämä laite on Kanadan teollisuuden RSS-standardien mukainen 
lisenssiä lukuun ottamatta. Käyttö edellyttää seuraavan kahden ehdon täyttymistä: (1) Tämä 
laite ei saa aiheuttaa häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on kestettävä häiriöt, mukaan lukien 
laitteen toimintaa mahdollisesti haittaavat häiriöt.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil 
ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage 
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
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SÄHKÖJÄTTEEN
HÄVITTÄMINEN

VAIN EUROOPAN UNIONI
Tämä symboli tarkoittaa, että sitä koskevaa tuotetta ei voi hävittää tavallisen talousjätteen 
seassa. Jos haluat hävittää laitteen, älä heitä sitä tavalliseen jätteeseen! Tällaisille tuotteille on 
oma erillinen keräysjärjestelmänsä.

EUROOPAN UNIONIN ULKOPUOLISET MAAT
Jos haluat hävittää tuotteen, tutustu oman maasi elektronisten laitteiden käsittelyä koskeviin 
lakeihin ja muihin määräyksiin.

YRITYSASIAKKAAT
Jos haluat hävittää tuotteen, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

OHJELMISTOLISENSSIHUOMAUTUS
Tietyt ICG-tuotteet (sisältäen seuraavat rajoittumatta niihin: MyRide V3, MyRidePlus, MyRide VX, 
ICG Connect, Wattrate TFT -tietokone jne.) sisältävät avoimen lähdekoodin ohjelmistoja.  Lisätietoja 
löydät osoitteesta https://support.teamicg.com tai ota yhteyttä support@indoorcycling.com

Tämä symboli koskee vain Euroopan unionia.

mailto:support%40indoorcycling.com


Valmistaja: Indoor Cycling Group® GmbH 
Happurger Str. 86 90482 Nuernberg Germany

SÄHKÖPOSTI: INFO@INDOORCYCLING.COM
VERKKOSIVU: WWW.INDOORCYCLING.COM

© 2017 Indoor Cycling Group

HUOMAA!
LUE KAIKKI TÄMÄN KÄYTTÖOHJEEN VAROITUKSET 
JA OHJEET ENNEN KUIN KÄYTÄT LAITETTA. 
SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJE TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN. 
EPÄASIALLINEN KOKOAMINEN, ASENNUS, KÄYTTÖ TAI 
HUOLTO VOIVAT AIHEUTTAA TAKUUN RAUKEAMISEN.


