
 
ZYCLE Smart ZPRO TRENAŻER ROWEROWY - instrukcja 
 
1. Montaż Smart ZPRO  
Zobacz ilustracje – schematy montażu.  
Wymień szybkozamykacz na tylnym kole na jeden dostarczony w pudełku. 
Przymocuj trenażer do stojaka. Upewnij się, że jest bezpiecznie przytwierdzony. 
Zamontować śruby. Dostosuj je po skonfigurowaniu roweru. 
Umieść tylne koło między ramionami trenera i zamocuj za pomocą szybkiego zwolnienia. Użyj nakrętki, aby dobrze 
go zamocować. 
Nie należy dokręcać plastikowych pierścieni blokujących do stojaka rower, aby go zabezpieczyć. 
Podłącz trenażer do gniazdka. Dioda LED z tyłu będzie świecić.  
2. Uruchomienie 
1. Upewnij się, że w okolicy jest dobry odbiór internetu  gdzie znajduje się Smart ZPRO. 
2. Podłącz Smart ZPRO do gniazdka. 
3. Skonfiguruj lokalny system komunikacyjny: 
ANT +: podłącz antenę USB ANT + do komputera lub tabletu. (USB ANT + brak w zestawie) 
Jeśli używasz tabletu z Androidem, będziesz potrzebować dodatkowego adaptera 
(Kabel OTG, brak w zestawie). 
Bluetooth: w systemie Windows sparuj Smart Air z komputerem (niepotrzebne dla tabletów Mac, iPad lub Android). 
Pamiętaj, że Twój Smart ZPRO może być jednocześnie podłączony tylko do jednego urządzenia Bluetooth 
3. Bezpieczeństwo 
Ostrzeżenia Inteligentny trenażer ZPRO 
Upewnij się, że wszystkie elementy opisane w zespole sekcje są bezpiecznie przymocowane do trenażera. Jeśli tak 
nie jest, użytkownik może spaść z trenażera. Połączenie elektryczne. Prawidłowo podłącz transformator do gniazdka i 
do połączenie na trenerze. Twoja instalacja elektryczna musi 
być zgodne z normami lub przepisami obowiązującymi w kraj, w którym rower jest używany. 
Podłączenie do sieci zasilającej musi być łatwo dostępne. Używaj oryginalnych części zamiennych. 
Jeśli transformator jest uszkodzony, należy go wymienić na inny dostarczony przez Zycle lub serwis posprzedażny. 



Czyszczenie. 
Do czyszczenia trenażera użyj szmatki zamoczonej w wodzie lub łagodnym roztwór czyszczący. Pamiętaj, aby 
odłączyć go od zasilania przed czyszczeniem. Nie pozwól, aby jakiekolwiek środki czyszczące dostały się do jednostki 
oporowej.  
 
Użytkownicy, którzy mogą korzystać z trenera. 
Trenażer przeznaczony jest do użytku wyłącznie przez osoby posiadające zdolności fizyczne, sensoryczne i umysłowe 
potrzebne do wykonania wysiłek wymagany przy każdym programie ćwiczeń. Zalecamy zapytać lekarza, czy jesteś 
wystarczająco sprawny angażowanie się w aktywność fizyczną niezbędną do korzystania z trenera. Nawet jeśli 
spełniasz powyższe wymagania, musisz mieć wystarczające doświadczenie lub wiedzę lub mieć odpowiednią 
szkolenie w zakresie korzystania z tego sprzętu do ćwiczeń. 
 
Użytkownicy, którzy NIE mogą korzystać z trenera. 
W żadnym wypadku trener nie powinien być używany przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej 
lub umysłowej zdolności. Nie jest również przeznaczony dla dzieci. 
Trenażer należy trzymać poza zasięgiem te osoby. 
Zalecenia zdrowotne. 
Jeśli nie czujesz się dobrze podczas ćwiczeń lub czujesz się słaby, dyskomfort, ból lub ucisk w klatce piersiowej lub 
jeśli jesteś niski oddechu lub nieregularne bicie serca, przestań używać trener Zalecamy skonsultowanie się z 
lekarzem. 
4. Gwarancja 
Versa Design S.L oferuje ograniczoną dwuletnią gwarancję od pierwotnej daty zakupu. podczas tego okresu, Versa 
Design S.L gwarantuje, że trener to zrobi być wolne od wad materiałowych i produkcyjnych. Versa Design S.L nie 
ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania tego produktu.  
Możliwość zastosowania. 
Niniejsza gwarancja jest oferowana tylko pierwotnemu właścicielowi trenażera zakupionego u autoryzowanych 
dystrybutorów lub sklepie. 
Ograniczenia i unieważnienie gwarancji. 
 Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia. 
Nie obejmuje również szkód powstałych w wyniku wypadków, niewłaściwych użytkowania, niewłaściwej pielęgnacji 
lub zaniedbania. 
Versa Design S.L zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie 
uszkodzenia, które mogą wystąpić. 
Gwarancja traci ważność, jeśli: 
(1) trenażer jest używany w celu, do którego nie został zaprojektowany; 
(2) nieprzestrzeganie instrukcji montażu i konserwacji; 
(3) trenażer  był naprawiany samodzielnie  lub próbowano naprawiać w nieautoryzowanych punktach. W wyżej 
wymienionych okolicznościach Versa Design S.L nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe pośrednio 
lub bezpośrednio w rezultacie. 
Pomoc techniczna. 
W sekcji pomocy na zycle.eu znajdziesz informacje, jak to zrobić aby uzyskać spersonalizowaną pomoc techniczną. 
Pamiętaj, aby zachować swój dowód zakupu z nadrukowaną datą przynajmniej w terminie dwuletni okres gwarancji. 
Rejestracja gwarancji: 
Pobierz aplikację ZYCLE i zarejestruj gwarancję produktu. 
Dostępne na iOS i Androida. 
5. Pomoc 
Jeśli masz pytania, zajrzyj do sekcji pomocy na stronie www.zycle.eu 
Sekcja Pomoc w Zycle.eu zawiera instrukcje i filmy wyjaśniające nasze produkty. 
Jeśli potrzebujesz skontaktować się z naszym działem obsługi klienta, możesz skorzystać z zawartego w nim wzoru. 
 Prawidłowa utylizacja produktu zgodnie z Dyrektywą 2012/19 / UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego sprzęt (WEEE). 
Po zakończeniu cyklu życia produktu nie można wyrzucać go razem z innymi odpadami. To musi 
być zabrane do centrum recyklingu, a nie wyrzucane, aby uniknąć potencjalnego zagrożenia dla środowiska lub 
zdrowia. 
Użytkownicy mogą skontaktować się ze sprzedawcą, od którego kupili produkt, aby uzyskać więcej informacji 
dotyczącej recyklingu lub utylizacji 
 



Ważne: Aby przenieść trenażer, najpierw oddziel go od podstawy. 

 

 

 



 

 


