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KONTAKT
Oreka Traning, S.L. CIF: B 75150219. Dirección: Oreka Training SL. Poligono. Egiburuberri 3, 20100 Errenteria,
Gipuzkoa. España info@orekatraning.com

OREKA TRAINING
Tak fordi du købte vores produkt.
For at bruge vores produkt sikkert, skal du læse denne vejledning omhyggeligt inden brug.

Hvis du er i tvivl efter læsning, bedes du besøge vores website eller for mere information kontakt
info@orekatraining.com.
BEMÆRK: Virksomheden forbeholder sig ret til at ændre design af produktet eller dets specifikationer for at
forbedre kvaliteten.

Opbevar denne brugsanvisning efter læsning
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1. GENEREL OVERSIGT OVER PRODUKTET

For at tage træneren ud af kassen skal du lægge kassen på gulvet vandret og åbne den øverste sektion. Tag
derefter produktet ud af kassen. Tag ikke udstyret ud, mens kassen er lodret, da komponenterne kan falde
ned og skade produktet.

3

2017/5/30 V2.0

2. BEMÆRKNINGER OM BRUGEREN AF TRÆNERE
Når du bruger dette produkt, skal du huske på de næste regler / forholdsregler:
1.

Læs og følg instruktionerne nøje, inden du bruger produktet.

2.

Brugerens maksimale vægt bør ikke overstige 115 kg.

3.

For at undgå enhver farlig situation, mens du bruger Træneren, skal du sørge for at holde i håndtaget og
pedalen, mens du sidder på/i cykelsædet.

4.

Sørg for ikke at have nogen genstande, der kan falde ned under træningen.

5.

Området på 1 meter omkring træner er sikkerhedsområdet. Dette område skal være tomt.

6.

Når børn, ældre eller personer med handicap er i nærheden af produktet, skal du sørge for at holde øje
med dem for at undgå fare. De skal være uden for det rum / rummet, som træneren bruges i.

7.

Mens du bruger træneren, drejer hjulene på cyklen med høj hastighed. Under ingen omstændigheder bør
du eller nogen anden person komme i kontakt med brugeren. Vær især forsigtig med børn og kæledyr.

8.

Dette produkt anbefales ikke til personer med et fysisk eller psykisk handicap samt børn.

9.

Når træningen er overstået, skal du anbringe produktet et sted uden for rækkevidde af børn, ældre eller
enhver person med handicap eller kæledyr.

10. Ukorrekt eller overdreven træning kan skade dit helbred.
11. Træneren er designet til brug indendørs og tørre miljøer.
12. Brug ikke Træneren udendørs.
13. Brug ikke Træneren i rum, hvor der er sprøjtespray eller anden form for sprayprodukt i luften.
14. Det anbefales at træne i et godt ventileret rum uden forhøjede temperatur.
15. Træneren skal installeres på et stabilt og jævnt gulv.
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16. Før hver træning skal du sørge for, at trænerens 4 ben understøtter et
gulvet, så træneren er stabile. Hvis træneren ikke understøttes ordentligt, kan dette få brugeren til at falde af.

17. Sørg for, at det bageste vippesystem er placeret korrekt, hurtig fastgørelse, Oreka's lås til cyklen og det
bageste håndtag ikke er løst. Hvis dette ikke er ordentligt rettet, kan det få brugeren til at falde.
I nødstilfælde skal du trykke på sikkerhedsknappen på styret.
18. For at vende tilbage til den oprindelige funktion skal du dreje sikkerhedsknappen i den angivne retning, tage
cyklen ned og derefter genstart træneren.
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19. Af hensyn til din sikkerhed skal du placere dine fødder på de to sideskinner, når du går af cyklen. I tilfælde af
at du skal gå af det på båndet, skal du udelukkende støtte dig selv på zone, der har fast underlag. Støt dig aldrig i
zonen hvor front rullerne og bag rullerne er.

20. Når du bruger dette produkt, skal du sørge for at sætte det i en passende stikkontakt med
jordforbindelse.
21. Rengør træneren efter hver brug.
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22. Efter brug af dette produkt og inden rengøring, trækkes Træneren ud.
23. Sørg for, at kontakten er slukket, før du trækker stikket ud.
24. Brug en klud fugtet med vand eller ikke-aggressive rengøringsmidler til at rengøre træneren. Sørg altid
for, at produktet er trukket ud af stikkontakten.
25. Undgå at træner berører ætsende stoffer som salt eller saltvand.
26. Hvis nogen tilslutning eller elkabler til produktet er beskadiget, eller Træneren fungerer unormalt, bedes
du kontakte Oreka Training for at formulere din bekymring.
27. Hvis vand kommer ind i træneren, skal du straks tage stikket ud og komme i kontakt med Oreka Training
for at give udtryk for din bekymring.
28. Når du kører Trænerne, må du ikke trække i kablerne.
29. Vær forsigtig, når du flytter træneren, de mobile dele og modstandsenheden kan forskydes og klemme
fingre, hænder eller andre dele af kroppen. Transport af træneren afmonteres og foldes sammen.
30. Undgå at elektriske kabler berører overflader ved forhøjede temperaturer.
31. Indsæt eller medtag ikke nogen mekanisme, der er ud over træneren.
32. Hvis elkablet er beskadiget, bedes du kontakte Oreka Training for at få en erstatning.
33. Tilslut strømtransformatoren ordentligt til nettet og til valsens stik.
34. Trænerens sikkerhed kræver en visuel inspektion for at kontrollere, om der er skader før hver brug.
35. Afmonter ikke Oreka Træneren i tilfælde af funktionsfejl. Dette kan medføre elektrisk stød, mens det
manipuleres. Kontakt venligst Oreka Training hvis du oplever dette.
36. Undlad at lave huller, bore eller tare nogen overflade på træneren. Dette kan medføre revner, og
garantien ophæves muligvis.
37. Stop med det samme, hvis du oplever noget usædvanligt i trænerens optræden. Kontakt Oreka Training
for revision.
38. Brug originale reservedele. Hvis den nuværende transformer er beskadiget, skal den udskiftes med et
ekstraudstyr leveret af Oreka Training eller af dets eftersalgsservice.

Cykel justering
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39. Vær venlig at justere cyklen, som du ville gjort på vejen. Samme
cykelsædehøjde, styrhøjde, afstand fra cykelsædet til styret og klemplacering.
40. Træneren er designet til at give brugerne den samme fornemmelse som at køre på en almindelig vej. Alt i
alt anbefales det i den første session, at du pedaler langsomt på båndet og med simuleringssystemet frakoblet.
Prøv ligeledes, hvordan træner fungerer i forskellige hastigheder. Når du er fortrolig med trænerens
fornemmelser, skal du tænde for Bkool-simulatoren eller anden platform.
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3. MONTERINGSINSTRUKTIONER
a. Demonteret hoveddel
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b. Adskilt tilbehør
ELEMENT

Description

Qty

A

Auto thread Screw Ø3x12

1

B

Auto thread Screw Ø4x15

1

C

Screw M6xP1.0x10

2

D

Screw M8xP1.25x60 (thread lenght 25 mm)

4

E

Nylon nut dry screw M8xP1.25

4

F

Hexagonal Screw M10xP1.5x85

4

G

Plastic plug 6P-4

2

H

Hexagon wrench 5x28x75mm ( there’s a hole in the
middle)

1

I

Open spanner 13mm

1

J

Hexagon wrench 5x36x120mm

1

K

Hexagon wrench 8x36x98mm

1

L

Hexagon wrench 10x65x120mm

1

M

Power cord

1

N

Quick Release Pin

1

c. Bageste støtteholder
i. Placering af bageste støtte

Den bageste støtte roterer opad, indtil bolten automatisk finder det faste hul.
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ii. Folde sammen
Træk stålkablet opad, så bolten forlader hullet, og drej vipperne nedad.
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d.

Bånd opsætning

TRIN 1
1. Nødknappen er fastgjort til skinnens vandrette rør med C-skruerne. Forbindelseskablerne kommer ind gennem
hakket på det vandrette rør og skal ud gennem en af dets yderpunkter.
2. Nødknappens øverste og nederste hus skal fastgøres med skruerne A, B og C. Pas på, at kablet ikke klemmes,
mens huset skrues.

TRIN 2
Nødknappens kabel skal indsættes gennem det indre af skinnenes lodrette rør. Det skal fastgøres gennem den
ringere del. Derefter skal det lodrette rør A og B fastgøres til det vandrette rør. Endelig placeres D-skruerne på den
overordnede del og E-møtrikkerne på den nedre del (det er meget vigtigt, at alt er ordentligt fastgjort for at undgå
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tilbageslag og for at sikre, at samlingen er korrekt strammet)

TRIN 3
Skinnen er fastgjort til samlingen ved hjælp af F-skruerne.
Som et første trin placeres hver skrue ca. 5-10 mm, og efter hver skrue strammes individuelt.
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Step 4
Skru det øverste låghoveddelen af for at åbne låget.
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TRIN 5
Kablet til nødknappen går gennem den laterale helhed på hovedrammen og tilsluttet det tilsluttede skiftekabel.

TRIN 6
Dæk hullerne med G-stikket, der gør det muligt for kablet at gå igennem.

Installation af stikket: kablet er grebet af stikket, og der er hvor du sætter kablet i hullet. Drej endelig kablet 90
grader for at få det til at passe.
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Rotate 90

TRIN 7
Anbring og skru de øverste låg på de elektriske komponenter.

4. FORHOLDSREGLER FOR INSTALLATION AF BÅNDET
Skinnen kan placeres til venstre eller til højre for mainframe afhængigt af brugerens
præference. Følgende skal overvejes:

Skinnens lodrette rør skal pege på det udvendige af selve ”hoved” rammen.
Nødstopknappen skal pege på det indre af mainframe.
Nødstopknappen skal placeres foran skinnen..
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5. PLACERING AF CYKLEN PÅ TRÆNEREN
TRIN 1

Anbring den bageste Oreka-akse på cyklens bageste akse og stram med unbrakonøglen H
Side-bemærkning: Skruens vinge skal vende opad.

Skruens vinge vender
opad.

TRIN 2
Den bageste vipperne skal placeres lodret på gulvet over skruerne og indsættes over aksen.
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TRIN 3
Den bageste vipperne roterer nedad, indtil den er parallel med jorden. Derefter skal du sikre dig, at
sommerfugleskruen er kommet korrekt ind i det elliptiske hul i den bageste lås.

TRIN 4
Monter stål stykket med den faste arm i bøsningen, og træk derefter hurtigudløsertappen gennem hullet i
bøsningen på den bageste støtte og enden af den faste arm.
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※ Denne låsestift frigøres, før der trykkes på
knappen på håndtaget, som gør det muligt for kuglerne at trække sig
tilbage i stiften for indsættelse og fjernelse.

6. JUSTERING AF BÅNDET

Korrekt justering af båndet er meget vigtigt, og sørg altid for, at båndet er godt centreret. Båndet kan komme ud af
plads på grund af vægt, måde at træde på og rytterens størrelse. En let lateral bevægelse af bæltet påvirker ikke
træningen, men hvis båndet bevæger sig fra sit sted, skal du stoppe din træning og gå af cyklen.

1- Få derefter den 10 mm sekskantnøgle til at justere de sekskantede skruer inden i plastikrammen i trænerens
bagende.
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Justeringseksempel: Når båndet bevæger sig mod venstre side, skal du stramme venstre skrue med uret ¼ for en
centrifugering. Ligeledes, hvis båndet bevæger sig mod højre side, skal du stramme skruen til højre med uret ¼ for
et omdrejningstal. Efterjustering, opsætning og prøv at cykle igen for at kontrollere, om båndet går tilbage til sin
naturlige position. Hvis båndet ikke går tilbage til sin position, skal du gentage de tidligere nævnte trin (2-3 gange).
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2- Hvis båndet ikke går tilbage til sin position, skal du fortsætte med de næste trin:

TRIN 1
Skru det øverste låg på mainframe af for at åbne låget.

TRIN 2
Skru hovedrammens laterale skruer af:
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TRIN 3
Når båndet bevæger sig mod venstre side, strammes den forreste skrue med uret ¼ på en centrifugering. Ligeledes,
hvis båndet bevæger sig mod højre side, skal du stramme skruen i fronten mod uret ¼ på en centrifugering. Efter
justering skal du sætte op og prøve at køre på cyklen igen for at kontrollere, om båndet går tilbage til sin naturlige
position. Hvis båndet ikke går tilbage til sin position, skal du gentage de ovennævnte trin.
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TRIN 4

Stram trænerens sideskruer:
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TRIN 5

Luk det øverste låg på hovedramme og stram skruerne.
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BEMÆRKNINGER:
1. Korrekt justering af båndet er meget vigtigt. Kør ikke, hvis båndet ikke er godt centreret.
2. Sørg altid for, at båndet er centreret
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7. FØR DU STARTER DIN FØRSTE SESSION
Træneren er designet til at give brugerne den samme fornemmelse som at køre på almindelig vej. Alt i alt anbefales
det i den første session, at du pedaler langsomt på båndet med simuleringssystemet frakoblet. Prøv ligeledes,
hvordan træner fungerer i forskellige hastigheder. Når du er fortrolig med trænerens fornemmelser, skal du tænde
for Bkool-simulatoren. At gøre dette:
1-register. Hvis du ikke er registreret i bkool.com, skal du gøre det nu. Du skal bruge den samme e-mail og
adgangskode for din registrering for at få adgang til Bkool-simulatoren.
2.- Download Bkool indendørs simulator. Gør det fra downloadområdet på www.bkool.com. Simulatoren er
kompatibel med pc, Mac og tablets (IOS og Android).
3.-Aktiver din kupon. Hvis du har en kupon til Bkool Premium, er det tid til at aktivere den. Indfør din kode i
kuponsektionen i butikken.
4.- Opsæt dit Oreka træningsudstyr. Gør det i henhold til instruktionerne i denne vejledning.
5. - Sæt din træner i stikkontakten.
6.-Tilslut USB ANT +. USB'en skal kommunikere via trådløst til det forskellige udstyr til simulatoren. Sæt det i din pc,
Mac eller tablet. Husk, at hvis du bruger en tablet, skal du bruge en ekstra adapter.
7.-Parring af andre ANT + enheder. Dette er øjeblikket til at aktivere andre enheder, som du ikke kan bruge, f.eks.
En pulsmåler eller kadence-sensor. Overvej disse enheder er ikke inkluderet i Bkool-udstyret.
8.- Log ind på simulatoren med den samme e-mail og adgangskode, som du brugte til at registrere dig på
bkool.com. Når du er logget ind, skal du vælge en session og begynde at træde i pedalerne!
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8. BKOOL.COM

Indholdet af simulatoren er det bredeste på markedet: Det giver dig mulighed for at gå gennem dine egne ruter
eller nogle af over 500.000 eksisterende i Bkool. Du kan også træne med dine venner, uanset hvor de er. Disse ruter
kan være i 2D, 3D og ægte video og kort. Du vil se din ruteprofil hele tiden og værdier som afstand, tid, watt,
hastighed og stigninger eller skråninger. Opret og deltag i hold, ligaer og placeringer. Konkurrer mod andre
cyklister, ægte eller virtuelle. Du sætter grænserne. Husk, at mange af disse funktioner er gratis, men andre kan
kræve et Premium-abonnement, der skal erhverves via bkool.com. For mere information gå til afsnittet Hjælp.
Dens anvendelse er gratis. Da de indeholder personlige oplysninger, skal du registrere dig med din e-mail og
adgangskode. Internettet Bkool tilbyder mange muligheder. Dette er eksempler på, hvad du kan finde i nogle af
dets sektioner:
- Afsnit "Del": Lær Bkool Community at kende, deltag i grupper, deltag i ligaer, konsulter placeringer
- Afsnit “Mi-aktivitet”: konsulter og analyser din præstation i sessioner.
Når du er færdig med din session, hvis du klikker på "Gem", overføres alle data fra din øvelse til Bkool, hvor du vil
være i stand til at gennemse, når du har brug for det.

PARRING
For at vi kan tilbyde en bedre brugeroplevelse, er vi nødt til at synkronisere simulatoren med din fysiske aktivitet.
Derfor skal simulatoren kende din pedal og din puls. Du skal forbinde (parre) simulatoren med træneren og med
din pulssensor (normalt er det et bånd omkring dit bryst).
Vigtigt: For at kunne parre enhederne skal disse være i nærheden af computeren eller tabletten. Du skal også
aktivere dem, så de kan vises på skærmen: rullen skal være tilsluttet, og du skal bære brystbåndet
Enhederne kan parres automatisk eller manuelt:
- Automatisk parring. Simulatoren parres automatisk med enhederne omkring den. du vil se i nederste højre hjørne,
at disse enheder er parret: den grønne farve i ikonerne angiver, at enheden er tilsluttet.
- Manuel parring. Du kan også parre enheder manuelt. Klik på “Indstillinger” i simulatoren (øverste højre hjørne) for
at deaktivere automatisk parring, og manuel parring vises.
Brug af flere undervisere på samme tid. Det er muligt at bruge flere undervisere ved siden af hinanden, hvis hver
enkelt er parret med en simulator, der er installeret på en anden computer eller tablet. Det er IKKE muligt at have
to ruller forbundet til den samme computer eller tablet samtidigt.
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Hvad skal jeg gøre, hvis …
Simulatoren genkender ikke træneren. Sørg for, at træneren er tilsluttet elnettet. USB ANT + skal tilsluttes en
computer eller tablet.
Den finder ikke enheden. Enheden skal være aktiv. For at kunne detektere hjertefrekvensbåndet skal det justeres
korrekt til brystet. For at opdage kadence sensoren kan du begynde at træde i pedalerne. USB ANT + skal være
tilsluttet computeren eller tabletten.
Du kan ikke gå ind i simulatoren. Sørg for, at du skriver korrekt dit bkool.com brugernavn og adgangskode. Bekræft
din internetadgang, og at din firewall ikke forhindrer simulatorens forbindelse til internettet.
Hjælp. Hvis du har spørgsmål, gå til vores Hjælp-sektion på www.orekatraining.com
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9. UDVIDELSE AF ANSVAR
Træneren udsender via Bluetooth (FTMS), Ant + (FE-C) for at sikre kompatibilitet med den nuværende
markedssoftware og for at kunne bruge den. Oreka opdaterer konstant trænerens elektronik, den eneste måde at
implementere forbedringer på eller tilføje tjenester såvel som at løse mulige fejl. Disse opdateringer er gratis for
Traæner-brugeren.

Brugeren anerkender, at de er i fuld fysisk tilstand og i fuldt helbred for at udøve sig på Oreka Training o2 og
påtager sig det fulde ansvar for denne øvelse og fritager Oreka Training for ethvert ansvar. Brugeren er
eneansvarlig for at vælge deres sports træning samt for de fysiske og mentale konsekvenser, der kan opstå. De
mulige anbefalinger og / eller retningslinjer fra Oreka Training er udelukkende baseret på de oplysninger, der
tidligere er givet af brugeren, som altid skal kontrollere dem med en læge, før de praktiseres.

Det anbefales at konsultere en læge inden du starter et nyt træningsprogram. Brugeren skal bruge Oreka Training /
Bkool-produkter forsigtigt og ansvarligt og øjeblikkeligt stoppe i tilfælde af ubehag, smerte eller ubehag, hvorefter
de skal søge råd fra en læge så hurtigt som muligt.
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10. GARANTI
OREKA TRAINING S.L. TILBYDER DIG EN GARANTI PÅ 2 ÅR FRA DEN OPRINDELIGE KØBSDATO. UNDER
GARANTIPERIODEN ER OREKA TRAINING S.L. ANSVARLIG FOR AT TRÆNEREN FUNGERE.
OREKA TRAININGS S.L. ER IKKE VÆRE ANSVARLIG UNDER NOGLE FORMER FOR SKADE, DER FORÅRSAGES PÅ
UHENSIGTSMÆSSIG BRUG AF DETTE PRODUKT.
Ansøgning. Denne garanti gælder udelukkende for den oprindelige ejer og for træner som er købt via Oreka
Training-webstedet, distributører og autoriserede butikker.
Begrænsning og annullering af garantien. Årsager, der ikke kan henføres til producenten, er udelukket fra
garantien. Garantien dækker ikke dele, der er slidt på grund af normal brug af rullen. Den dækker heller ikke skader
forårsaget af ulykker, forkert brug, utilstrækkelig pleje eller uagtsomhed. Garantien bortfalder, når: (1) Træneren
bruges til andet end det, den er designet til, (2) monterings- og konserveringsinstruktionerne ikke er fulgt, (3)
Træneren er blevet udsat for reparation eller forsøg på at reparation, der ikke er udført af den officielle tekniske
service. Under ovennævnte omstændigheder har Oreka Training S.L. fralægger sig ethvert ansvar for eventuel
skade, der direkte eller indirekte kan følge.

11.TEKNISK ASSISTANCE
På www.orekatraning.com finder du oplysninger om, hvordan du får personlig teknisk assistance. Du kan også
kontakte os via e-mail-adressen info@orekatraning.com. Husk, at du skal fremvise købsbeviset med den udskrevne
dato, så vær opmærksom på dette.
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