
 

 

 
T2980 / T2900S 
kokkupanek 

ROHS 
See toode on tähistatud selle sümboliga. See tähendab, et kasutatud 
elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohiks segada üldiste 
olmejäätmetega. Nende toodete jaoks on eraldi kogumissüsteem. 

 
Tacx bv deklareerib käesolevaga, et FLUX 2 T2980 ja FLUX S 
T2900 vastab direktiivide RED 2014/53 / EG ja RoHS 2011/65 / EL 
põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Selle deklaratsiooni 
koopia on saadaval Tacxi veebisaidil: www.tacx.com. 

 

1. Kontrollige, kas kõik on pakendis; 

 
2. Pange treeningpukk külili; 

 
 

3. Määrake kasseti põhjal vajalik üleminek (sellel lehel paremal 
asuv tabel). Campagnolo, SRAM XD ja XD-R kassett: vajalik 
muu korpus, saadaval Tacxi veebipoes. Paigalduskassettide 
ajakohastatud loendi leiate Tacxi veebisaidilt. 

 

Shimano / SRAM 
8, 9 & 10 speed 

Shimano / SRAM 
11 & 12 speed 

  

 

4. Treeningpukile on paigaldatud standard 5 mm kiirkinnitus. E-Thru 
telje korral valige ja paigaldage vajalikud adapterid * (pildid järgmisel 
lehel) *T2880.06 & T2880.08/T2880.09 

http://www.tacx.com/


 

 
 

 
 

5. Paigaldage kassett vastavalt juhistele kasseti 
kasutusjuhendis; 

6. Lükake esijalg treeningpukki ja kinnitage see 2 poldiga; 

 
 

7. Asetage treeningpukk kindlale ja tasasele pinnale; 

 
 

8. Asetage ratas treeningpukki. 

 
ETTEVAATUST: ketta pind võib olla kuum! Ärge puudutage töötamise 
ajal! 

 
 

Tehnilised andmed 

Juhtmeta protokoll Bluetooth 4.0 & ANT+ 

Sagedusvahemik 2400-2483,5 MHz 

RF väljundvõimsus 5 dBm (typical) 

Töötemperatuur Töötemp: -20 °C kuni + 55 °C 

Edastusvahemik 10 m 

Toiteallikas Kasuta ainult kaasasolevat toitejuhet 
 

• Katsed on näidanud, et seade ei kuumene üle isegi äärmisel kasutamisel. 
Pikaajalisel ja intensiivsel kasutamisel võib piduri ümbris aga väga kuumaks 

minna. Enne selle puudutamist laske piduril alati pärast kasutamist jahtuda. 
• Ärge kokku panemisel pidurit alla kukutage, kuna see võib põhjustada 
tasakaalustamatust, mis võib põhjustada vibratsiooni. 
• Ärge kunagi avage piduriseadet, kuna see võib saada kahjustada. 
• Kontrollige regulaarselt treeneri mutreid ja polte ning pingutage neid vajadusel 
uuesti. 
• Ärge jätke toodet vette ega niiskuse kätte. 
• Puhastage ainult kuiva lapiga. Ärge kasutage puhastusvahendeid ega abrasiive. 

• Higistamisest tingitud niiskus ja kondenseerumine võivad elektroonikat kahjustada. 
Ärge kasutage treenerit niisketes kohtades. Vale kasutamine ja / või hooldus tühistab 

garantii. 
• Seda seadet saavad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning piiratud füüsiliste, 
sensoorsete või vaimsete võimete või puuduvate kogemuste ja teadmistega isikud, kui 
neile on antud ohutu järelevalve või juhised seadme kasutamise kohta ning nad 
mõistavad sellega kaasnevaid ohte. 
• Ilma järelevalveta lapsed ei tohi mängida Tacxi treeneriga. 
• See seade pole mõeldud tööstuslikuks, kaubanduslikuks ega meditsiiniliseks 
kasutamiseks. 
• Kui treeningpukki ei kasutata, lülitage see välja ja ühendage vooluvõrgust. 



• Hoidke treeningpukki toatemperatuuril kuivas ruumis. 
• Enne selle puudutamist laske piduril alati 20 minutit jahtuda. 

 


