DARE2RIDE TRAINER BICICLETA
Ghid de Montare Rapidă
FUEGO 1.0
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Viziteaza aplicatia DARE2RIDE utility pentru updatarea firmware-ului, test de
conectivitate si alte informatii. Te rugam descarca aplicatia mobila
DARE2RIDE din Google Play Store si Apple Store.
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DESPRE TRAINERUL TĂU FUEGO 1.0
Conținutul pachetului

Unitatea principala a FUEGO 1.0

Nota: Accesoriile pot varia în funcție de țară sau regiune.
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Elemente cheie ale produsului
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Cum se asamblează FUEGO 1.0
●

●

●

●

●

Intoarce-ti cutia cu partea de jos în sus, apoi
deschideti cutia din aceasta parte. Scoateți deodată
din cutie unitatea principala a trainerului FUEGO
1.0, impreuna cu polistirenul Styrofoam în care este
impachetata.
Extrageți piciorul din față și pe cel din spate de pe
ambele laterale ale cutiei de polistiren Styrofoam.
(NU DESCHIDEȚI polistirenul Styrofoam la acest
pas.)
Scoateti suruburile si inserati le în găurile speciale
pentru surub de pe unitatea principala.

Plasați piciorul din față și pe cel din spate pe
unitatea principala, si apoi apasati suruburile în
găurile corespunzătoare.
Folosiți cheia pentru a strange piulitele.

● Intoarce-ti întreaga cutie de polistiren
Styrofoam de jos în sus, pentru a
așeza trainerul FUEGO 1.0 vertical pe
podea. Trageți polistirenul Styrofoam
de pe ambele laterale, pentru a
finaliza asamblarea trainerului.
● Instalati caseta de pinioane (vanduta
separata) pe freehubul de pinioane, și
infiletati deasupra piulita pentru
pinioane, pentru a preveni desurubarea.

RO-5

Instrucțiuni de montaj

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ
Cum se monteaza caseta de pinioane (se vinde separate)
● Montarea unei casete compatibila cu 11 viteze
Atașați manual caseta de pinioane direct pe
freehub, iar deasupra desurubati piulita
speciala de caseta. Strangeti bine cu cheia
de pinioane pentru a securiza bine caseta pe
trainer (cheia de pinioane nu este inclusă).
● Montarea unei casete de 9 sau 10 viteze
Înainte de a atașa o caseta de 9 sau 10
viteze, este nevoie sa plasați prima data pe
freehub distantierul de pinioane de 1.8mm.
Apoi montați caseta de pinioane pe
TRAINER conform instrucțiunilor de mai sus.

● Montarea unui quick release de 130mm sau 135mm
Cand montati TRAINERUL pentru un cadru
de bicicleta cu quick release, este nevoie sa
folosiți adaptorul A, adaptorul B, și kitul de
quick release (aceste trei accesorii sunt
incluse în pachet). Figura din dreapta
prezinta montajul corect.

● Montarea unui thru axle de 142mm sau 148mm
Cand montati TRAINERUL pentru un cadru
de bicicleta cu thru axle, este nevoie sa
folosiți adaptorul C și adaptorul D (ambele
accesorii sunt incluse în pachet). Figura din
dreapta prezinta montajul corect.
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Instrucțiuni de montaj

Montarea bicicletei pe trainer
Schimbați viteza pe bicicleta pana cand blatul este pe cel mai mic pinion spate, și apoi
scoateți roata din spate. Aliniati lanțul bicicletei cu cel mai mic pinion de pe caseta
montată pe TRAINER, și apoi cuplați lanțul, în timp ce asezati bicicleta pe axul
TRAINERului, într-o poziție potrivită pentru pedalat.
Va rugam sa fiti atenti si sa montati corect maneta de quick release. Cand arcul brațului
rotativ al manetei de quick-release este îndreptat către exterior, înseamnă ca maneta
este deschisa. Rotiti braț rotativ al manetei în sensul acelor de ceasornic pentru a
strange maneta de quick release. Braț rotativ trebuie sa fie pe partea opusă față de
caseta de pinioane pe TRAINER.

Va rugam sa urmăriți figura de mai jos pentru a monta corect cadrul bicicletei cu thru
axle. Inserati osia thru axle din partea opusă casetei de pinioane, și strangeti maneta.
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Instrucțiuni de montaj

Descrierea indicatorilor
Cand trainerul este pornit, becul indicator va avea la început culoarea roșie, pentru ca
indica faptul ca panoul de control face autodiagnoza si se calibreaza. Cand becul
indicator clipește verde, înseamnă ca panoul de control a terminat autodiagnoza și
calibrarea și intra în modul standby, și este gata de utilizare.
No
Status
Descriere status
Observatii
indicator
1

Rosu

Panoul de control
face autodiagnoza si
calibrare

• În mod normal procesul se
finalizează în 2-4 secunde
după ce a fost pornit.
• Va rugam NU UTILIZATI
trainerul înainte de
autodiagnoza si calibrare,
pentru a evita deviațiile de
masurare a puterii.

2

Clipeste verde

S-a finalizat
autodiagnoza și
calibrarea

Poate fi conectat la software.

3

Verde constant

Bluetooth este conectat

Conectat cu succes la un
device Bluetooth.

4

Albastru

Trainerul este activ și
genereaza putere
normal

Cand este conectat la un device
Bluetooth sau ANT+ devices, va
lumina albastră în timpul utilizarii.

Specifications
Dimensiuni (instalat)
Greutate totala (in cutie)
Greutate volanta
Nivel sunet
Output de putere maxim
Panta maxima simulata
Acuratete
Drivetrain
Conectivitate
Firmware Upgradable
Cerinte electrice
Dimensiuni cutie
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620 x 518 x 453 mm
16.5 KG
5.7 KG
52 dB (@30KPH)
2500 W
20%(@70KG)
±2%
Caseta nu este inclusa.
Necesita achiziționarea/instalarea unei casete cu 8/9/
10/11 viteze SRAM/Shimano
ANT+, ANT+ FE-C, si Bluetooth Smart
Da
100 - 240 Volt, 1.5 A, 50 Hz - 60 Hz
598 x 275 x 565 mm

INSTRUCȚIUNI ȘI REGULI PENTRU SIGURANȚA
Instrucție și precauții înainte de utilizare
1. Specificatiile trainerului FUEGO 1.0 pentru conectarea la o sursa de
electricitate:Input:
o Input: 100 ~ 240 VAC / 1.5 A
o Output: 19 VDC / 4.7 A
o Cablu priza: Diametru extern 5.5 m/m; diametrul intern 2.5 m/m;
lungime 10~12 m/m
2. Folosi doar cablul de priza certificat al trainerului FUEGO 1.0. Un cablu de altă
origine poate produce stricăciuni ireparabile trainerului dumneavoastra.
3. Cand trainerul este activ, va rugam sa nu-l atingeți, și sa tineti la distanța de el
alte persoane, animale de companie sau obiecte, pentru a evita cauzarea unui
pericol.
4. Consultati-va cu antrenorul dumneavoastra inainte de a începe un plan de
antrenament.
5. Va rugam sa NU PUNETI mainile sau orice obiect în apropierea partiilor rotative
ale trainerului FUEGO 1.0.
6. Volanta și caseta trainerului FUEGO 1.0 se pot incalzi în timp ce îl utilizati. Va
rugam NU ATINGEȚI volanta și caseta de pinioane o perioada imediat după
utilizare.
7. Va rugam NU INCERCATI sa scoateti bicicleta din trainer în timp ce caseta de
pinioane se invarte.
8. Cand folositi trainerul FUEGO 1.0, va rugam sa tineti la distanța copiii sau
animalele de companie, pentru a evita riscul unei accidentari.
9. Trainerul FUEGO 1.0 poate fi instalat și folosit doar o suprafata plana și ferma.
10. Cand sunteti în timpul antrenamentului, va rugam sa pedalati în siguranta.
11. Tine-ti trainerul FUEGO 1.0 la distanța de apa.
12. Înainte de a începe antrenamentul, va rugam sa verificati daca bicicleta este
prinsa in siguranta in trainerul FUEGO 1.0.
13. Trainerul FUEGO 1.0 poate fi folosit doar după ce a fost complet asamblat.
14. Cand folositi trainerul FUEGO 1.0, va rugăm folosiți doar accesorii și cabluri
certificate de FUEGO 1.0.

Avertismente
1. Compania DARE2RIDE nu poate fi trasa la răspundere în urma folosirii de către
utilizare a software, aplicații, sau dispozitive produse de alte companii, și care
rezulta în defecțiunea trainerului FUEGO 1.0.
2. Pentru ca ANT+™ si Bluetooth se exclud reciproc, este imposibil pentru trainerul
FUEGO 1.0 să transmită date simultan și prin ANT+™ și prin Bluetooth. Cand
unul dintre protocoale este în functiune, trainerul FUEGO 1.0 va opri automat
celelalt protocol pentru a evita comportarea defectuoase a programelor
trainerului.
3. Dispozitivele radio pot cauza interferențe, și pot modifica sau chiar împiedica
funcționarea trainerului FUEGO 1.0. De aceea, cand va antrenati pe trainer, este
recomandat sa stați la distanța de linii de înaltă tensiune, semne de circulatie,
linii electrice de cale ferată, autobuze sau tramvaie.
4. Cand trainerul FUEGO 1.0 nu este folosit, asigurati-va ca nu sta în bătaia directă
a soarelui pentru perioade lungi de timp.
RO-9

Disclaimer
Atenție! DARE2RIDE nu va fi raspunzatoare pentru vatamarea temporara sau
permanenta a utilizatorului FUEGO 1.0 (fie direct sau indirect).

Intretinere si ingrijire
1. Cand curatati trainerul FUEGO 1.0 folosiți ulei lubrifiant neutru. NU FOLOSIȚI
detergenți corozivi.
2. Va rugam SA NU lustruiti suprafața trainerul sau sa gauriti trainerul. Zgarieturile
si găuri forate vor duce la apariția fisurilor.
3. Va rugam sa plasați trainerul în spații interioare, și sa il tineti departe de
umiditate.

Declaratie de conformitate Comisia Federala de Comunicatii(FCC)
Acest dispozitiv respecta partea 15 din regulile FCC. Funcționarea este supusă
următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate provoca interferențe și (2)
acest dispozitiv trebuie sa accepte orice interferenta primita, inclusiv interferente care
pot provoca o functionare nedorita.
Schimbările și modificările care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă
de conformitate pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.
Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv
digital de clasa B, în conformitate cu partea 15 din regulile FCC. Aceste limite sunt
concepute pentru a oferi o protectie rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare
într-o instalație rezidentiala. Acest echipament generează, utilizează și poate radia
energie de frecventa radio și, dacă nu este instalat în conformitate cu instrucțiunile,
poate provoca interferențe dăunătoare comunicatiilor radio. Cu toate acestea, nu exista
nicio garanție ca nu se vor produce interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest
echipament provoca interferențe dăunătoare recepției radio sau de televiziune, care
poate fi determinată prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să
încerce corectarea interferentei prin una dintre următoarele măsuri:
-

Reorintarea sau relocarea antenei receptoare.
Creșterea separației dintre echipament și receptor.
Conectarea echipamentului într-o priză de pe un circuit diferit de cel pe care este
conectat receptorul.
Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV pentru ajutor.

Acest dispozitiv este în conformitate cu limitele de expunere la frecventa radio (RF)
adoptate de FCC pentru un mediu necontrolat. Acest echipament trebuie instalat și
operat la o distanța de 20 cm de orice persoana în orice moment.
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Declarație de conformitate CE
2402 MHz ~ 2480 MHz, puture: -0.81 dBm
Acest dispozitiv îndeplinește cerințele UE și ale Comisiei Internaționale de Protecție
Împotriva Radiațiilor NeIonizante (ICNIRP) asupra limitării expunerii publicului la
câmpuri electromagnetice pentru protectia sanatatii. Acest echipament ar trebui instalat
și operat asigurandu-se o distanța de minim 20 cm de utilizator tot timpul.

Prin prezenta, FUEGO 1.0 declară că echipamentul radio de tip trainer bicicleta este în
conformitate cu Directiva 2014/53/EU. Textul complet al declarației de conformitate UE
este disponibil pe www.DARE2RIDE.com

Politică de garantie limitata a produsului FUEGO 1.0
Garantia limitata a produsului se va aplica produselor DARE2RIDE, inclusiv toate
accesoriile conținute în cutia originală a trainerului FUEGO 1.0. DARE2TRI garantează
că produsele de la distribuitorii și retailerii autorizați vor îndeplini specificatiile aplicabile
ale produsului și nu vor avea defecte de material sau fabricație în perioada de garanție
limitată a produsului, pentru un an incepand cu data achizitiei originale, dacă produsul
este utilizat și servisat în conformitate cu manualul de utilizare și alte documente
furnizate cumparatorului în momentul achizitiei. Aceasta Garantie limitata a produsului
este supusă următorilor termeni si conditii:
1. Pentru a obține servicii in baza garantiei, este necesara o dovaza a achizitiei, un
original sau o copie a bonului de cumparare de la vanzatorul original.
2. Aceasta garantie limitata a produsului este valabilă doar din țara/regiunea în care
produsul a fost vandut.
3. Prin aceasta garantie limitata a produsului, este la optiunea exclusiva a
DARE2RIDE de a repara sau înlocui produsul în timpul perioadei de garanție.
DARE2TRI nu va înlocui componentele lipsa din orice pachet cumparat prin
licitații online.
4. Pentru a obține servicii de garanție, contactați distribuitorul local autorizat
DARE2RIDE, sau DARE2RIDE pentru instrucțiuni de expediere și un număr
RMA.
5. Aceasta garantie limitata a produsului acoperă cheltuieli pentru inspectarea și
repararea produsului în timpul perioadei de garanție. Produsul defect va fi livrat
de către cumparator pe cheltuială sa către adresa indicată, impreauna cu dovada
de cumparare si numarul RMA.
6. DARE2RIDE va returna produsul reparat sau inlocuit în zona de depozitare
pentru a fi colectat de către client în stare de buna funcționare. Toate produsele
sau componentele defecte înlocuite vor deveni proprietatea DARE2RIDE. Dacă
DARE2RIDE repară sau înlocuiește produsul, produsul reparat sau inlocuit va
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continua sa fie în garanție fie pentru timpul rămas din perioada de garanție
originala, fie pentru trei (3) luni, oricare este mai lungă.
7. Înainte de returna orice produs pentru service, asigurati-va ca ati făcut o copie de
siguranță a datelor, și ca ați îndepărtat orice informații confidențiale, proprietare
sau personale din produs. DARE2RIDE nu este responsabila pentru deteriorarea
sau pierderea datelor.
8. DARE2RIDE își rezerva dreptul de a adaugă, șterge sau modifica termenii și
condițiile în orice moment, fără o notificare prealabilă, pe site-ul său web indicat
mai jos.
9. ACEASTA GARANTIE LIMITATA A PRODUSULUI NU SE VA APLICA DACĂ
DAUNELE AU FOST CAUZATE DE ORICARE DIN URMĂTOARELE:The
A. Numărul de serie al produsului a fost îndepărtat, șters, modificat sau este
ilizibil.
B. Daune rezultate din utilizarea produsului în alta maniera decat cea normala și
obișnuită.
C. Deteriorarea produsului datorită uzurii normale.
D. Daune care rezulta din instalarea improprie, reparații neautorizate, alterări și
modificări ale produsului de terte parti altele decât DARE2RIDE sau
reprezentanții sai.
E. Deteriorarea rezulta din operarea cu componente sau accesorii neautorizare
oficial sau furnizate de DARE2RIDE sau utilizate în alte scopuri decat cea
intentionata.
F. Deteriorarea este rezultatul expunerii la condiții anormal de corozive, sau
operarea în căldură sau umiditate extremă.
10. DARE2RIDE NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU PIERDERI INCIDENTALE
SAU CONSECVENTIALE SAU DAUNE DE ORICE NATURA, INCLUSIV DAR
NU LIMITAT LA PROFITURILE PIERDUTE SAU PIERDERI COMERCIALE, ÎN
MĂSURA COMPLETA ÎN CARE ACELE DAUNE SAU PIERDERI POT FI
RECUNOSCUTE DE LEGE.
11. Aceasta garantie limitata a produsului nu afectează drepturile legale ale clientului
specifice legislației din țara de achizitie, aceste drepturi ramanand protejate.
Anumite tari nu permit excluderea sau limitarea pierderilor sau daunelor
accidentale sau consecventiale, sau limitarea garanțiilor implicite, în aceste
circumstanțe limitarile și excluderile precedente s-ar putea sa nu se aplice acestor
clienți.

Acoperirea garantiei:
1. În condiții de uzura normala, unitatea principala a produsului si componentele
sau primesc un an de servicii de întreținere gratuită post-vânzare.
2. Va rugam sa prezentati bonul sau chitanța de achizitie originala împreuna cu
aceasta Garantie Limitata a Produsului cand solicitati servisarea. În conformitate
cu aceasta garanție, pot fi solicitate taxe servisare.
Va rugam sa retineti ca perioada de garanție limitată a produsului și disponibilitatea
serviciului și timpul de răspuns pot varia de la o țară la alta, și pot fi, de asemenea,
supuse cerintei de inregistrare in tara de cumparare. Dacă aveți nevoie de asistența în
ceea ce privește condițiile de garanție, sau orice alte întrebări, vă rugăm sa contactați
distribuitorul original sau direct DARE2RIDE. Website: https://www.DARE2RIDE.com/
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FUEGO 1.0 TRAINER
Garantie Produs

Va rugam sa pastrati bonul de achizitie original pentru a va proteja dreptul
de a beneficia de service gratuit în baza garantiei.

Numar Serie

Data Achizitiei

Ștampila Dealerului
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Vă mulțumim din nou pentru că ați cumpărat FUEGO 1.0.
DARE2RIDE își rezervă dreptul de a proiecta, modifica specificațiile și îmbunătăți
calitatea.
Dacă aveți întrebări cu privire la utilizarea antrenorului de biciclete, vă rugăm să vizitați
site-ul nostru web la: WWW.DARE2RIDE.COM

RO-14

COMPATIBILITATE SOFTWARE
ZWIFT
Sistem

Modalitate de Conectate

Windows

Stick ANT
Bluetooth cu Zwift Companion

MAC OS

Bluetooth

IOS/Android

Bluetooth

NOTA:
Sistemul Windows conectat prin Bluetooth are nevoie sa foloseasca Zwift Companion
prin aceeași conexiune Wi-Fi că și computerul.

RIVAL
Sistem

Modalitate de Conectate

Windows

Stick ANT

MAC OS

Bluetooth

IOS/Android

Bluetooth

NOTA:
1. Sistemul Android system este sugerat pentru conectarea la RouteR, pentru cea
mai buna experiența.
2. Va rugăm selectați FUEGO 1.0 din lista de device-uri cand va conectati la
Bluetooth, și va rugăm selectați alt trainer și ANT FE-C cand va conectati prin
stick ANT.

KINOMAP
Sistem

Modalitate de Conectate

IOS/Android

Bluetooth

NOTA:
Pentru o experiența cat mai buna, FUEGO 1.0 sugerează sa va conectati la Kinomap
versiunea clasică, în loc de cea beta.
Dacă sugestiile de mai sus diferă de introducerea lor, va rugam sa va referiti la site-ul
web al fiecărui software.
DARE2RIDE suporta toate software-urile de training conectate prin protocol ANT
FE-C și Bluetooth FTMS, inclusiv Zwift, Rouvy, Kinomap, TrainerRoad, PerfPRO,
TACX films (pentru TTS) etc.
Dacă aveți orice întrebări referitoare la utilizarea trainerului pentru bicicleta, va rugam
sa vizitati site-ul nostru la: WWW.DARE2RIDE.COM
KEEP PUSHING
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