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A VÁZ C KORMÁNY
A1 Palacktartó C1 Kormányrúd fedél
A2 Szellőzőrács C2 Kormányrúd sín
A3 Tárcsa C3 Kormányrúd távtartó csavar
A4 Elülső láb C4 Kormányszár
A5 Állítható talpak (bal és jobb) C5 Kormányszár állítócsavar
A6 Pedál C6 Vezérlőgombok
A7 Hátsó lábak C7 Fékkar
A8 Görgők (bal és jobb) C8 Nagy váltó (+)

C9 Kis váltó (-)
B VEZÉRLŐPANEL
B1 Ventilátorok D NYEREG
B2 Ventilátor állítógomb (bal és jobb) D1 Nyereg
B3 Kijelző D2 Nyereg dőlésszög állító csavar
B4 USB töltők D3 Nyereg sín

D4 Nyereg távtartó csavar
D5 Nyeregszár
D6 Nyeregszár állítócsavar

Alkatrészlista
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Kedves Sportoló!

Gratulálunk! 
Te mostantól a Tacx NEO Bike Smart, az első teljes felszereltségű, 

okostechnológiával ellátott szobakerékpár boldog tulajdonosa vagy!

A NEO Smart négy évvel ezelőtti indítása óta figyelmünk középpontjában mindig 
az volt, hogy a lehető legjobb és leginkább magával ragadó beltéri kerékpározási 

élményt hozzuk létre. A NEO Smart technológia kerékpárba való beépítésével 
teljesen új termékkategóriát hoztunk létre, amely új és izgalmas funkciókat tett 

elérhetővé. Ezzel jelentősen növelheted a beltéri kerékpározás élményét. Hagyd, 
hogy a Tacx NEO nyújtotta lehetőségek felvillanyozzanak, és tekintsd meg a 

videót a YouTube-on!

Jelen használati útmutató ennek a valóban egyedi szobakerékpárnak a 
beüzemelését és használatát.

A szobakerékpár összeszerelésekor figyelj az összeszerelési útmutató kártyára.

Élvezd az edzést, és ne feledd: 
#PushYourLimits 

(#DöntsdkLeKorlátaidat)!
A Tacx Csapata
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A Smart szobakerékpár használata előtt a saját érdekünkben olvassuk el a jelen használati útmutatót. 
Amennyiben az útmutatóval kapcsolatban kérdésünk merülne fel, akkor forduljunk a Tacx ügyfélszol-
gálathoz (lásd a Tacx ügyfélszolgálati kártyát). Segítségünkre lehet, ha az ügyfélszolgálat hívása előtt 
feljegyezzük a termék nevét (a jelen használati útmutató fedőlapján olvasható) és cikkszámát (a jelen 
használati útmutató hátoldalán található).

1a) Fontos óvintézkedések

MŰKÖDTETÉS
1. A szobakerékpár tulajdonosaként a mi fele-

lősségünk megbizonyosodni róla, hogy a ke-
rékpár felhasználóit megfelelően tájékoztat-
tuk a figyelmeztetésekről és óvintézkedések-
ről.

2. Ne használjuk a szobakerékpárt, ha az nem 
működik megfelelően.

3. A szobakerékpár kizárólag otthoni beltéri 
használatra van tervezve. Amennyiben a szo-
bakerékpárt bármilyen egyéb környezetben 
használjuk, a Tacx nem vállal érte felelőssé-
get. Ne használjuk a szobakerékpárt kereske-
delmi, bérleti vagy intézményi körülmények 
között.

4. A vizsgálatok szerint a készülék még kifeje-
zetten erős terhelés alatt sem melegedik túl. 
A féket körülvevő burkolat azonban hosszas 
és intenzív használat esetén rendkívül felfor-
rósodhat. Használat után várjunk 30 percig, 
amíg a fék lehűl, csak ezt követően nyúljunk 
hozzá.

5. A szobakerékpárt helyezzük szilárd, vízszin-
tes felületre. A szobakerékpárt ne helyezzük 
olyan helyre, ahol a szellőzőnyílásoknál a le-
vegő szabad áramlását bármi akadályozná.

6. Soha ne hagyjunk egyéb tárgyakat a szobake-
rékpáron, amikor azt éppen nem használjuk.

7. A szobakerékpár tápkábelét tartsuk távol a 
felforrósodott, meleg felületektől.

8. A szobakerékpárt ne üzemeltessük olyan he-
lyen, ahol aeroszol termékeket használunk, 
vagy ahol valakinek oxigént adagolnak. A 
szobakerékpár felhasználóiként a mi felelős-

ségünk annak biztosítása, hogy a helyiség az 
egészséges edzési környezet biztosítása ér-
dekében megfelelően szellőztetve legyen.

9. A veríték és a kicsapódó pára kárt tehetnek 
az elektronikus alkatrészekben. A szobake-
rékpárt ne használjuk párás, nedves helyiség-
ben. A szobakerékpár helytelen használata 
és/vagy karbantartása a garancia érvénytele-
nítését vonja maga után.

10. Ne hagyjuk, hogy a terméket víz vagy ned-
vesség érje. Különösen figyeljünk arra, hogy a 
szobakerékpár keretének hátoldalán találha-
tó szellőzőrácsába ne kerüljön víz vagy ned-
vesség.

11. Soha semmilyen tárgyat ne helyezzünk a szo-
bakerékpár nyílásaiba.

12. A szobakerékpár 48 V-os egyenáramot adó, 
90 Watt teljesítményű külső hálózati tápegy-
ségről működik. Kizárólag a szobakerékpárral 
együtt szállított külső hálózati tápegységet 
használjuk. Más típusú vagy márkájú külső 
hálózati tápegységgel veszélyes helyzetek 
alakulhatnak ki, amelyek személyes sérülés-
hez, a berendezés károsodásához, vagy akár 
tűzesethez is vezethetnek.

13. A szobakerékpár a külső hálózati adapter nél-
kül is használható, ezesetben azonban nem 
üzemel a lejtősegítő funkció, és a szobakerék-
pár csak addig üzemel, amíg a felhasználó pe-
dáloz.

1. Kezdeti lépések
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HASZNÁLAT
14. A szobakerékpárt kizárólag a jelen használati 

útmutató előírásainak megfelelően használ-
juk.

15. Edzésprogram megkezdése előtt forduljunk 
háziorvosunkhoz. Ez különösen fontos a 35 
éven felüli, illetve már meglévő egészségügyi 
problémákkal küzdő személyek esetén.

16. A szobakerékpárt nem ajánljuk csökkent fizi-
kai, érzékszervi, illetve mentális  képességű, il-
letve a kellő tapasztalattal, tudással nem ren-
delkező személyeknek (beleértve a gyereke-
ket is), amennyiben nincsenek a biztonságu-
kért felelős személy felügyelete alatt, illet-
ve amennyiben nem kapták meg a megfele-
lő utasításokat a szobakerékpár használatával 
kapcsolatban.

17. A 14 év alatti gyermekeket és háziállatokat 
ne engedjük a szobakerékpár közelébe. Fel-
ügyeljük a gyerekeket, így biztosítva, hogy 
nem játszanak a szobakerékpárral.

18. A túledzés súlyos sérüléshez, illetve halálhoz 
is vezethet. Amennyiben edzés közben rosz-
szul érezzük magunkat, illetve fájdalmat ér-

zünk, azonnal hagyjuk abba az edzést, pihen-
jünk meg, és ha a helyzetünk nem javul, for-
duljunk orvoshoz.

19. A szobakerékpárt nem ajánljuk 120 kg-ot 
meghaladó testsúlyú személyek számára.

20. A megfelelő edzési körülmények biztosítása 
érdekében a helyiség ajánlott hőmérséklete 
10°C – 30°C. A helyiség relatív páratartalma 
ne legyen több, mint 85%.

21. A szobakerékpár használata során viseljünk 
megfelelő edzőruházatot. Mind férfiak , mind 
nők számára ajánljuk, hogy viseljenek atléti-
kai sportruházatot. A szobakerékpár haszná-
lata során mindig viseljünk kerékpáros lábbe-
lit. A szobakerékpárt soha ne használjuk me-
zítláb, illetve csak zoknit/harisnyát, szandált 
viselve.

22. Edzés után mindig kapcsoljuk ki és áramtala-
nítsuk a szobakerékpárt.

23. Ruházatunkat, ujjainkat és hajunkat tartsuk 
távol a szobakerékpár forgó tárcsájától, ven-
tilátoraitól, pedáljától és pedáltengelyétől.

KARBANTARTÁS
24. A szobakerékpárt kizárólag száraz törlőken-

dővel tisztítsuk. Ne használjunk tisztítószere-
ket vagy durva anyagokat.

25. A készülék bal oldalán található alumínium 
tárcsát minden használat után egy nedves 
törlőkendővel töröljük le, majd egy szárazzal 
töröljük szárazra.

26. A szobakerékpár alkatrészeit rendszeresen el-
lenőrizzük, szükség esetén húzzuk meg a rög-
zítéseket.

27. VESZÉLY! Használat után, tisztítás előtt, illet-
ve a jelen használati útmutatóban leírt kar-
bantartási és beállítási műveletek megkezdé-
sét megelőzően mindig azonnal áramtalanít-
suk a szobakerékpárt. Soha ne távolítsuk el a 
külső burkolatot, ha erre nem egy engedély-

lyel rendelkező szerviztechnikus utasít. A je-
len használati útmutatóban leírtakon kívüli 
szervizelést kizárólag engedéllyel rendelkező 
szerviztechnikus végezheti el.
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1b) Méretek

A NEO Bike Smart a padlótól egészen a ventilátorok csúcsáig mért legnagyobb magassága 1,35 m. A 
NEO Bike Smart a ventilátorokkal együtt mért legnagyobb hossza 1,50 m. Lásd az alábbi ábrákat, a mé-
retek milliméterben vannak kifejezve.

1. Kezdeti lépések

- 6 -

1. Before you begin

1b. Dimensions

The maximum height of the NEO Bike Smart from the surface to the top of the fans is 1.35 m (4.43 ft). 
The maximum length of NEO Bike Smart including the fans is 1.50 m (4.92 ft) and the width is 0.75 
(2.5ft). See the images below, dimensions are displayed in millimeters.

1250 / 1500

750

10
90
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50
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1c) Biztonsági távolság

A szobakerékpárt úgy helyezzük el, hogy oldalai és hátsó része falaktól, bútorzattól, egyéb tárgyaktól 
legalább 600 mm-re legyenek. Lásd az alábbi ábrát, a méretek milliméterben vannak kifejezve.

- 7 -

EN

1c. Clearance

Place the trainer with at least 600 mm (23.6 in.) of clearance on the sides and back. See image below, 
dimensions are displayed in millimeters. 

600
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1d) Kerékpározási testtartásra vonatkozó utasítások

Alább olvashatjuk a NEO szobakerékpáron való helyes kerékpáros testtartásra vonatkozó utasításokat. 
Ne feledjük, a megfelelő kerékpáros testtartás egyéntől függő, személyről személyre eltérhet.

1. Kezdeti lépések

- 8 -

1d. Guidelines for cycling posture

Below are guidelines for a correct cycling posture on the NEO bike. Please note, a correct cycling 
posture is very personal and can vary between people. 

150o - 155o

4 - 10 cm
1.6 - 3.9 in

90o

1. Before you begin
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ÜLÉSMAGASSÁG
Amikor felülünk a szobakerékpárra és a cipőnk a pedálon, illetve a pedálba akasztva van, és a lábunk-
kal a pedált teljesen lenyomjuk, akkor a térdhajlatunknak egy 150 - 155 fokos szöget kell zárnia. Ameny-
nyiben nem így van, akkor az ülés magasságát állítsuk az alábbiak szerint:
1. Fogjuk meg a nyerget, és lazítsuk meg a nyeregszárat a nyeregszár állítócsavar (D6) segítségével.
2. Állítsuk a nyeregmagasságot a fenti előírásoknak megfelelően.
3. Szorítsuk meg újra a nyeregszárat a D6 csavarral.
Ne feledjük, hogy a nyereg maximális magassága 26 cm, ezt a magasságot ne haladjuk meg.

NYEREG VÍZSZINTES ÁLLÁSA
Amikor felülünk a kerékpárra, és a pedál karjait vízszintesen (a padlóval párhuzamosan) tartjuk, a tér-
dünknek közvetlenül a pedál középpontja fölött kell lennie. Amennyiben nem így van, akkor az ülés ál-
lását az alábbiak szerint állítsuk:
1.  Lazítsuk meg a nyereg sín a nyereg távtartó csavarral (D4).
2.  Állítsuk a nyereg vízszintes állását a fenti előírásoknak megfelelően.
3.  Szorítsuk meg újra a nyereg sínt a D4 csavar segítségével.
Ne feledjük, hogy a nyereg maximális távolsága 15 cm, ezt a távolságot ne haladjuk meg.
Amennyiben jelentősen előre vagy hátra kell mozdítanunk a nyerget, akkor előfordulhat, hogy ezt a 
nyereg felemelésével/leengedésével kell ellensúlyoznunk. Amikor a nyerget előre mozdítjuk, akkor 
csökken a nyeregmagasság, ha pedig hátra mozdítjuk, akkor növekszik. Ha a nyerget 1 cm-nél jobban 
elmozdítjuk, ellenőrizzük a nyereg magasságát.

KORMÁNYMAGASSÁG
A kormányt a számunkra legkényelmesebb magasságba, azaz a hátunkat legkevésbé terhelő magas-
ságba állítsuk. A kormány magassága általában a nyereggel egy szinten, illetve a annál kicsivel  (maxi-
mum 10 cm-el) alacsonyabban helyezkedik el. A kormánymagasságot az alábbiak szerint módosíthat-
juk:
1.  Fogjuk meg a kormányt, és lazítsuk meg a kormányszárat a kormányszár állítócsavar (C5) segítségével.
2. Állítsuk a kormánymagasságot a fenti előírásoknak megfelelően.
3. Szorítsuk meg újra a kormányszárat a C5 csavarral.
Ne feledjük, hogy a kormány maximális magassága 26 cm, ezt a magasságot ne haladjuk meg.

KORMÁNY VÍZSZINTES ÁLLÁSA
Amikor felülünk a kerékpárra, a kezünket ráhelyezzük a kormányra, és a pedál karjait vízszintesen (a 
padlóval párhuzamosan) tartjuk, a könyökünknek a térdünk belső oldalával, valamint a pedál közép-
pontjával kell egy vonalban lennie. A hátunk és a padló közötti szöget is megfigyelhetjük, ennek leg-
alább 45°-osnak kell lennie úgy, hogy a felkarunk és a felsőtestünk közötti szögnek 90°-osnak  kell len-
nie. Amennyiben nem így van, akkor a kormány vízszintes állását az alábbiak szerint végezzük el:
1.  Lazítsuk meg a kormányt a távtartó csavarral (C3).
2.  Állítsuk a kormánymagasságot a fenti előírásoknak megfelelően.
3.  Szorítsuk meg újra a kormányt a C3 csavarral.
Ne feledjük, hogy a kormány maximális távolsága 15 cm, ezt a távolságot ne haladjuk meg.

FIGYELEM! A nyereg és a kormány magasságának vagy pozíciójának állítása előtt 
mindig szálljunk le a NEO Bike-ról.
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1e) Geometria beállítása

A szobakerékpár nyergének és kormányának minimális és maximális magassága, valamint vízszintes 
pozíciója az alábbi ábrán látható. Ezeket beállíthatjuk az utcai kerékpárunk méreteinek megfelelően.

1. Kezdeti lépések

- 10 -

1e. Geometry set up

The minimum and maximum dimensions of the height and horizontal positon of the saddle and 
handlebars on the bike are shown in the image below. You can set them according to the geometry of 
your road bike.

1. Before you begin
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A NEO Bike az alábbi alkatrészekből áll:
1. T8001.50 Váz
2. T8003 Elülső lábak (A4)
3. T8002 Hátsó lábak (A7)
4. T8011.50 Nyereg, a nyereg sínhez rögzítve (D1-D3)
5. T8010.50 Vezérlőpanel a kormánnyal (B3, B4, C1-C3 és C6-C9)
6. T8010.51 Ventilátorok (B1 és B2)
7. T8015.07 Gumi alátét
8. T8010.16 Táblagép tartó
9. T8017 Ajándékdoboz benne palacktartóval (A1)
10. T8015 Szerelődoboz
A szobakerékpárt kizárólag az utasításoknak megfelelően szereljük össze, legalább másodmagunkkal. 
Tekintsük át a 2. oldalon található alkatrészlistát, valamint az összeszerelési útmutatót! Először távolít-
suk el a csomagolást, és ellenőrizzük, hogy a csomag valóban tartalmazza az összes alkatrészt.
A) LÁBAK FELSZERELÉSE, SZOBAKERÉKPÁR ELHELYEZÉSE
1. Helyezzük a padlóra a szobakerékpárt, majd billentsük hátra vagy előre a lábak felszereléséhez. A 

szobakerékpár súlyos (50 kg), óvatosan emeljük fel.
2. Szereljük fel az elülső lábakat (A4) a T8015.02 és T8015.03 csavarok segítségével, majd egy 8 mm-es 

imbuszkulcs segítségével rögzítsük őket.
3. Szereljük fel a hátsó lábat (A7) a T8015.01 csavar segítségével, majd egy 8 mm-es imbuszkulcs segít-

ségével rögzítsük.
4. A szobakerékpárt helyezzük szilárd, vízszintes felületre. A szobakerékpár rendkívül súlyos (50 kg), 

óvatosan emeljük fel.
5. Az elülső lábakat az állítható talpak (A5) segítségével állítsuk be teljesen vízszintesre, így biztosítva a 

szobakerékpár stabilitását.
 a)  Kezdjünk valamely oldalon, a gomb balra forgatásával csökkenthetjük, jobbra forgatásával növel-

hetjük a láb magasságát.
 b) A műveletet ismételjük meg a szemközti oldalon.
 c) A lábakat addig állítsuk, amíg a szobakerékpár teljesen stabilan nem helyezkedik el a padlón.
B) PEDÁLOK FELSZERELÉSE
6.  Válasszuk ki a megfelelő pedálbetétet. Vigyázat, a jobb- és bal oldali betét különbözik (L = bal, R = jobb)
7.  Zsírozzuk meg a betétet. 
8.  Helyezzük a megfelelő betéttel ellátott pedált a tengelyre.
9.  A pedált a helyes irányba történő elforgatásával rögzítsük a tengelyhez.
C) PALACKTARTÓ FELSZERELÉSE
10. Szereljük fel a palacktartót egy 4 mm-es imbuszkulcs segítségével.
D) NYEREG FELSZERELÉSE
11. Helyezzük a T8010.05 foglalatot a nyereg sínre (D3).
12. Csúsztassuk a nyerget (D1) a nyereg sínbe (D3).
13.  Rögzítsük a nyerget a kívánt magasságban és távolságban a D6 (magasságállító) és D4 (távolság-

állító) csavarokkal, egy 6 mm-es, illetve egy 8 mm-es imbuszkulcs segítségével. Vagy cseréljük le a 
csavarokat a T8015.15 és T8015.16. kézi állítócsavarokra. A maximális magasság 26 cm, a maximá-
lis távolság pedig 15 cm, ezeket ne haladjuk meg! A 8. oldalon találjuk a helyes testtartással kapcso-
latos információkat.

14.  Állítsuk be a nyereg dőlésszögét a D2 csavar és egy 5 mm-es imbuszkulcs segítségével.

2. Összeszerelés

- 12 -

The NEO Bike is packed in the following parts: 
1. T8001.50  Frame
2. T8003   Front leg (A4)
3. T8002   Rear leg (A7)
4. T8011.50 Saddle, mounted on rail (D1-D3)
5. T8010.50 Control panel with handlebars (B3, B4, C1-C3 & C6-C9)
6. T8010.51 Air fans (B1 & B2)
7. T8015.07 Rubber mat
8. T8010.16 Tablet mount
9. T8017  Gift box with bottle cage (A1) 
10. T8015  Assembly box
 
Please assemble the trainer as instructed and with at least two persons. Consult the part list on page 2 
and the assembly manual. First remove all packaging and check if everything is in the package.

A. MOUNT THE LEGS AND PLACE THE TRAINER
1. Place the bike on the floor and tilt it to the back or front to mount the legs.  
    Please carefully lift the trainer, it is heavy (50 kg).
2. Mount the front legs (A4) with the two bolts T8015.02 and T8015.03 and fix with an 8 mm allen key. 
3. Mount the rear leg (A7) with the two bolts T8015.01 and fix with an 8 mm allen key.
4. Place the trainer on a firm, level surface. Please carefully lift the trainer, it is very heavy (50 kg).
5. Stabilize the trainer by leveling the front legs with the adjustable feet (A5).

a. Start with one side and turn the button left to shorten or to the right to lengthen the leg.
b. Do the same for the other side.
c. Continue until the bike stands completely stable on the floor.

B. MOUNT YOUR PEDALS
6. Select the needed pedal-insert, the left and right inserts differ (L = left, R = right)
7. Grease the insert.
8. Mount the pedal with the required insert onto the axle.
9. Fix the pedal by rotating it in the correct direction. 

C. MOUNT THE BOTTLE CAGE 
10. Mount the cage with an allen key 4 mm.
 
D. MOUNT THE SADDLE
11. Place the cap T8010.05 in the saddle rail (D3).
12. Slide the saddle (D1) on to the saddle rail (D3).
13.  Fix the saddle on the required height and distance with bolts D6 (height) and D4 (distance) with a 6 and 

8 mm allen key. Or replace the bolts by the handles T8015.15 and T8015.16. Max. height is 26 cm and 
max. distance is 15 cm, please do not exceed this limit. Consult the correct posture on page 8.

14. Set the saddle angle with bolt D2 and a 5 mm allen key. 

2. Assembly

When this icon is shown, the step is to be 
conducted with at least two persons.

Ez a piktogram a legalább két embert 
igénylő lépéseket jelöli.
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E) A VEZÉRLŐPANEL ÉS A KORMÁNY FELSZERELÉSE
15.  Helyezzük a T8010.05 foglalatot a kormányrúdra (C2).
16.   Szereljük fel a vezérlőpanelt és a markolatokat a kormányrúdra (C2). Bizonyosodjunk meg róla, 

hogy a kábelek szabadon maradnak.
17.  Rögzítsük a vezérlőpanelt egy 6 mm-es imbuszkulcs segítségével.
18.   Állítsuk be a kormány magasságát és távolságát a C3 és C5 csavarokkal, egy 6 mm-es, illetve egy 8 

mm-es imbuszkulcs segítségével. Vagy cseréljük le a csavarokat a T8015.15 és T8015.16. kézi állí-
tócsavarokra. A maximális magasság 26 cm, a maximális távolság pedig 15 cm, ezeket ne haladjuk 
meg! A 8. oldalon találjuk a helyes testtartással kapcsolatos információkat.

19.   Amennyiben szeretnénk, a kormány dőlésszögét is beállíthatjuk:
  a) Távolítsuk el a kormány fedelet (C1) a 20-as TORX csavarhúzó segítségével.
  b) Távolítsuk el a 4 db  csavart.
  c) Állítsuk be a kormány dőlésszögét, majd rögzítsük a 4 db csavar segítségével.
  d) Helyezzük fel a kormány fedelet (C1), majd rögzítsük a 20-as Torx csavarhúzó segítségével.

KÉZI ÁLLÍTÓCSAVAROK HASZNÁLATA: A T8015.15 és T8015.16 kézi állítócsavarok segítségével beállít-
hatjuk a nyereg magasságát és vízszintes állását anélkül, hogy a 6 és 8 mm-es imbuszkulcsokra szükség 
volna. Ez különösen abban az esetben hasznos funkció, ha a magasságot és vízszintes állást rendszere-
sen kell állítanunk (például ha a NEO Bike szobakerékpárt több személy használja). Cseréljük a C5 és D6 
csavarokat a T8015.16 kézi állítócsavarokkal, valamint a C3 és D4 csavarokat a T8015.15 kézi állítócsa-
varral, így ezek segítségével állíthatjuk a kívánt paramétereket.

G) VENTILÁTOROK ÉS TÁBLAGÉP TARTÓ FELSZERELÉSE
Ne feledjük, hogy a ventilátorok táblagép tartóval is rendelkeznek.
20.  Helyezzük a ventilátorokat (B1) vagy a táblagép tartót (T8010.16) a vezérlőpanelre.
21.  Rögzítsük a ventilátorokat a 20-as Torx csavarhúzó segítségével.
22.  Igény esetén a B2 állítógomb segítségével beállíthatjuk a ventilátorok dőlésszögét.
23.  Vezessük el a kijelző és a ventilátorok tápkábeleit.

H) GUMI ALÁTÉT ELHELYEZÉSE
24.  Helyezzük a gumi alátétet a telefonnak szánt felületre.

J) TÁBLAGÉP FELHELYEZÉSE
25.  Amennyiben szeretnénk, helyezzük fel a táblagépet, majd rögzítsük a gumiszalag segítségével.
26.  Helyezzük a táblagépünk tápkábelét a vezérlőpanel egyik USB-bemenetébe.

A Tacx nem vállal felelősséget a felhasználók készülékeinek a táblagép tartó nem megfelelő felszereléséből adódó sérüléseiért.

K) CSATLAKOZTATÁS A HÁLÓZATI ÁRAMKÖRHÖZ
Válasszunk, hogy áram alatt lévő vagy áramtalanított szobakerékpárral szeretnénk edzni. Amikor a szo-
bakerékpár nincs áram alatt, saját energiát termel, és egészen addig üzemel, amíg a pedálok mozgás-
ban vannak. A NEO Bike Smart ilyenkor ugyanazokkal a funkciókkal és műszaki tulajdonságokkal ren-
delkezik (a Lejtő szimuláció funkció kivételével), mintha áram alatt volna.

OPCIONÁLIS: A kerékpárt személyre szabhatjuk egyedi nyereg, markolat szalag vagy palacktartó felhe-
lyezésével, a forgalmazó utasításainak megfelelően. Az utasításokat a Tacx ügyfélszolgálati webolda-
lán találjuk.



14

3a) Termékre vonatkozó szabályozás

A NEO Bike Smart minden beltéri kerékpározással kapcsolatos tudásunkat a következő szintre emeli. 
Úgy terveztük, hogy eddig soha nem látott, egyedi és magával ragadó élményt biztosítson. Az olyan 
egyedi funkciók ötvözése, mint az útburkolat érzet, a sebességváltás érzet, a virtuális sebességfokoza-
tok, a ventilátorok, a dinamikus (tehetetlenségi) gurulás és a lejtőn lefelé történő kerékpározás megle-
pően élethűvé, ugyanakkor szórakoztatóvá teszik a szobakerékpározást. Testreszabható alkatrészeinek 
köszönhetően azt az érzést kelti bennünk, mintha utcai vagy triatlonos kerékpárunkkal hajtanánk. Tel-
jesen zajmentes működésének, beépített kijelzőjének, beállítható nyomógombjainak, telefon- és táb-
lagép tartójának köszönhetően szobakerékpározás közben is könnyen használhatjuk kedvenc alkalma-
zásainkat. A NEO Bike Smart teljes mértékben „Plug and Play” (csak csatlakoztatod és már használhatod 
is) beltéri kerékpározó élményt biztosít.

Műszaki adatok
• Vezérlés: automata vagy kézi.
• Szoftverek Tacx szoftverek és külső gyártóktól származó szoftverek
• Kommunikáció: ANT+ FE-C és Bluetooth nyílt protokoll
• Maximális életszerű dőlésszög: 25%
• Maximális ellenállás: 2200 Watt
• Maximális nyomaték: 85 Nm
• Maximális fékteljesítmény: 250 N
• Pontosság: 1%-on belül
• Teljesen zajmentes

Rendeltetésszerű használat
A szobakerékpárt rendeltetés szerint maximum 120kg súlyú személyek használhatják.

Használati tippek
Alább olvashatjuk a használati tippeket és értelmezésüket:
1. Kerékpáros teljesítmény jelző
 A padlón egy folt kékről piros színre vált, amikor nagyobb teljesítménnyel tekerünk.
2. Kijelző
 A kijelző különböző információkat és használati adatokat jelenít meg. Lásd 3b) pont a 16. oldalon.

3. Gyors üzembehelyezési útmutató
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EN

IMPORTANT Please download the free Tacx Utility app from the App store or Google Play 
and connect the NEO Bike Smart before first use. This app is used to update the trainer, 
change the gear ratio, check your connections and analyze issues if needed.

EN

  FONTOS! Töltsük le az ingyenesen elérhető Tacx Utility alkalmazást az okostelefonunk alkal-
mazástárából (App Store vagy Google Play), és az első használat előtt csatlakoztassuk a NEO 
Bike Smart szobakerékpárral. Az alkalmazás segítségével frissíthetjük a szobakerékpárt, módo-
síthatjuk a sebességváltó áttételt, ellenőrizhetjük a kerékpár kapcsolatait, és szükség esetén ki-
elemezhetünk egyes problémákat.
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A Smart szobakerékpár használata előtt a saját érdekünkben olvassuk el a jelen használati útmutatót. 
Amennyiben az útmutatóval kapcsolatban kérdésünk merülne fel, akkor forduljunk a Tacx ügyfélszol-
gálathoz (lásd a Tacx ügyfélszolgálati kártyát). Segítségünkre lehet, ha az ügyfélszolgálat hívása előtt 
feljegyezzük a termék nevét (a jelen használati útmutató fedőlapján olvasható) és cikkszámát (a jelen 
használati útmutató hátoldalán található).

3b) Tudnivalók a kijelzőről
Amikor a NEO Bike-kal kerékpározunk, a kijelző automatikusan bekapcsol. A kijelző más képet mutat, 
amikor szoftverhez csatlakoztatva kerékpározunk, illetve amikor a szobakerékpár saját szoftverét hasz-
náljuk. Amennyiben a kijelző nem kapcsol be, forduljunk a Tacx ügyfélszolgálatához.

3. Gyors üzembehelyezési útmutató
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3. Quick start guide

For your benefit, read this manual carefully before using the Smart bike. If you have questions after 
reading this manual, please contact Tacx support (see the Tacx support card). To help us assist you, 
please note the name of the product (front of this manual) and article number (backside of this manual) 
before contacting us. 

3b. The display
When cycling on on the NEO Bike, the display will automatically turn on. The display differs when 
connected to software or when training stand alone. If the display doesn’t turn on, please contact Tacx 
support.
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Az alábbi piktogramok a következő jelentésekkel bírnak:

ANT+/Bluetooth visszajelzők
ANT+ visszajelző: akkor jelenik meg, amikor a szobakerékpár ANT+ kapcsolaton keresztül valamely esz-
közhöz csatlakozik. 
Bluetooth visszajelző: akkor jelenik meg, amikor a szobakerékpár Bluetooth kapcsolaton keresztül egy 
másik eszközhöz csatlakozik.

Hiba/frissítés visszajelző
HIBA („ERROR”) jelző: akkor jelenik meg, ha a szobakerékpárral hiba történt. Csatlakoztassuk a szobake-
rékpárt a Tacx Utility alkalmazáshoz, és tudjunk meg több információt a hiba típusáról, illetve ha a hi-
bát nem tudjunk magunk megoldani, akkor forduljunk a Tacx ügyfélszolgálathoz.
 
FRISSÍTÉS („UPDATE”) jelző: akkor jelenik meg, ha a Tacx Utility alkalmazásban kiválasztottuk, hogy fris-
síteni kívánjuk a szobakerékpár rendszerszoftverét. Frissítés közben a szobakerékpár nem használható.

Ajánlott, hogy a Tacx Utility alkalmazásban rendszeresen ellenőrizzük, elérhető-e frissítés a szobakerék-
párhoz. A frissítések kereséséhez és a szobakerékpár frissítéséhez kövessük az alábbi lépéseket:
1. Nyissuk meg a Tacx Utility alkalmazást.
2. Lépjünk a Készülékek (Devices) menüpontra, majd csatlakoztassuk a NEO Bike szobakerékpárt 

(Bluetooth kapcsolaton keresztül).
3. Lépjünk a Frissítés (Update)pontra, és indítsuk a frissítések keresését.
 Ez néhány percbe beletelhet; a készülék jelzi, amikor új szoftververzió érhető el. Ha frissíteni kíván-

juk a rendszerszoftvert, akkor lépjünk tovább a 4-es lépéshez.
4. Válasszuk a „frissítés” (update) pontot a szobakerékpár frissítéséhez.
 A FRISSÍTÉS jelző megjelenik a kijelzőn. Gondoskodjunk róla, hogy a folyamat teljesen befejeződött, 

mielőtt folytatnánk a kerékpározást (néhány percbe beletelhet).
5. Lépjünk ki az alkalmazásból, és folytassuk az edzést.
Ha a piktogram folyamatosan jelen van a kijelzőn, vagy a frissítés sikertelen, forduljunk a Tacx ügyfél-
szolgálathoz.

Sebesség
Az aktuális kerékpározási sebességünk km/h-ban vagy mph-ban jelenik meg. A mértékegységet a ve-
zérlőgombok segítségével változtathatjuk (lásd 18. oldal).

Teljesítmény
Teljesítményünk wattban kifejezve; a vezérlőgombokkal és váltókkal különböző számítási módok vá-
laszthatók (lásd 18. oldal):
- Élő (pillanatnyi) teljesítmény
- Utolsó 3 másodperc átlaga (3”)
- Utolsó 5 másodperc átlaga (5”)
- Utolsó 10 másodperc átlaga (10”)
- Utolsó 30 másodperc átlaga (30”)

Pedálütem
A pedálütemünk fordulat/percben (rpm) van kifejezve.
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Elülső sebességfokozat
Az elülső sebességfokozatok aktuális beállítása. Az elülső sebességfokozatot a bal oldali sebváltók se-
gítségével váltogathatjuk. Váltsunk felfelé a nagy sebváltóval (C8), lefelé a kis sebváltóval (C9).

Hátsó sebességfokozat
A hátsó váltó aktuális beállítása. A hátsó sebességfokozatot a jobb oldali sebváltókkal váltogathatjuk. 
Váltsunk felfelé a nagy sebváltóval (C8), lefelé a kis sebváltóval (C9).

Edzés üzemmód
Amikor önálló (szoftver nélküli) üzemmódban kerékpározunk, ez a mező mutatja az aktuális edzés so-
rán aktív üzemmódot. A megfelelő üzemmódot a 3c) pont előírásainak megfelelően állíthatjuk be. Há-
rom edzési üzemmód közül választhatunk:
1.  Szimuláció üzemmód
 Állandó meredekség melletti kerékpározás; ezt a vezérlő gombok (C6) megnyomásával állíthatjuk 

be. A virtuális sebességváltók (C8 és C9) bekapcsolnak.
2. Teljesítmény (erg) üzemmód
 Meghatározott teljesítményértéken alapuló edzés; ezt a vezérlő gombok (C6) segítségével állíthat-

juk be.
3. Ellenállás üzemmód
 Előre meghatározott ellenállási szintek (10 szint) alapján történő edzés. A vezérlő gombok (C6) se-

gítségével válthatunk a szintek között.

3c) Beállítások
A NEO Bike beállításait (mértékegységek, átlagos teljesítmény beállítások és edzési üzemmód) a vezér-
lő gombok (C6) és a sebességváltók (C8 és C9) segítségével állíthatjuk be.

Kövessük az alábbi lépéseket:
1. Nyomjuk le hosszan (3 másodpercig) a vezérlő gombokat (C6). A kijelzőn az üzemmódok villogni 

kezdenek.
2. A módosítandó beállítás kiválasztásához nyomjuk meg a jobb oldalon található kis sebességváltót 

(C9).
3. A kiválasztott beállítás módosításához nyomjuk meg a jobb oldalon található nagy sebességváltót 

(C8).
4. Választásunkat a jobb oldalon található kis sebességváltó (C9) megnyomásával erősíthetjük meg.
5. Indítsuk az edzést.
6. Igény szerint módosítsuk a meredekség/teljesítmény/ellenállás beállításokat a kormány gombjai 

segítségével.

3. Gyors üzembehelyezési útmutató
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Front gears
Current setting of the front gears. You can switch the front gears by pressing the left shifters. Gear up 
with the big shifter (C8) or down with the small shifter (C9). 

Cassette
Current setting of the cassette (rear gears). You can adjust the rear gears by pressing the right shifters.   
Gear up with the big shifter (C8) or down with the small shifter (C9). 

Training mode
When you’re cycling in stand alone mode (without any software), this field shows the mode you’re 
training with. You can set the required mode as described in 3c. There are three modes:
1. Simulation mode 
 Train based on a fixed incline; this can be set by pressing the control buttons (C6).  
 The virtual shifters (C8 and C9) are enabled.
2. Power(erg) mode 
 Train based on a fixed power value; this can be set with the control buttons (C6).
3. Resistance mode 
  Train with predefined resistance levels (10). Switching between levels can be done with the control 

buttons (C6). 
 

3c. Settings
You can change the settings (metrics, average power settings and training mode) of the NEO Bike by 
the control buttons (C6) and the shifters (C8 and C9). 

Do so as follows:
1. Press the control buttons (C6) for 3 seconds. The modes on the display will blink.
2. Press the small shifter (C9) on the right side to select which term you wish to change.
3. Press the big shifter (C8) on the right side to change the selected term.
4. Confirm the setting by pressing the small shifter (C9) on the right.
5. Start training.
6. Change the set incline/power/resistance position by the handlebar buttons.

3. Quick start guide
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3. Press the big shifter (C8) on the right side to change the selected term.
4. Confirm the setting by pressing the small shifter (C9) on the right.
5. Start training.
6. Change the set incline/power/resistance position by the handlebar buttons.

3. Quick start guide
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3. Press the big shifter (C8) on the right side to change the selected term.
4. Confirm the setting by pressing the small shifter (C9) on the right.
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6. Change the set incline/power/resistance position by the handlebar buttons.

3. Quick start guide
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3d) Induljon az edzés

A NEO Bike Smart több módon is vezérelhető:

1. Szoftver és alkalmazások segítségével
 a) Tacx alkalmazások
  i.  Tacx Training alkalmazás (iOS/Android)
  ii.  Tacx Desktop számítógépes alkalmazás (Mac/Windows)
 b) Külső gyártóktól származó szoftverek
 

2. Önálló mód
 Ebben az üzemmódban a szobakerékpár semmilyen szoftverhez vagy alkalmazáshoz nincs csatla-

koztatva. Az ellenállást a vezérlő gombokkal (C6) állíthatjuk, valamint különböző üzemmódok állnak 
rendelkezésünkre:

 a)  Szimuláció üzemmód: meredekség alapján. A virtuális sebességváltók (C8 és C9) bekapcsolva 
vannak.

 b) Teljesítmény (erg) üzemmód: teljesítményalapú (wattban).
 c) Ellenállás üzemmód: a 10 előre meghatározott ellenállási szint alapján.

Edzés szoftverrel
A NEO Bike Smart szobakerékpár automatikusan vezérelhető a Tacx Training alkalmazás, a Tacx 
Desktop számítógépes alkalmazás, valamint olyan külső szoftverek segítségével, mint például a Zwift 
és a TrainerRoad.

A szoftveres kerékpározás indításához kövessük az alábbi lépéseket:
1. Amennyiben szükséges, csatlakoztassuk a Smart Bike szobakerékpárt egy fali csatlakozó aljzathoz. 

Ne feledjük: a szobakerékpáron nincs ki-/bekapcsoló (főkapcsoló) gomb.
2. Töltsük le és telepítsük a használni kívánt alkalmazást és/vagy szoftvert.
3. Engedélyezzük az ANT+ vagy Bluetooth kapcsolatot, a használni kívánt eszköz és alkalmazás függ-

vényében.
4. Csatlakoztassuk a szobakerékpárt az eszközhöz. Az eszköz akkor csatlakozott a szobakerékpárhoz, 

amikor a kijelzőn megjelenik az ANT+ vagy a Bluetooth visszajelző.

3. Gyors üzembehelyezési útmutató
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Tacx szoftver
A Tacx szoftver elemei a Tacx Training okostelefon és táblagép alkalmazás, a Tacx Desktop számítógé-
pes alkalmazás Mac és Windows operációs rendszert futtató számítógépekhez, valamint a felhő alapú 
weboldal, ahol létrehozhatjuk és letölthetjük edzésterveinket, kielemezhetjük tevékenységeinket és 
nyomon követhetjük barátaink edzési tevékenységét.
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Tacx Training app (TTA)

Proceed with the following steps if you wish to 
ride with the TTA:
1. Open the app.
2.  Create an account or login if you’re already 

registered*. 
3. Connect the trainer via Bluetooth:

a. Enable Bluetooth.
b. Go to Set-up Connection in the app.
c. Search for the NEO Smart bike.
d. Select and connect the trainer.
e. Press “next”.
f. Connect a 2nd device if desired.

*If you wish to make use of Films, GPS rides and structured workouts, please subscribe to Premium.

4.  Go to Workouts, select the training and press 
the play button. 

5. Stop cycling if you wish to pause your training.
6. Press stop if you wish to end it. 
  Your training is automatically stored as an 

activity and is available to your friends (if set).

Tacx Desktop app (TDA)

Proceed with the following steps if you wish to 
ride with the TDA:
1. Open the app.
2.  Create an account or login if you’re already 

registered*. 
3. Connect the trainer via Bluetooth:

a. Enable Bluetooth.
b. Go to Devices in the app.
c. Search for the NEO Smart bike.
d. Select and connect the trainer.
e. Connect a 2nd device if required.

4.  Go to Workouts, select the training and press 
the play button. 

5. Stop cycling if you wish to pause your training. 
6. Press Escape (ESC) if you wish to end it. 
  Your training is automatically stored as an 

activity and is available to your friends (if set).

Tacx software
The Tacx software consists of the Tacx Training app for smartphones and tablets, Tacx Desktop app for 
Mac and Windows computers and the cloud website where you download and create your workouts, 
analyse your activities and follow your friends.

 Tacx Training alkalmazás (TTA)  
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Tacx Training app (TTA)

Proceed with the following steps if you wish to 
ride with the TTA:
1. Open the app.
2.  Create an account or login if you’re already 

registered*. 
3. Connect the trainer via Bluetooth:

a. Enable Bluetooth.
b. Go to Set-up Connection in the app.
c. Search for the NEO Smart bike.
d. Select and connect the trainer.
e. Press “next”.
f. Connect a 2nd device if desired.

*If you wish to make use of Films, GPS rides and structured workouts, please subscribe to Premium.

4.  Go to Workouts, select the training and press 
the play button. 

5. Stop cycling if you wish to pause your training.
6. Press stop if you wish to end it. 
  Your training is automatically stored as an 

activity and is available to your friends (if set).

Tacx Desktop app (TDA)

Proceed with the following steps if you wish to 
ride with the TDA:
1. Open the app.
2.  Create an account or login if you’re already 

registered*. 
3. Connect the trainer via Bluetooth:

a. Enable Bluetooth.
b. Go to Devices in the app.
c. Search for the NEO Smart bike.
d. Select and connect the trainer.
e. Connect a 2nd device if required.

4.  Go to Workouts, select the training and press 
the play button. 

5. Stop cycling if you wish to pause your training. 
6. Press Escape (ESC) if you wish to end it. 
  Your training is automatically stored as an 

activity and is available to your friends (if set).

Tacx software
The Tacx software consists of the Tacx Training app for smartphones and tablets, Tacx Desktop app for 
Mac and Windows computers and the cloud website where you download and create your workouts, 
analyse your activities and follow your friends.

Amennyiben a TTA-val szeretnénk kerékpározni, 
kövessük az alábbi lépéseket:
1. Indítsuk el az alkalmazást.
2. Hozzunk létre fiókot, illetve ha már regisztrál-

tunk*, akkor lépjünk be a fiókunkba.
3. Csatlakoztassuk a szobakerékpárhoz az esz-

közt Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
 a) Engedélyezzük a Bluetooth-kapcsolatot.
 b)  Az alkalmazásban lépjünk a Kapcsolat lé-

tesítése (Set-up Connection)  pontra.
 c)  Keressük meg a NEO Smart Bike-ot az el-

érhető készülékek között.
 d)  Válasszuk ki, és létesítsük a kapcsolatot a 

szobakerékpárral.
 e) Válasszuk a Következő (Next) pontot.

 f)  Ha szeretnénk, csatlakoztassunk egy má-
sodik eszközt.

4. Lépjünk az Edzések (Workouts) menüpontra, 
majd válasszuk ki a kívánt edzést, és nyomjuk 
meg a lejátszás gombot.

5. Ha szünetet szeretnénk tartani, hagyjuk abba 
a pedálozást.

6. Ha le szeretnénk állni az edzéssel, nyomjuk 
meg a stop gombot.

Az edzésünk tevékenységként automatikusan 
mentésre kerül, láthatóvá válik ismerőseink szá-
mára (ha ezt az opciót beállítottuk).
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Proceed with the following steps if you wish to 
ride with the TTA:
1. Open the app.
2.  Create an account or login if you’re already 

registered*. 
3. Connect the trainer via Bluetooth:

a. Enable Bluetooth.
b. Go to Set-up Connection in the app.
c. Search for the NEO Smart bike.
d. Select and connect the trainer.
e. Press “next”.
f. Connect a 2nd device if desired.

*If you wish to make use of Films, GPS rides and structured workouts, please subscribe to Premium.

4.  Go to Workouts, select the training and press 
the play button. 

5. Stop cycling if you wish to pause your training.
6. Press stop if you wish to end it. 
  Your training is automatically stored as an 

activity and is available to your friends (if set).

Tacx Desktop app (TDA)

Proceed with the following steps if you wish to 
ride with the TDA:
1. Open the app.
2.  Create an account or login if you’re already 

registered*. 
3. Connect the trainer via Bluetooth:

a. Enable Bluetooth.
b. Go to Devices in the app.
c. Search for the NEO Smart bike.
d. Select and connect the trainer.
e. Connect a 2nd device if required.

4.  Go to Workouts, select the training and press 
the play button. 

5. Stop cycling if you wish to pause your training. 
6. Press Escape (ESC) if you wish to end it. 
  Your training is automatically stored as an 

activity and is available to your friends (if set).

Tacx software
The Tacx software consists of the Tacx Training app for smartphones and tablets, Tacx Desktop app for 
Mac and Windows computers and the cloud website where you download and create your workouts, 
analyse your activities and follow your friends.

 Tacx Desktop számítógépes program (TDA) 
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Tacx Training app (TTA)

Proceed with the following steps if you wish to 
ride with the TTA:
1. Open the app.
2.  Create an account or login if you’re already 

registered*. 
3. Connect the trainer via Bluetooth:

a. Enable Bluetooth.
b. Go to Set-up Connection in the app.
c. Search for the NEO Smart bike.
d. Select and connect the trainer.
e. Press “next”.
f. Connect a 2nd device if desired.

*If you wish to make use of Films, GPS rides and structured workouts, please subscribe to Premium.

4.  Go to Workouts, select the training and press 
the play button. 

5. Stop cycling if you wish to pause your training.
6. Press stop if you wish to end it. 
  Your training is automatically stored as an 

activity and is available to your friends (if set).

Tacx Desktop app (TDA)

Proceed with the following steps if you wish to 
ride with the TDA:
1. Open the app.
2.  Create an account or login if you’re already 

registered*. 
3. Connect the trainer via Bluetooth:

a. Enable Bluetooth.
b. Go to Devices in the app.
c. Search for the NEO Smart bike.
d. Select and connect the trainer.
e. Connect a 2nd device if required.

4.  Go to Workouts, select the training and press 
the play button. 

5. Stop cycling if you wish to pause your training. 
6. Press Escape (ESC) if you wish to end it. 
  Your training is automatically stored as an 

activity and is available to your friends (if set).

Tacx software
The Tacx software consists of the Tacx Training app for smartphones and tablets, Tacx Desktop app for 
Mac and Windows computers and the cloud website where you download and create your workouts, 
analyse your activities and follow your friends.

Amennyiben a TDA-val szeretnénk kerékpározni, 
kövessük az alábbi lépéseket:
1. Indítsuk el a programot.
2. Hozzunk létre fiókot, illetve ha már regisztrál-

tunk*, akkor lépjünk be a fiókunkba.
3. Csatlakoztassuk a szobakerékpárt az eszköz-

höz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
a) Engedélyezzük a Bluetooth-kapcsolatot.
b) Az alkalmazáson belül lépjünk a Készülékek 

(Devices) menüpontba.
c) Keressük meg a NEO Smart Bike-ot az elérhető 

készülékek között.
d) Válasszuk ki, és létesítsük a kapcsolatot a szo-

bakerékpárral.

e) Ha szeretnénk, csatlakoztassunk egy második 
készüléket.

4. Lépjünk az Edzések (Workouts) menüpontra, 
majd válasszuk ki a kívánt edzést, és nyomjuk 
meg a lejátszás gombot.

5. Ha szünetet szeretnénk tartani, hagyjuk abba 
a pedálozást.

6. Ha le szeretnénk állni az edzéssel, nyomjuk 
meg az Escape (ESC) gombot.

Az edzésünk tevékenységként automatikusan 
mentésre kerül, láthatóvá válik ismerőseink szá-
mára (ha ezt az opciót beállítottuk).

*A filmek, GPS-túrák és összetett edzések funkciók Prémium előfizetés mellett érhetők el.
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Külső gyártótól származó szoftverek
Amennyiben külső szoftver használata mellett szeretnénk kerékpározni, kövessük az alábbi lépéseket:
1. Lépjünk be az alkalmazásba.
2. Kövessük az alkalmazás utasításait.
3. Csatlakoztassuk a szobakerékpárt ANT+ vagy Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
4. Ha szeretnénk, csatlakoztassunk egy második készüléket.
5. Válasszuk ki a kívánt edzést, és indítsuk el azt!

Edzés önálló üzemmódban
Az alábbi lépéseket követve szoftver nélkül is edzhetünk:
1. Állítsuk be a kívánt üzemmódot és beállításokat.
 A mértékegységeket, az átlagteljesítmény beállítását és az edzési üzemmódot is módosíthatjuk 

(lásd 18. oldal).
2. Indítsuk az edzést.
3. Igény szerint módosítsuk a dőlésszög/teljesítmény/ellenállás beállításokat a kormány gombjai se-

gítségével.

PULZUSSZÁMMÉRŐ CSATLAKOZTATÁSA: A szobakerékpár automatikusan csatlakozik a pul zus szám-
mérőnkhöz. Álljunk közel a szobakerékpárhoz, míg a legközelebbi pulzusszámmérővel létre nem jön 
a kapcsolat.
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3e) Különleges funkciók

1. Különleges edzési üzemmódok
A NEO Bike szobakerékpárral izokinetikus és izotóniás edzést és elvégezhetünk, pedálnyomás elem-
zést végezhetünk, szimulálhatjuk az úttesten végzett kerékpározás érzetét és a sebességváltás érzetét.

Izokinetikus / izotóniás edzés
Ezek az üzemmódok akkor válnak legnagyobb segítségünkre, ha egyenletes pedálnyomást szeretnénk 
elérni edzéseink során. Az izotóniás edzés segítségével fix teljesítményszinten kerékpározhatunk, így 
fejleszthetjük erőnket, különösen a pedálnyomásunk holtpontjain. Az izokinetikus edzéssel fix sebessé-
gen kerékpározhatunk, függetlenül a pedálnyomás során kifejtett erőnktől. Ezeket az edzéseket a Tacx 
Utility alkalmazással végezhetjük el:
1. Lépjünk be a Tacx Utility alkalmazásba.
2. Lépjünk a Készülékek (Devices) menüpontra, majd csatlakoztassuk a NEO Bike-ot.
3. Lépjünk a Tesztelés (Testing) műszerfalra, és engedélyezzük az izotóniás és izokinetikus módokat.
4. Izotóniás: válasszunk ki egy 0 és 100% közötti ellenállás szintet. A szobakerékpár állandó teljesítmé-

nyi szinten tartja az ellenállást.
5. Izokinetikus: válasszunk ki egy 16 és 30 km/h közötti sebességhatárt. A szobakerékpár növeli az el-

lenállást, ha meghaladjuk a beállított sebességet, így állandó értéken tartja a pedálütemünket.

Pedálnyomás elemzés
A NEO Bike szobakerékpár külön-külön leméri a bal és jobb lábunk teljesítményét, így lehetővé teszi a 
pedálnyomás elemzését. Ezt az értéket kizárólag a Tacx Films vagy a Tacx Desktop számítógépes alkal-
mazásban jeleníthetjük meg. Kövessük a Tacx Desktop számítógépes alkalmazással történő kerékpáro-
zás lépéseit a 20. oldalon, majd válasszunk egy Tacx Filmet az edzésünkhöz. A bal és jobb lábunk telje-
sítményét a jobb oldalon található grafikon átlátható módon ábrázolja. Az alkalmazásban elérhető né-
hány bemutató rövidfilm, azonban ha még több filmmel szeretnénk kerékpározni, akkor elő kell fizet-
nünk a Prémium szolgáltatásra.

Útburkolat érzet és sebességfokozat érzet
Megtapasztalhatjuk a macskaköveken való kerékpározás, illetve a sebességváltás keltette érzetet. Az 
útburkolat érzet és a sebességváltás érzet funkciók szimulálják a különböző útburkolatok okozta rez-
gést, valamint a kerékpárlánc másik lánckerékre történő ugrása során jellemző érzetet. Ez a magával ra-
gadó funkció a Tacx Films és a Zwift alkalmazásokkal érhető el.

2. Ventilátorok
Az interaktív ventilátorok keltette légáramlatot vezérelhetjük teljesítményünk (watt), pulzusszámunk 
és sebességünk alapján. Beállíthatjuk azt is, hogy meghatározott sebességen üzemeljenek: alacsony, 
közepes vagy magas sebességen.
1. Lépjünk be a Tacx Utility alkalmazásba.
2. Lépjünk a Készülék (Device) beállításba.
3. Igényeinken megfelelően állítsuk be a Ventilátor beállítások (Fan settings) pontot.
4. Lépjünk ki az alkalmazásból, és folytassuk az edzést.

3. Gyors üzembehelyezési útmutató
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3. USB-töltők
A kijelző hátoldalán található két USB-töltőnek (B4) köszönhetően feltölthetjük táblagépünket, 
okostelefonunkat, illetve egyéb készülékünket. Egyszerűen csak helyezzük be a kábelt az USB portba. 
Amikor a szobakerékpár nincs áram alatt, a készüléket csak akkor tölti, ha éppen kerékpározunk. A csat-
lakoztatott készülék 10 másodperc elteltével kezd el töltődni.

4. Virtuális sebességváltók
A virtuális sebességváltók (C8 és C9) segítségével szoftveres, valamint önálló edzés során, szimuláció 
üzemmódban válthatunk sebességet. Teljesítmény (erg) vagy ellenállás üzemmódban a virtuális se-
bességváltók ki vannak kapcsolva.

Váltsunk felfelé a nagy sebváltóval (C8), lefelé a kis sebváltóval (C9). A bal oldali sebváltókkal az elülső 
sebességeket, a jobb oldali sebváltókkal a hátsó sebességfokozatot válthatjuk.

A sebességfokozati áttételt a Tacx Utility alkalmazásban változtathatjuk meg:
1. Lépjünk be a Tacx Utility alkalmazásba.
2. Csatlakoztassuk a NEO Bike szobakerékpárt (Bluetooth kapcsolaton keresztül).
3. Lépjünk a Készülék beállítások (Device settings) pontra a főmenüben, majd igény szerint módosít-

suk a Virtuális sebváltók (Virtual gears)  beállítását.
4. Lépjünk ki az alkalmazásból, és folytassuk az edzést.

A sebváltókat az edzési üzemmód és a kijelzőn megjelenített adatok módosítására is használhatjuk 
(lásd 18. oldal).

5. Fékek
A sebváltók (virtuális) fékkel (C7) is rendelkeznek. A NEO Bike szobakerékpár kis ideig még „tovább gu-
rul”, miután leálltunk a pedálozással, csakúgy mintha szabadtérben kerékpároznánk. Lejtőn lefelé gu-
rulva a szobakerékpár nem áll le. Fékezéssel a szobakerékpárt lassan leállíthatjuk.

6. Edzés a hálózati áramkörhöz történő csatlakoztatás nélkül (áramforrás nélkül)
A NEO Bike Smart szobakerékpárral edzhetünk a hálózati áramkörre csatlakoztatva, illetve áramtalaní-
tott állapotban is. Áramellátás mellett a szobakerékpározás valósághűbb érzést biztosít. Áramellátás 
nélkül a kerékpár nem képes lejtőn lefelé kerékpározást szimulálni, az USB-töltők pedig nem üzemel-
nek. A szobakerékpár minden egyéb funkciója, mint például az útburkolat érzet és a táblagéppel való 
kommunikáció továbbra is működik, energiaellátásukról pedálozással gondoskodhatunk.

7. Szállító görgők
A NEO Bike hátulján kis görgők (A8) találhatók, amelyek segítségével könnyen elmozdíthatjuk. Miután 
átvittük a szobakerékpárt a kívánt helyiségbe, állítsuk ismét vízszintes helyzetbe az állítható talpak (A5) 
segítségével (ld. 12. oldal), mielőtt újra használni kezdenénk.
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Smart Bike szobakerékpár karbantartása
• Ellenőrizzük rendszeresen a Tacx Utility alkalmazásban (az App Store-ból és Google Play-ről ingye-

nesen letölthető), hogy van-e új szoftverfrissítés a NEO Smart Bike számára.
• Rendszeresen ellenőrizzük és húzzuk megfelelően a látható csavarokat.
• Minden használat előtt vizsgáljuk meg a hálózati tápegységet és a tápkábelt, esetleges sérüléseket 

keresve. Amennyiben a tápegység vagy a kábel sérült, forduljunk a Tacx ügyfélszolgálathoz csere 
tápegység vagy kábel megrendelése érdekében. Kizárólag eredeti Tacx hálózati tápegységet és táp-
kábelt használjunk.

• Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a szobakerékpár stabilan helyezkedik-e el a padlón. Szükség ese-
tén állítsuk be a kerékpárt az állítható talpak segítségével (A5).

•  Rendszeresen ellenőrizzük a markolat szalag állapotát, és szükség esetén cseréljük a szalag gyártói 
utasításainak megfelelően.

Smart Bike tisztítása
• A nyerget, a kormányt és a pedálokat egy (enyhe tisztítószeres vízzel átitatott) nedves törlőkendő-

vel tisztítsuk. VESZÉLY! Soha ne használjuk a szobakerékpárt, amikor az vizes!
• A készülék bal oldalán található alumínium tárcsát minden használat után egy nedves törlőkendő-

vel töröljük le, majd egy szárazzal töröljük szárazra.
• A vázról az ujjlenyomatokat zsírtalanítóval (pl. Glassex) távolíthatjuk el.

VESZÉLY! Tisztítás előtt, illetve a jelen használati útmutatóban leírt karbantartási műveletek elvégzését 
megelőzően mindig áramtalanítsuk a szobakerékpárt.

Soha ne távolítsunk el semmilyen alkatrészt, amennyiben erre nem a jelen használati útmutató vagy 
egy engedéllyel rendelkező szerviztechnikus utasít. A jelen használati útmutatóban leírtakon kívüli 
szervizelést kizárólag engedéllyel rendelkező szerviztechnikus végezheti el.

FONTOS! A készülék biztonságos működése kizárólag akkor garantálható, ha rendszeresen ellenőriz-
zük például sérülések, kopás, valamint laza csatlakozások szempontjából. Amennyiben bármilyen meg-
hibásodást, kárt észlelünk, azonnal forduljunk a Tacx ügyfélszolgálathoz. A hibák elhárításáig a készü-
léket semmiképp ne használjuk, kivéve miután azt egy engedéllyel rendelkező szerviztechnikus átvizs-
gálta, és szükség esetén javította.

Ne feledjük! A szobakerékpár egyetlen alkatrészét sem szabad maró, súroló hatású tisztítószerrel tisz-
títanunk.

4. Karbantartás
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A szobakerékpár legtöbb hibáját az alábbi egyszerű lépéseket követve megoldhatjuk. Keressük meg az 
alábbi listából az általunk észlelt hibát, majd kövessük a lépéseket. Amennyiben további segítségre len-
ne szükségünk, forduljunk a Tacx ügyfélszolgálathoz.

A) A kijelzőn semmi nem jelenik meg
Kezdjünk el pedálozni a kijelző bekapcsolása érdekében.

B) A „Lejtő szimuláció” funkció nem működik
Ellenőrizzük, hogy a szobakerékpár valóban áram alatt van-e, a fali csatlakozó aljzathoz történő csatla-
koztatás megtörtént-e.
 
C) A pulzusszámmérő nem csatlakozik a szoftverhez
Húzzuk ki a hálózati tápegységet, majd csatlakoztassuk a Bluetooth-kapcsolaton keresztül működő 
pulzusszámérőt és a szoftvert. Amikor a csatlakoztatás megtörtént, visszadughatjuk a hálózati tápegy-
séget.

D) Az interaktív ventilátorok nem működnek
Ellenőrizzük, hogy a 2 jack-dugó valóban megfelelően be van-e beillesztve.

Ne feledjük, hogy a ventilátorok edzés közben nem vezérelhetők. A ventilátorok beállítását edzés indí-
tása előtt, a Tacx Utility alkalmazásban végezhetjük el.

Tacx ügyfélszolgálat elérhetőségek
E-mail: support@tacx.com 
Weboldal: https://support.tacx.com
Telefonszám: +31 70 700 7836 | +1 256 768 5176 (USA)
Cím (nem látogatható): Tacx Ügyfélszolgálat, Rijksstraatweg 52, 2241BW WASSENAAR, Hollandia

5. Hibaelhárítás

http://support.tacx.com
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Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Tacx terméket. A Tacx minden körülmények között a legjobb mi-
nőséget igyekszik biztosítani. Mindazonáltal, ha bármilyen panasza lépne fel, kérjük, azonnal jelezz fe-
lénk. Az alábbi garanciafeltételek a Tacx Általános Szerződési Feltételeinek sérelme nélkül alkalmazan-
dók. A Tacx termékek garanciális ideje a vásárlás időpontjától számított két év, illetve amennyiben a 
termék nem azonnal a vásárlás időpontjával megegyező időpontban került átadásra, akkor a termék 
átadásának napjától.
A garancia kizárólag a termék legelső tulajdonosára vonatkozik. Emellett a garancia kizárólag eredeti 
vásárlást bizonyító okirat felmutatása esetén alkalmazandó. Amennyiben kérdése van, illetve valami-
lyen problémát szeretne kivizsgáltatni, először kérjük mindig látogasson el a Tacx ügyfélszolgálati olda-
lára (https://support.tacx.com). Számos esetben szoftverhibáról, nem hardverhibáról lehet szó. Részle-
tes kivizsgálás előtt soha ne küldjön vissza alkatrészt.

Jótállás
1. Amennyiben a garanciális időszakban a termék anyagi és/vagy gyártási hibák miatt meghibásodik, 

a Tacx garantálja a hiba térítésmentes javítását és/vagy a hibás alkatrész cseréjét. Amennyiben a ja-
vítás vagy alkatrészcsere nem lehetséges, illetve a Tacx részéről nem észszerűen elvárható, akkor a 
Tacx fenntartja jogát, miszerint visszatérítheti a visszaküldött alkatrész piaci árát.

2. Amennyiben a garanciális időszakon belül alkatrészcserére kerülne sor, akkora az adott alkatrészre 
is az eredeti garanciális időszak vonatkozik. Ennek megfelelően tehát az eredeti garanciális idősza-
kot az időtartamán belül elvégzett cserék soha nem hosszabbíthatják meg.

3. Amikor hibát észlelünk, akkor ezt a lehető legrövidebb időn belül, de a hiba észlelésétől számított 
legkésőbb két hónapon belül írásban jelezzük a Tacx, illetve a viszonteladó részére, akitől a szoba-
kerékpárt vásároltuk.

4. Garanciális követelés nem terjeszthető elő, illetve minden garancia érvénytelenné válik, amennyi-
ben a meghibásodás oka:

 a)  nem a Tacx vagy engedéllyel rendelkező Tacx viszonteladó által elvégzett karbantartási/javítá-
si munkák;

 b)  nem rendeltetésszerű használat, tehát a termék rendeltetésén kívül eső okból történő felhasz-
nálás;

 c) nem eredeti Tacx alkatrészek használata;
 d) a termék a Tacx hozzájárulása nélkül történő módosítása;
 e) normális elhasználódás és/vagy nem megfelelő karbantartás;
 f) külső hatások, például nedvesség (veríték, pára, egyebek) bekerülése a termékbe.
5. A garancia nem fedezi a termékben szállítás során keletkezett károkat sem.

Garanciális eljárás
• A probléma kivizsgálása (kivizsgáltatása) érdekében látogassunk el a Tacx ügyfélszolgálati oldalára 

(https://support.tacx.com) vagy forduljunk a hivatalos Tacx viszonteladóhoz.
• Amennyiben a kivizsgálás során a termékben meghibásodást fedeznek fel, akkor a hivatalos Tacx vi-

szonteladó számára meg kell küldenünk a vásárlást bizonyító okiratot, valamint egy maradéktalanul 
kitöltött szervizelési formanyomtatványt. A garanciális igényt kizárólag a vásárlást bizonyító okirat 
és maradéktalanul kitöltött szervizelési formanyomtatvány beérkezését követően fogadják el fel-
dolgozásra.

• Kizárólag a Hollandiai Tacx B.V.-nek áll jogában döntést hozni arról, hogy az adott terméket fedezi-e 
vagy sem a garancia.

6. Jótállási feltételek

https://support.tacx.com
https://support.tacx.com
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Felelősségvállalás
• A Tacx B.V. fenntartja a jogot, miszerint a visszaküldött termékeket előzetes értesítés nélkül módo-

síthatja, javíthatja, illetve hasonló vagy egyenértékű termékekre cserélheti. A Tacx azonban nem kö-
teles javítani a terméken, illetve új elemeket adni ahhoz.

• Tekintettel a számos beállítási lehetőségre és problémára, a Tacx B.V. nem garantálja, hogy a ter-
mékkel biztosított szoftver minden rendszeren működni fog, még akkor sem, ha a PC beállítása 
megfelel a műszaki követelményeknek.

• A Tacx semmiképp nem vállal felelősséget a termékei használatából eredő, illetve azokkal kapcso-
latban felmerülő károkért, beleértve a következményes veszteségeket is, illetve a termékben annak 
szállítása során keletkezett károkért sem vállal felelősséget.

Műszaki adatok
Vezeték nélküli protokoll: Bluetooth 4.0 és ANT+ | Frekvenciatartomány: 2400-2483,5 MHz | RF kimene-
ti teljesítmény: 0 dBm (normál) | Üzemi hőmérséklet: - 20 °C ~ + 55 °C | Jeladási hatósugár: 10 m | Táp-
ellátás: Kizárólag a termékkel biztosított hálózati tápegységet és tápkábelt használjuk!

FCC és IC nyilatkozatok
A szobakerékpár kis teljesítményű jeladót tartalmaz. A készülék jeladás közben rádiófrekvenciás (RF) 
jeleket ad le.

Megfelelőségi nyilatkozat (15. rész)
A készülék megfelel az FCC Szabályzat 15. része előírásainak, valamint a kanadai ipari  engedélymentes 
RSS szabvány(ok)nak. A termék üzemeltetése az alábbi két feltételtől függ:
(1) A készülék nem okozhat káros zavarást.
(2) A készüléknek be kell fogadnia minden beérkező interferenciát, beleértve a nem kívánatos üzeme-

lést okozó interferenciát is.

FR | Megfelelőségi nyilatkozat
A jelen rádió jeladó a kizárólag a Kanadai Ipari Szabványügyi Hivatal által a kifejezetten ezen beren-
dezéshez jóváhagyott típusú és maximum (vagy annál alacsonyabb) erősségű antennával működhet. 
A más felhasználókkal szembeni potenciális rádiójel zavarás elkerülése érdekében az antenna típusát 
és erősségét úgy kell megválasztani, hogy az egyenértékű izotropikus teljesítmény (e.i.r.p.) ne haladja 
meg a sikeres kommunikációhoz szükséges mértéket.

Figyelmeztetés (15.21. rész)
A megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosítások ér-
vényteleníthetik a felhasználó üzemeltetési jogát a berendezés tekintetében. A nem engedélyezett 
módosítások vagy kiegészítések kárt tehetnek a jeladóban, sérthetik az FCC szabályait.

CE megfelelőségi nyilatkozat
A Tacx B.V. kijelenti, hogy a NEO Bike Smart (T8000) szobakerékpár megfelel a Direktíva Tanács (Európai 
Parlament) által támasztott és a RED 2014/53/EK és a RoHS 2011/65/EU irányelvekben foglalt egyéb vo-
natkozó rendelkezéseknek. A jelen nyilatkozat másolata elérhető a Tacx weboldalon: www. tacx.com.

ROHS
Ez a termék az ROHS szimbólummal van ellátva. Ez azt jelenti, hogy a készülékben felhasznált elektro-
mos és elektronikus termékek nem keverhetők az általános háztartási hulladékok közé. Ezekre a termé-
kekre különálló hulladékgyűjtési program van érvényben.

http://www. tacx.com

