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PETUNJUK KESELAMATAN PENTING

! Ikon ini menandakan potensi situasi berbahaya yang jika tidak dihindari, dapat menimbulkan kematian 
atau cedera parah.

Patuhi peringatan berikut:

! Baca dan pahami semua peringatan pada mesin ini.
Baca dan pahami dengan saksama petunjuk Perakitan.

• Jangan menyambungkan catu daya ke mesin sampai ada petunjuk melakukannya.
• Jangan merakit mesin ini di luar ruangan atau lokasi yang basah atau lembap.

orang di sekeliling.

• Siapkan mesin ini pada permukaan yang padat, rata, dan horizontal.
• Jangan mencoba mengubah desain atau fungsi mesin ini. Hal tersebut dapat membahayakan keamanan mesin 

ini dan akan membatalkan garansi.
• Jika suku cadang diperlukan, gunakan hanya suku cadang dan perangkat keras Nautilus asli. Penggunaan 

komponen pengganti tidak asli bisa berisiko bagi pengguna, mencegah mesin beroperasi dengan benar, dan 
membatalkan garansi.

• Jangan gunakan mesin hingga mesin ini telah dirakit sepenuhnya dan diperiksa untuk performa yang tepat sesuai 
Buku Panduan.

• Baca dan pahami Buku Panduan lengkap yang disertakan dengan mesin ini sebelum digunakan pertama kali. 
Simpan Buku Panduan untuk referensi di masa mendatang.

• Lakukan semua langkah perakitan sesuai urutan yang diberikan. Rakitan yang salah dapat menyebabkan cedera 
atau fungsi yang salah.

Sebelum menggunakan peralatan ini, patuhi peringatan berikut:

! Baca dan pahami Buku Panduan dengan tuntas. Simpan Buku Panduan untuk referensi di masa 
mendatang.
 Baca dan pahami semua peringatan pada mesin ini. Jika suatu saat label Peringatan kendur, tidak dapat 
dibaca atau copot, ganti label. Jika mesin dibeli di AS/Kanada, hubungi Layanan Pelanggan untuk label 
pengganti. Jika pembelian di luar AS/Kanada, hubungi distributor setempat Anda untuk label pengganti.

 Jika dibeli 

badan.
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• Mesin ini hanya untuk digunakan di rumah.
• Jangan menggunakan pakaian longgar atau perhiasan. Mesin ini berisi komponen yang bergerak. Jangan 

letakkan jari atau benda lain ke komponen yang bergerak dari alat olahraga ini.
• Siapkan dan operasikan mesin ini pada permukaan yang padat, rata, dan horizontal.

mesin.
• Putuskan semua daya sebelum menyervis mesin ini.
• Jangan mengoperasikan mesin ini di luar ruangan atau di tempat yang lembap atau basah. Jaga agar pedal kaki 

tetap bersih dan kering.

direkomendasikan untuk jangkauan dan melintas di sekitar serta turun darurat dari mesin. Jauhkan pihak ketiga 
dari ruang ini saat mesin sedang digunakan.

buku panduan ini.
• Sesuaikan dengan benar dan kunci dengan aman semua Perangkat Penyesuaian Posisi. Pastikan Perangkat 

Penyesuaian tidak mengenai pengguna.

perubahan pada kecepatan sabuk dan tingkat ketahanan dapat terjadi selama latihan dan konsentrasilah agar 
terhindar dari kehilangan keseimbangan dan cedera yang memungkinkan.

atau mental yang kurang, atau kurangnya pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah diberi 

mereka. 
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LABEL PERINGATAN KESELAMATAN DAN NOMOR SERI

Nomor seri

produk

PERINGATAN!
•  Cedera atau kematian dapat terjadi jika 

mesin ini.
•  

peliharaan.
•  Baca dan patuhi semua peringatan pada 

alat ini.
•  Baca Buku Panduan Pemilik untuk 

mempelajari peringatan dan informasi 
keselamatan lainnya.

•  Detak jantung yang ditampilkan hanyalah 
perkiraan dan digunakan sebagai referensi 
saja.

•  Berat badan maksimal pengguna mesin ini 

•  Mesin ini hanya untuk digunakan di rumah.
•  Konsultasikan dengan dokter sebelum 

menggunakan alat olahraga apa pun.

(Label pada mesin hanya ini tersedia dalam 
bahasa Inggris dan Prancis Kanada.)

Produk ini sesuai dengan Petunjuk Peralatan Radio Eropa 2014/53/EU.
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SPESIFIKASI

Batas Berat Maksimal Pengguna:
Total Luas Permukaan (tapak kaki) alat: 2

Berat Mesin:

Kebutuhan Daya Listrik (Adaptor AC): 
 Voltase Input:
 Voltase Output:

Sebelum Perakitan 

Kiat-kiat Perakitan Dasar

1.   Baca dan pahami “Petunjuk Keselamatan 

2.   Kumpulkan semua bagian yang diperlukan 
untuk setiap langkah perakitan.

3.   Dengan kunci pas yang direkomendasikan, 
putar baut dan mur ke kanan (searah 
jarum jam) untuk mengencangkan, dan 

mengendurkan, kecuali ada petunjuk 
sebaliknya.

dan periksa lubang baut untuk membantu 
memasukkan baut ke lubang.

5.  Perakitan bisa membutuhkan 2 orang.

0.6m
24”

1.8m
70”

2.3m
90”

0.6m
24”

0.6m
24”

0.6m
24”

105cm (41.3”)
54cm (21.4”)

138.4cm (54.5”)

dengan benar, silakan ikuti metode yang ditetapkan di pusat limbah yang disetujui.
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KOMPONEN

Barang Jml Deskripsi Barang Jml Deskripsi
1 1 9 1 Konsol
2 1 Penstabil bagian Depan 10 1
3 1 Penstabil bagian Belakang 11 1 Kenop Penyesuai

1 12 1 Jok
5 1 13 1 Pedal Kiri (L)

1 1 Pedal Kanan (R)
7 1 Setang 15 1
8 1 Penutup Dudukan Setang 1

 

13 (L)

14 (R)

12

7

1

2

4

9

6

5

15

3

10

16

11

8
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PERANGKAT KERAS/ALAT

Peralatan
Disertakan        Tidak Disertakan

(direkomendasikan)

Barang Jml Deskripsi

B 5 Ring Pengunci M8
C
D 1 Ring Pipih M8

1

D E

   Bagian Perangkat Keras tertentu tersedia sebagai cadangan pada Kartu Perangkat Keras. Perhatikan 

#2
13 mm

15 mm
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PERAKITAN

1.  Pasang Stabilisator ke Rangka Utama
 Catatan:   Perangkat keras(*) sudah dipasang sebelumnya di stabilisator dan bukan di Kartu Perangkat Keras. 

X2X2

6 mm
6 mm

*

*

*

*

*

*

3

2

1
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2.  Memasang Tiang Konsol, Gasket Tiang, dan Shroud Atas di Rakitan Utama
 PERHATIAN:

6

5
4

A 6 mm

C
B

X4

a
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3. Pasang Setang di Tiang Konsol
 PERHATIAN:

E

7a

7

6c

7

6a

7a

8

E

6a

E

D
B

7

6a

D
B
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4. Pasang Konsol di Tiang Konsol 
 Catatan:

menghubungkan kabel.
 PERHATIAN:   Jangan merusak kabel. 

9

*

X4

#2

X4

#2

9

*
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5. Pasang Dudukan Sadel di Rangka
 PERHATIAN:   Pastikan Kenop Penyesuai mengunci Dudukan Sadel.
 Jangan mengatur posisi Dudukan Sadel lebih tinggi dari tanda berhenti (STOP) di pipa.

6. Pasang Jok ke Dudukan Sadel
 PERHATIAN:   Pastikan Jok lurus. Kencangkan kedua mur (12b) di braket Jok (12a) untuk menahan posisi Jok.

11

10

11

STOP

12

12a

12b

12b
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7. Pasang Pedal
 Catatan:   Pedal Kiri berulir terbalik. Pastikan untuk memasang Pedal di sisi Sepeda yang tepat. Patokannya 

Mulai menggerakkan Pedal dengan tangan, kemudian kencangkan pedal sepenuhnya dengan Kunci 
Pas Pedas. Pedal harus dikencangkan sepenuhnya.

13 (L)

14 (R)
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8. Pasang Penyangga Botol Air
 Catatan:

15

X2

*

9. Menyambungkan Adaptor AC

10. Pemeriksaan Terakhir

benar.
Pastikan untuk mencatat nomor seri di bidang yang disediakan di bagian depan buku panduan ini.

! Jangan gunakan atau menyervis mesin hingga mesin telah sepenuhnya dirakit dan diperiksa untuk 
memastikan kinerja yang tepat dan sesuai dengan Buku Panduan Pemilik.

16
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Meratakan Sepeda
Penyama rata ditemukan di setiap sisi Stabilisator Belakang. Putar kenop untuk menyesuaikan kaki penstabil. 

Jangan mengatur alat perata ke tinggi tertentu sampai lepas atau copot dari mesin. Cedera pada diri Anda 
atau kerusakan pada mesin dapat terjadi.

Pastikan sepeda sudah rata dan stabil 

Memindahkan Sepeda

PERHATIAN:

SEBELUM ANDA MULAI
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FITUR

Konsol I Roller Pengangkut
B Setang J Konektor Daya
C Jok yang Dapat Disesuaikan K
D Kenop Penyesuai L Sensor Detak Jantung Kontak (CHR)

Pedal M Baki Media
F Stabilisator N Penerima Denyut Jantung (HR) Bluetooth® (tidak 

ditampilkan)
Konektivitas Bluetooth® (tidak ditampilkan)

H

A
C

B

D

E

F

G

H

F

I

J

K

M
A

B

L

PERINGATAN!   Gunakan nilai yang dihitung atau diukur oleh komputer alat hanya sebagai referensi saja. Detak 
jantung yang ditampilkan hanyalah perkiraan dan digunakan sebagai referensi saja. Berolahraga 
secara berlebihan dapat menyebabkan cedera serius atau kematian. Jika Anda merasa pusing, 
segeralah berhenti olahraga.
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Fitur Konsol

 Catatan:   Pilihan khusus yang dibuat untuk Konsol tidak akan diingat setelah dinonaktifkan. 

Fungsi Keypad

Sambungkan tombol Bluetooth®

Pengukur Detak Jantung Bluetooth® (tekan dan lepaskan tombol dengan cepat) atau perangkat aktif berkemampuan 
Bluetooth® (tekan dan tahan tombol selama 3 detik). Konsol akan aktif mencari selama 90 detik.

®
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Layar Program

Ikon Bluetooth®

®.

®

® .

Detak Jantung (Nadi)
Layar Detak Jantung menunjukkan detak per menit (BPM) dari monitor detak jantung. Saat sinyal detak jantung diterima 
oleh Konsol, ikonnya akan berkedip.

Konsultasikan dengan dokter sebelum Anda memulai program olahraga. Hentikan olahraga jika Anda 
merasakan nyeri atau sesak dada, sesak napas, atau hampir pingsan. Hubungi dokter Anda sebelum Anda 
menggunakan mesin kembali. Detak jantung yang ditampilkan hanyalah perkiraan dan digunakan sebagai 
referensi saja.

Kecepatan
Bidang layar Kecepatan menunjukkan kecepatan mesin dalam mil per jam (mph) atau kilometer per jam (km/h) atau 
putaran pedal per menit (RPM).

Jarak 
Layar Jarak menunjukkan hitungan jarak (mil atau km) dalam olahraga. 
 Catatan:

Waktu 

Kalori

Layar Program
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Pembaruan untuk Mesin Anda menggunakan Aplikasi “Schwinn Toolbox”
Mesin kebugaran ini dilengkapi dengan konektivitas Bluetooth®

 Catatan:

ke Layar Selamat Datang saat pembaruan selesai.

Berlatih dengan Aplikasi Kebugaran Lainnya
Mesin kebugaran ini memiliki konektivitas Bluetooth® terintegrasi yang memungkinkannya bekerja dengan sejumlah mitra 

www.nautilus.com/partners

Monitor Detak Jantung Bluetooth® (tidak disediakan)
®. Saat 

®.  Ikuti petunjuk yang diberikan 

Jika Anda memiliki alat pacu jantung atau perangkat elektronik implan lainnya, konsultasikan dengan 
dokter Anda sebelum menggunakan tali pengikat dada Bluetooth® atau monitor detak jantung Bluetooth® 
lainnya.

 Catatan: Pastikan untuk melepaskan tutup pelindung (jika ada) dari Sensor Detak Jantung sebelum digunakan.
1.  Kenakan Monitor Detak Jantung Bluetooth®

®. Konsol akan secara aktif mencari perangkat apa pun dalam jangkauan. Ikon 
Monitor Detak Jantung Bluetooth®

 Catatan:   Perangkat HR apa pun yang terhubung sebelumnya akan terputus. Namun, jika perangkat tersebut berada 

3.  Ikon Monitor Detak Jantung Bluetoothj®
®

Sensor Detak Jantung Kontak

tangan harus menyentuh sensor ke Konsol untuk mendeteksi denyut nadi. Setelah Konsol mendeteksi empat sinyal nadi 

hingga 15 detik. Konsol akan memvalidasi detak jantung sekarang. Banyak faktor memengaruhi kemampuan sensor 

• 
deteksi nadi. Sedikit saja gerakan tangan saat bersentuhan dengan sensor juga dapat mengganggu.

• Kapalan dan losion tangan dapat menjadi lapisan penghalang untuk mengurangi kekuatan sinyal.
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• 
• Kedekatan mesin elektronik lain dapat menimbulkan gangguan. 

coba lagi.

Perhitungan Denyut Jantung

memiliki detak jantung maksimal yang berbeda. Pencarian nilai ini lebih akurat dilakukan dengan penyelesaian uji stres 
dibandingkan rumus yang berkaitan dengan usia.

lebih rendah.

kali lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang ditampilkan.

20-24

DENYUT JANTUNG TARGET PEMBAKARAN LEMAK
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Denyut Jantung Maksimum

Zona denyut Jantung target 
(pertahankan dalam rentang ini 
untuk pembakaran lemak yang optimal)

118 115 112 109 106 103 100 97 94 91 88
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PENGOPERASIAN

Apa yang Harus Dipakai

Seberapa Sering Anda Harus Berolahraga
 Konsultasikan dengan dokter sebelum Anda memulai program olahraga. Hentikan olahraga jika Anda 
merasakan nyeri atau sesak dada, sesak napas, atau hampir pingsan. Hubungi dokter Anda sebelum Anda 
menggunakan mesin kembali. Gunakan nilai yang dihitung atau diukur oleh komputer alat hanya sebagai 
referensi saja. Laju detak jantung yang ditampilkan di konsol hanyalah perkiraan dan digunakan sebagai 
referensi saja.

• 3 kali seminggu selama 30 menit per hari.
• 

Penyesuaian Jok

mengurangi risiko cedera.

harus sedikit menekuk.

! Langkahkan kaki keluar sebelum Anda menyesuaikan jok.

Kendurkan dan tarik kenop penyesuai di pipa jok. Sesuaikan jok dengan ketinggian yang 
diinginkan. Lepaskan kenop penyesuai untuk mengunci pin pengunci. Pastikan pin terpasang 
sepenuhnya dan kencangkan kenop sepenuhnya.  

! Jangan mengatur posisi Dudukan Sadel lebih tinggi dari tanda berhenti (STOP) di pipa.

Penyesuaian Posisi Kaki/Tali Pedal
Pedal kaki bertali memberikan pijakan yang aman ke sepeda olahraga.

2. Kayuh Pedal hingga mencapai satu putaran.
3. Kencangkan tali di atas sepatu.

Layar Menyala / Mode Langsam / Layar Selamat Datang
Konsol akan memasuki Mode Nyala/Diam jika dihubungkan dengan sumber daya, tombol sembarang ditekan, atau jika 
menerima sinyal dari sensor RPM akibat dari mengayuh pedal mesin.

  Catatan:  Setelah menyala, Konsol akan mengatur ulang ke semua nilai dan konfigurasi default.

Pemadaman Otomatis (Mode Tidur)
Jika Konsol tidak menerima sembarang input selama sekitar 5 menit, itu akan otomatis mati. Layar LCD mati saat dalam 

  Catatan: 
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Program Manual ( Mulai Cepat )

Selama Latihan Manual
setiap menit. Jika latihan berlangsung selama lebih dari 18 menit, kolom aktif akan tetap di kolom sebelah kanan di mana 
kolom tambahan ditambahkan kepada program latihan.
1. Berdirilah di atas mesin.

Mulai Cepat.
3.  

 Catatan:  

Program Interval

 Catatan:  

Periode “Sprint” dari Program Interval adalah peningkatan yang disarankan dalam tingkat ketahanan dan 

Selama latihan, tampilan Program akan diatur ulang selama setiap 12 menit latihan.

Program Challenge

Rolling Hills      Ride in the Park
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Pyramids      Summit Pass

    

    

    

Kontrol Detak Jantung

Pengukur Detak Jantung Bluetooth®

Konsultasikan dengan dokter sebelum Anda memulai program olahraga. Hentikan olahraga jika Anda 
merasakan nyeri atau sesak dada, sesak napas, atau hampir pingsan. Hubungi dokter Anda sebelum Anda 
menggunakan mesin kembali. Gunakan nilai yang dihitung atau diukur oleh komputer alat hanya sebagai 
referensi saja.

Nilai detak jantung default untuk program Kontrol Detak Jantung adalah 125 BPM. Nilai ini dapat disesuaikan sebelum 

  Catatan: 
diinginkan ketika mengatur tujuan. Jika tidak ada detak jantung yang terdeteksi, Konsol akan menampilkan, 

1. Berdirilah di atas mesin. 

Naik( )
menyesuaikan nilai dengan cepat. Waktu default latihan adalah 30 menit, dengan rentang dari 1 menit hingga 99 
menit.

  Catatan: 

latihan.

hingga latihan berakhir.
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c.)  hanya RPM (mil)

f.)  hanya RPM (kilometer)
  Catatan:  Jika tampilan yang diinginkan bukan default, makan perlu dipilih setelah setiap penyalaan.

Mengubah Tingkat Ketahanan

olahraga. 

Menjeda atau Menghentikan

  

Menyenyapkan Konsol

terdengar.
  Catatan:  Konsol akan mengatur ulang ke nilai default (tidak disenyapkan) setelah setiap penyalaan.

Mode Ringkasan Latihan
Setelah latihan, Konsol akan menampilkan nilai Ringkasan Latihan selama lima menit. Nilai latihan total (Jarak, Waktu, 

  Catatan:  Jika tidak ada Detak jantung yang diberikan selama latihan, Konsol tidak akan melaporkan hasil.
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kondisi, diperlukan asisten untuk melakukan tugas yang diperlukan.

! Peralatan harus diperiksa secara berkala terkait kerusakan dan perbaikan. Pemilik bertanggung jawab 
untuk memastikan pemeliharaan rutin dilakukan. Komponen yang aus, rusak, atau longgar harus segera 
diperbaiki atau diganti. Hanya komponen yang disediakan produsen yang dapat digunakan untuk 
memelihara dan memperbaiki peralatan.

 Jika suatu saat label Peringatan kendur, tidak dapat dibaca atau copot, ganti label. Jika mesin dibeli di AS/
Kanada, hubungi Layanan Pelanggan untuk label pengganti. Jika pembelian di luar AS/Kanada, hubungi 
distributor setempat Anda untuk label pengganti.

 Putuskan semua daya ke mesin sebelum Anda menyervisnya.

Sebelum digunakan, periksa mesin olahraga untuk bagian yang longgar, cacat, rusak, atau aus.  
Jangan gunakan alat jika berada dalam kondisi ini. Segera perbaiki atau ganti semua komponen 

Catatan: Hindari kelembapan yang berlebihan di Konsol.
PERHATIAN:  Jika perlu, gunakan sabun cuci yang lembut dengan kain lembut untuk membersihkan 

Konsol. Jangan membersihkan alat dengan pelarut berbasis minyak, pembersih 
otomotif, atau produk apa pun yang mengandung amonia. Jangan membersihkan 

untuk menjaga Konsol bebas dari kelembapan.

Bersihkan mesin untuk menghilangkan debu, kotoran, atau noda dari permukaan. Periksa 
pedal dan lengan engkol serta kencangkan seperlunya. Periksa pengoperasian jok yang 

pengooperasian. 
Pelumas silikon tidak untuk dikonsumsi manusia. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. 
Simpan di tempat yang aman.

Catatan: Jangan gunakan produk berbasis minyak bumi.

Bulanan 
atau setelah 20 

Pastikan semua baut dan sekrup sudah kencang. Kencangkan seperlunya.

PEMELIHARAAN
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Konsol L Kabel HR W Roda Daya
B M Sensor CHR X Rakitan Rem
C Pedal N Jok Sensor RPM
D Magnet Sensor Kecepatan

Penutup Kiri P Kenop Penyesuai Motor Servo
F Inlet Daya BB Sabuk Penggerak

Penutup Kanan R CC Katrol Penggerak
H S Penstabil Belakang DD Penutup Dudukan Setang
I
J Kabel Data Penstabil bagian Depan
K Setang Roda Pengangkut
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PEMECAHAN MASALAH

Kondisi/Masalah Hal-hal untuk Diperiksa Solusi
Layar tidak muncul/
muncul sebagian/unit 
tidak menyala

Periksa stopkontak 
(dinding) listrik

Pastikan unit dicolokkan ke stopkontak yang berfungsi.

Periksa koneksi di depan 
unit koneksi unit jika rusak.
Periksa keutuhan kabel 
data

Semua kabel internal harus utuh. Jika ada bagian kabel yang 
terlihat berkerut atau putus, ganti kabel.

Periksa koneksi kabel 
data/arahnya

Pastikan kabel di alas tiang dan di belakang konsol 
tersambung dengan aman dan arahnya sudah benar. Selot 
kecil pada konektor harus sejajar dan terpasang dengan pas.

Periksa tampilan konsol 
jika ada kerusakan Konsol jika rusak.
Layar Konsol Jika Konsol hanya menampilkan sebagian layar dan semua 

.

Contact HR tidak muncul
Koneksi kabel HR di 
Konsol dan alas tiang

Pastikan kabel tersambung dengan aman ke Konsol.

Koneksi kotak kabel HR Pastikan kabel dari setang dan kabel ke Konsol aman dan 
tidak rusak.

Pegangan sensor
tetap diam dengan tekanan yang relatif sama diterapkan pada 
setiap sisi.

kapalan
Sensor mungkin mengalami kesulitan membaca tangan yang 
kering atau kapalan. Krim elektrode konduktif (krim detak 
jantung) dapat membantu mendeteksi sensor dengan lebih 

toko kebugaran yang lebih besar.
Setang Statis Jika uji menunjukkan tidak ada masalah lainnya, Setang Statis 

harus diganti.

HR Bluetooth® tidak 
ditampilkan

Monitor HR (tidak 
disediakan)

Ikuti petunjuk pemecahan masalah yang diberikan perangkat.

Baterai monitor HR Jika monitor memiliki baterai yang dapat diganti, pasang 
baterai baru.

dll). 
Jika gangguan sudah dihilangkan dan HR tetap tidak berfungsi, 
ganti monitor HR.
Jika HR masih tetap tidak berfungsi, ganti Konsol.

Bluetooth® tidak muncul 
dengan benar

sebelumnya
Konsol mungkin masih terhubung dengan pengguna 

® untuk 
memutuskan hubungan darinya dan tekan lagi untuk 
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kecepatan/RPM, Konsol 
menampilkan kode 

Periksa keutuhan kabel 
data

Semua kabel internal harus utuh. Jika ada bagian yang putus 
atau berkerut, ganti kabel.

Periksa koneksi kabel 
data/arahnya

Pastikan setiap kabel terhubung dengan aman dan arahnya 
sudah benar. Selot kecil pada konektor harus sejajar dan 
terpasang dengan pas.

Periksa posisi magnet 
(memerlukan pelepasan 
penutup)

Magnet harus diletakkan di katrol. 

Periksa Sensor Kecepatan 
(memerlukan pelepasan 
penutup)

Sensor kecepatan harus disejajarkan dengan magnet dan 
terhubung ke kabel data. Sejajarkan kembali sensor jika perlu. 

Ketahanan tidak berubah 
(mesin sudah nyala dan 
beroperasi)

Periksa keutuhan kabel 
data

Semua kabel internal harus utuh. Jika ada bagian kabel yang 
terlihat berkerut atau putus, ganti kabel.

Periksa koneksi kabel 
data/arahnya

Pastikan kabel tersambung dengan aman dan arahnya sudah 
benar. Pasang kembali semua sambungan. Selot kecil pada 
konektor harus sejajar dan terpasang dengan pas.

Periksa Motor Servo 
(memerlukan pelepasan 
penutup)

Jika magnet bergerak, sesuaikan sampai berada dalam jarak 

benar.

Periksa Konsol
Konsol jika rusak.

lebih lanjut.
Konsol mati (masuk 
ke mode tidur) saat 
digunakan

Periksa stopkontak 
(dinding) listrik

Pastikan unit dicolokkan ke stopkontak yang berfungsi.

Periksa koneksi di depan 
unit koneksi unit jika rusak.
Periksa keutuhan kabel 
data

Semua kabel internal harus utuh. Jika ada bagian yang putus 
atau berkerut, ganti kabel.

Periksa koneksi kabel 
data/arahnya

Pastikan kabel tersambung dengan aman dan arahnya sudah 
benar. Selot kecil pada konektor harus sejajar dan terpasang 
dengan pas.
Cabut unit dari stopkontak listrik selama 3 menit. Sambungkan 
kembali ke stopkontak. 

Periksa posisi magnet 
(memerlukan pelepasan 
penutup)

Magnet harus diletakkan di katrol. 

Periksa Sensor Kecepatan 
(memerlukan pelepasan 
penutup)

Sensor kecepatan harus disejajarkan dengan magnet dan 
terhubung ke kabel data. Sejajarkan kembali sensor jika perlu. 
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dudukannya tidak rata
Periksa penyesuaian alat 
perata

Sesuaikan penyama rata hingga sepeda rata.

Periksa permukaan di Penyesuaian mungkin tidak dapat mengimbangi permukaan 
yang sangat tidak rata. Pindahkan sepeda ke area yang rata.

Pedal kendur/unit sulit 
untuk dikayuh

Periksa pedal ke 
sambungan lengan engkol

Pedal harus dikencangkan dengan aman ke engkol. Pastikan 
koneksi tidak berulir silang.

Bunyi klik saat mengayuh Periksa pedal ke 
sambungan lengan engkol

Lepas pedal. Pastikan tidak ada kotoran di dalam ulir, dan 
pasang pedal kembali.

Pergerakan tiang jok Periksa pin pengunci Pastikan pin penyesuai terkunci ke salah satu lubang 
penyesuai tiang jok.

Periksa kenop penyesuai Pastikan kenop sudah terpasang dengan kencang.
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