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Belangrijk! 
Lees alle voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding voor u dit apparaat in gebruik 
neemt. Bewaar deze handleiding voor naslag. De specificaties van dit product kan iets afwijken van 
de illustraties en zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. 
  



BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN 
 
Lees alle belangrijke voorzorgen en instructies in deze handleiding en alle  
Waarschuwingen over uw hometrainer alvorens deze te gebruiken.  
  
1. Monteer de hometrainer precies zoals in deze handleiding is beschreven.  

2. Controleer alle bouten, moeren en andere verbindingen voordat het eerste gebruik van de 

hometrainer, zodat de hometrainer veilig en gereed is voor gebruik. Gebruik de hometrainer alleen 

binnenshuis, uit de buurt van vocht en stof.  

3. Plaats een geschikte ondergrond (bijvoorbeeld rubberen mat, houten plank, enz.) onder de 

hometrainer tijdens de assemblage om vuil te voorkomen.  

4. Voordat u begint met de training moet u alle voorwerpen verwijderen binnen een straal van 2 

meter van de hometrainer.  

5. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddel artikelen om de hometrainer te reinigen. Gebruik 

alleen de bijgeleverde of geschikte gereedschap om de hometrainer te monteren of om onderdelen 

te repareren. Verwijder druppels zweet van de hometrainer direct na het beëindigen van de training.  

6. Uw gezondheid kan beïnvloed worden door onjuiste of overmatige training. Raadpleeg een arts 

voordat u begint met het trainingsprogramma. Hij kan uw maximale (Hartslag. Watt. Duur van de 

training etc.) bepalen waarop u de training kunt definiëren en nauwkeurige informatie verkrijgen 

tijdens de training. Dit apparaat is niet geschikt voor therapeutische doeleinden.  

7. Train alleen op de hometrainer als deze op een correcte wijze werkt. Gebruik alleen originele 

onderdelen voor het repareren.  

8. De hometrainer kan door maximaal één persoon tegelijk gebruikt worden.  

10. Draag passende kleding tijdens het trainen. Draag geen losse kleding die in de hometrainer vast 

kan komen zitten. Draag altijd sportschoenen ter bescherming.  

11. Als u een gevoel van duizeligheid, ziekte of andere abnormale symptomen krijgt, stop 

onmiddellijk de training en raadpleeg een arts. Mensen zoals kinderen en gehandicapten mogen 

alleen gebruik maken van de hometrainer in de aanwezigheid van een andere persoon, die hulp en 

advies kan geven.  

12. De kracht van de hometrainer neemt toe met de snelheid, en omgekeerd ook. De hometrainer is 

uitgerust met een verstelbare knop die de weerstand kan aanpassen.  

13. Maximale gebruikers gewicht is 130 KG.  

  

WAARSCHUWING: Het zal schadelijk zijn als u de bovengenoemde 

voorzorgsmaatregelen niet toepast! 



OPENGEWERKTE TEKENING 1 

 

  



OPENGEWERKTE TEKENING 2 

 

 



ONDERDELENLIJST 

 

 

 

 

  

  



OPGELET! 
De meeste van de genoemde assemblage delen zijn apart verpakt maar 
sommige assemblage onderdelen zijn vooraf geïnstalleerd in het 
geïdentificeerde bevestigingsmateriaal. In deze gevallen, kunt u dit onderdeel 
verwijderen en zo nodig weer monteren. Gelieve de individuele assemblage 
stappen als referentie nemen en noteer alle vooraf geïnstalleerde onderdelen.  
 

MONTAGE INSTRUCTIE 
 
 
Stap 1: 
Monteer de voorstabilisator (2) en de achter 
stabilisator (3) aan het mainframe (1) met 
Slotbouten(13), Arc ringen (14) en Dopmoer (15) 
zoals afgebeeld.  
 

 
 
 

 
 
 
Stap 2: 
Monteer het pedaal (9L/R) aan de Zwengel (10L/R) van 
het mainframe (1) gebruik de Moersleutel  
  
Opgelet: Het linker pedaal (7L) moet tegen de klok in 
gedraaid worden. Het rechter pedaal (7R) moet met de 
klok mee gedraaid worden.  
 

 
 
 
Stap 3: 
Bevestig het zadel (7) aan de zadelpen(6) met de nylon moer (34) 
en de platte ring (33) zoals afgebeeld. Steek dan de zadelpen (6) 
in het frame (1)en stel met de knop (31) het zadel op een juiste 
hoogte zoals aangegeven op de tekening. 
 
  



Stap 4: 
Terwijl een andere persoon de stengel (4) dicht bij het 
frame (1) houdt. Sluit de bovenste draad (18) over de 
magnetische sensor (17). Sluit vervolgens de kabel 
weerstand (20) in het kabelnet (16)  
 • Zie fig. A. Trek de metalen beugel op de lagere kabel 
(16) naar boven, voeg vervolgens het einde van de 
weerstandskabel (20) in de band van de draad op het 
metaal als it-glanzend ondersteuning.  
• Zie figuur B. Trek stevig aan de weerstandskabel (20) 
en schuif het in de metalen beugel op de lagere kabel 
(16) zoals aangegeven.  
• Zie diagram C. Met behulp van een tang draait u de 
tabbladen op het bovenste gedeelte van de metalen beugel tegen de andere.  
Duw de overtollige kabels (18, 17) en (16, 20) in het frame (1). Schuif vervolgens de 
stengel (4) op het frame (1). Wees voorzichtig dat de draden of kabels niet knikken. 
Beveiligen van de beugel doet u met 4 schroeven (19) en 4 sluitringen (35). 
 

 
 
Stap 5: 
Leg de hartslag draad door het bovenste gat van de 
verticale buis (4), en stel vervolgens het stuur(5) in. Draai 
het stuur vast aan de verticale buis (4) met een Bout 
(26), deksel (27), beugel (25) en platte ring (33). 
 
 
 
 
 
 

 

 
Stap 6: 
Open klepje van het batterijvak en plaats 2 "AA" batterijen in 
de achterkant van de console (8). 
 
Voer de kabel van de puls-sensor (24) en draad extensie (18) 
door het gat ter ondersteuning van console (30) en koppel 
vervolgens de beugel aan het stuur. 
 
Sluit vervolgens de kabel van de puls-sensor (24) en uitgaande 
draad van de draad kabel (18) aan de console (8) Tot slot 
bevestigt u de console aan de console beugel. 
 
Nu is uw machine klaar voor gebruik. 
  



HOE WERKT DE FIETS 
 
Hoe de hoogte en de laterale positie in te stellen van de stoel 
Voor een effectieve oefening dient de stoel op de juiste hoogte te zijn. Er moet 
een lichte buiging in je knieen zijn wanneer de pedalen in de laagste stand 
staan. Stelt u de hoogte van het zadel dan draait u eerst aan de ‘stoel’ Knop. 
Trek vervolgens aan de knop, schuif de zadelpen omhoog of omlaag om de 
gewenste positie te bereiken en laat de knop los. Schuif de stoel naar boven of 
naar beneden om te zorgen dat de knop actief is en bevestig het in een van de 
aanpassing gaten in het zadelpen. Draai vervolgens de knop.  
 
 

Om de pedaalriemen te stellen moet u eerst de uiteinden van de  
Pedaalgespen er uit trekken. Bevestig de pedaal riemen op de 
gewenste positie en vervolgens de uiteinden van de beugels weer in 
de tabs. 
 
 

 
 

HOE GEBRUIK JE DE HARTSLAGMETER 

 
U kunt uw hartslag meten met behulp van de puls sensor op de handgreep of de borstspier 
pols-sensor (optioneel). Opmerking: De sensor op het handvat is niet te gebruiken op 
hetzelfde moment dat de sensor borstvinnen wordt gebruikt. De console kan uw hartslag 
dan niet goed weergeven. Als de metalen contacten van de sensor op de handvatten zijn 
bedekt met een doorzichtige plastic folie, verwijder deze. Je moet altijd blote handen 
hebben wanner u gebruik maakt van het apparaat. 

 
Om uw hartslag te meten met de sensor puls op de 
handgrepen plaats dan met zorg uw handpalmen tegen het 
metaal en beweeg je handen niet. 
 
Zodra uw training wordt beëindigd, wordt de console 
automatisch uitgeschakeld. Wanneer de pedalen gedurende 
enkele seconden stationair zijn piept de console en pauzeert 
hij. Als de pedalen gedurende enkele minuten stationair zijn 

en de gebruiker niet op de knoppen drukt, zal de console stoppen en wordt het scherm 
opnieuw ingesteld. 
 
  



Console Eigenschappen 
Volg uw vorderingen op de display. De console heeft 6 displays die de volgende informatie tonen: 
Speed: Deze display toont uw snelheid in omwentelingen per 
minuut (rpm) 
Time: Deze display geeft de verstreken tijd aan. Opmerking: 
Wanneer een slim programma wordt geselecteerd, zal de display de 
resterende tijd van het programma aangeven In plaats van de 
verlopen tijd. 
Afstand: Deze display geeft de afstand die u hebt gefietst in totaal 
aantal omwentelingen. 
Calorieën: Deze display geeft bij benadering het aantal verbruikte 
calorieën.  
PULSE: Deze modus wordt een raming van de beats weergegeven 
wanneer u uw handen op de sensoren heeft. 
Kilometerteller: deze modus toont de totale afstand afgelegd met uw fiets vanaf de invoegpositie van 
de batterijen. (door het veranderen van de batterijen zet u deze waarde op nul). 
Scan: deze modus geeft de 5 functies (tijd, snelheid, afstand, calorieën en totale afstand) afwisselend 
elke 4 seconden. 
 

Het gebruik van de CONSOLE 
Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst in de console (2 AA-batterijen). Als de wijzerplaat 
van de console een transparante plastic folie heeft, verwijder deze dan. 
 

1. Zet de console aan 
Om de console in te schakelen drukt u op een knop van de console of begint u gewoon te trappen. 
 

2. Druk op de rode knop 
Druk op deze knop om de waarde die u wilt zien te selecteren. Volg de pijl die u de waarde op de 
bovenkant van het scherm zal aangeven. Door te drukken en deze knop ingedrukt houden voor 
langer dan 3 seconden, zullen de waarden worden teruggesteld. 
 

3. Begin te trappen en volg uw vorderingen op de display 
Terwijl je beweegt, zal het bedieningspaneel de geselecteerde modus weer geven. 
 

4. Wanneer u klaar bent met de uitoefening stopt de console automatisch 
Als de pedalen niet bewegen voor een paar seconden verschijnt het woord STOP op het display en 
zal de console pauzeren . De console heeft een “auto -off “- functie. Als de pedalen niet bewegen en 
de console knoppen niet ingedrukt zijn voor een paar minuten, zal de stroom automatisch 
uitschakelen om de batterijen te sparen. 
 
  



 



 
 

 

  

  



ONDERHOUD EN PROBLEMEN 

Inspecteer en draai alle onderdelen van de hometrainer regelmatig. Vervang versleten onderdelen 

onmiddellijk. Om de hometrainer schoon te maken gebruik een vochtige doek en een kleine 

hoeveelheid milde zeep. 

BELANGRIJK: Om schade aan de console te voorkomen houdt vloeistoffen uit de buurt van de 

console en houd het bedieningspaneel uit direct zonlicht. 

 

De bestelling van vervangende onderdelen 

Om vervangende onderdelen te bestellen bekijk dan de kaft van deze handleiding. Om u van dienst 

te kunnen zijn dient u ons de volgende informatie te verschaffen wanneer u contact opneemt met 

ons: 

• Het modelnummer en het serienummer van het product (zie kaft van deze handleiding)  

• De naam van het product (zie de kaft van deze handleiding)  

• Het nummer en de beschrijving van het onderdeel (zie LIJST MET ONDERDELEN en 

GEDETAILLEERDE TEKENING aan het begin van deze handleiding) 

 

Belangrijke informatie over recycling VOOR EU KLANTEN 

Dit elektronische product mag niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Voor het behoud 

van het milieu moet dit product worden gerecycled ten einde van de levenscyclus zoals vereist door 

de wet. Gebruik recycling installaties die bevoegd zijn voor dit soort afval in uw streek. Daarmee 

helpt u de natuurlijke hulpbronnen te beschermen en de Europese normen voor milieubescherming. 

Indien u meer informatie over veilige en correcte afvalverwijdering wilt neem dan contact op met uw 

gemeente of de winkel waar u dit product heeft gekocht. 


