
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Product kan enigszins afwijken van de afbeelding. 

 

 

 

                                                                                    v.I 

 

 

 

Lichaamsbeweging kan een 
gezondheidsrisico vormen. 
Raadpleeg een arts voordat u met 
dit apparaat aan een 
trainingsprogramma begint. 
 
Als u zich flauw of duizelig voelt, 
stop dan onmiddellijk met het 
gebruik van dit apparaat. Ernstig 
lichamelijk letsel kan optreden als 
dit apparaat niet correct is 
gemonteerd en gebruikt. Ernstig 
lichamelijk letsel kan ook optreden 
als niet alle instructies worden 
opgevolgd.  
 
Houd kinderen  en huisdieren uit 
de buurt van apparatuur tijdens 
gebruik. Zorg er altijd voor dat alle 
bouten en moeren voor elk gebruik 
zijn vastgedraaid. Volg alle 
veiligheidsinstructies in deze 
handleiding. 

waarschuwi

voorzichtigheid: 

Het gewicht van dit product mag niet meer dan 181 kg/ 400 lbs 

GEMAAKT IN TAIWAN 
 

  

GEBRUIKERSHANDLEIDING 

 

RECHTOPSTAAN

 

 



                                                                              

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

WAARSCHUWING: Lees de volgende veiligheidsinstructies voordat u de UPRIGHT BIKEgebruikt om het risico op 

ernstig letsel te verminderen.  

1. Lees alle waarschuwingen geplaatst op de  Uprechts Fiets. 

2. Lees deze gebruikershandleiding en volg deze zorgvuldig voordat u de  UprightBike gebruikt. Zorg ervoor dat het voor gebruik goed 

is gemonteerd en vastgedraaid. 

3. Wij raden u aan twee personen beschikbaar te stellen voor de montage van dit product. 

4. Houd kinderen uit de buurt van de  Upright Bike. Laat kinderen niet gebruiken of spelen op de  Upright Bike. Houd kinderen en 

huisdieren uit de buurt van de  Upright Bike wanneer deze in gebruik is. 

5. Het wordt aanbevolen om deze oefenapparatuur op een uitrustingsmat te plaatsen. 

6. Stel de UprightBike in en bedien deze op een solide vlak oppervlak. Plaats de  UprightBike niet op losse tapijten of oneffen 

oppervlakken. 

7. Inspecteer de  UprightBike voor gebruik op versleten of losse onderdelen. 

8. Draai losse of versleten onderdelen vast/vervang ze voordat u de  UprightBike gebruikt. 

9. Raadpleeg een arts voordat u met een oefenprogramma begint. Als u zich op enig moment tijdens het sporten zwak, duizelig of pijn 

ervaart, stop dan en raadpleeg uw arts. 

10. Volg de aanbevelingen van uw arts bij het ontwikkelen van uw eigen persoonlijke fitnessprogramma. 

11. Kies altijd de workout die het beste past bij je fysieke kracht en flexibiliteitsniveau. Ken je  imiteert en traint erin. Gebruik altijd gezond 

verstand tijdens het sporten. 

12. Raadpleeg uw persoonlijke arts voor een volledig lichamelijk onderzoek voordat u dit product gebruikt. 
13. Draag geen losse of bungelende kleding tijdens het gebruik van de  Upright Bike. 

14. Oefen nooit op blote voeten of sokken; draag altijd de juiste schoenen, zoals hardloop-, loop- ofcrossschoenen. 

15. Wees voorzichtig om uw evenwicht te behouden tijdens het gebruik, montage, demonteren of monteren van de Upright Bike, 
verlies van evenwicht kan leiden tot een val en ernstig lichamelijk letsel. 

16. Houd beide voeten stevig en stevig op de voetpedalen tijdens het sporten. 

17. De  UprightBike mag niet worden gebruikt door personen met een gewicht van meer dan  400  pond / 181 kg. 

18. De  UprightBike mag door slechts één persoon tegelijk worden gebruikt. 

19. Gebruik twee personen om de UprightBikete monteren en teverplaatsen. 

20. Onderhoud: Vervang de defecte onderdelen onmiddellijk en/of houd de apparatuur buiten gebruik totdat u de apparatuur volledig hebt 

gerepareerd. 

21. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte beschikbaar is voor toegang tot en doorgang rond de  UprightBike; houd tenminste 1 meter 

afstand van elk obstakel tijdens het gebruik van de machine. 

22. De  UprightBike is zeer geschikt voor commercieel gebruik. 

 
WAARSCHUWING: Voordat u begint met een training- of conditioneringsprogramma, moet u uw persoonlijke arts raadplegen om te 

zien of u een volledig lichamelijk onderzoek nodig heeft. Dit is vooral belangrijk als u ouder bent dan 35 jaar, nog nooit eerder hebt gesport, 

zwanger bent of aan een ziekte lijdt.  

 

LEES EN VOLG DE VEILIGHEIDSMAATREGELEN. HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE 

INSTRUCTIES KAN LEIDEN TOT ERNSTIG LICHAMELIJK LETSEL. 

 
                                                                              



 

 Voorwoord" 

Bedankt voor het kiezen van deze hometrainer. We zijn 

erg trots op het produceren van dit kwaliteitsproduct en 

hopen dat het vele uren kwaliteitstraining zal bieden om u 

beter te laten voelen, er beter uit te zien en ten volle van 

het leven te genieten. 

Ja, het is een bewezen feit dat een regelmatig 

trainingsprogramma je fysieke en mentale gezondheid kan 

verbeteren. 

 

Te vaak beperken onze drukke levensstijlen onze tijd 

en gelegenheid om te sporten. De Upright Bike biedt een 

handige en eenvoudige methode om je aanval te 

beginnen om je lichaam in vorm te krijgen en een 

gelukkigere en gezondere levensstijl te bereiken. 

Voordat u verder leest, bekijkt u de onderstaande 

tekening en maakt u zich vertrouwd met de onderdelen 

die zijn gelabeld. Lees deze handleiding zorgvuldig door 

voordat u de UprightBike gebruikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DE VOLGENDE GEREEDSCHAPPEN ZIJN INBEGREPEN VOOR MONTAGE:  

 

 

 

 

                                                                             
 

T-HAND DOPSLEUTEL  

()17mm 

DOPSLEUTEL ()13mm MOERSLEUTEL 

()17mm 

 
 

 
Phillips  

SCHROEVENDRAAIER ()6mm 

troosten 

zadel 

stuur 

Pulssensor 

pedaal 

Hoofdframe 

Transport wielen 

 

Leveler 

Achterstabilisator 

Consolebuis 

INBUSSLEUTEL 

(5 mm) 

Zadelverstelling 

Voorarm steun Drinkbushouder 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

handleiding  

 Tzijn console  is ingebouwd met  iSUPER  compatibele  hardware, neem dan een paar minuten om 
deze gebruikershandleiding te bekijken . 
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 TAAL SETTINGS" 

Stap a. 

Stap 1: 

Methode om de instelling in te voeren: 

a. Tik eerst 1 keer op de rechter bovenhoek 

b. Tik vervolgens 3 keer op de linkerbenedenhoek om de 

instellingen in te voeren 

Stap b.  

 

Stap 2: 

Kies en druk op de taalknop die u wilt gebruiken. 

 
                                                                              



"WiFi SETTINGS" 

 

Stap 1: 

a. Tik op de knop "WiFi" om de WiFi-instelling in te voeren. 

 

 

Stap 2: 

a. Kies Netwerknaam en vul wachtwoord in (indien nodig),  
let op: Hoofdletters en kleine letters moeten precies 

worden getypt. 

b. Druk vervolgens op de knop "OK" om te bevestigen. 

 

 

Stap 3: 

Druk op de knop "Return" naar de vorige pagina. 

 
 
 
                                                                              

"VIDEO &  MUSIC  COPY  



SETTINGS" 

 

Stap 1: 

a. Download eerst uw muziek of video naar een USB-
geheugenstick. 

b. Druk op de knop "KOPIËREN" om de kopieerinstelling in 
te voeren. 

 
 
notitie: 

 Videoformaten - MP4, AVI, WMV, MOV... enz. 

 Muziekformaten –  MP3, WMA, WAV... enz. 

 

Stap 2: 

a. Sluit de USB-geheugenstick aanopdeUSB-poort van de 
console. 

b. Kies de bestanden die u naar de console wilt kopiëren. 

 

 

Stap 3: 

a. Druk op deknop "Copy USB to internal",  de 

geselecteerde bestanden worden vervolgens naar de console 

gekopieerd als de volgende afbeelding wordt weergegeven. 

b. Tik vervolgens op de knop "Retourneren" om terug te 
keren naar de hoofdpagina. 

 

 
 
 
                                                                              



"LOGIN GEBRUIKER  

 

Stap 1: 

Tik op de knop "User" om in te loggen. 

 

OPMERKING: "Als u op de knop "Quick Start" drukt,  wordt het 

aanmeldingsproces overgeslagen. 

 

Stap 2: 

a. Vul persoonlijke gegevens in -  NAAM,  GESLACHT, 

Geboortedatum, LENGTE en GEWICHT. 

b.  OPMERKING: De persoonlijke informatie wordt gewist na 1 

minuut inactiviteit op het item (privacy bij professioneel gebruik). 

c. Tik vervolgens op de knop "OK" om terug te gaan naar het 

hoofdscherm. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            

"WORKOUT  PROGRAMMA’S  

SETTINGS" 

 

Stap 1: 

 Tik op de "Programma's" knop om het voorkeursprogramma te 
selecteren om uit te oefenen. 

 Tik "Quick Start" knop om direct te oefenen. 

 

Stap 2: 

Swipe met de vinger om naar het gewenste trainingsprogramma te 
scrollen. Er zijn 6 soorten programma's om uit te kiezen, zoals hieronder 
wordt weergegeven: 

4 soorten trainingsprogramma's  

 

4 soorten bergen 

 

4 soorten hartslag programma's 

 

4 soorten Racing Challenge 

 
Hardlooproutes met Google Maps 

 
3 soorten virtual running 

 

 
 
 



                                                                             

"WORKOUT  PROGRAMS  

SETTINGS" 
Trainingsprogramma's : 
Er zijn 4  programma's (Handmatig, Berg, Constant Watt, 1  
Gebruikersinstelling) beschikbaar om uit tekiezen. Kies het gewenste 
trainingsprogramma en stel Afstand, Tijd, Calories of Watt invoor de juiste 
training. 

 
Handmatig programma 

 
Klim programma 

 
Constant Watt programma 

(30 ~ 300 Watt; per 5 Watt toename) 

 
1 Gebruikersinstellingen 

Swipe uw vinger omhoog of omlaag 
om het gewenste weerstandsniveau in 
te stellen en druk op de OK-knop   

 

Mountain Road Programma's : 

Als u Mountain Road Program selecteert, zijn er 4 soorten Mountain Roads 
beschikbaar om uit te kiezen, kies een van de gewenste mountain road-
programma's voor de juiste training. OPMERKING: Hoe korter de afstand, 
hoe zwaarder de weerstand kan worden; integendeel, hoe langer de afstand, 
hoe lichter de weerstand kan worden. Bij elke  stap die je verovert, markeert 
de console automatisch een rode vlag. Zodra de training is voltooid, kunt u uw 
trainingsresultaten bekijken. 

Afstand: 10 KM Afstand: 5  KM 

Afstand: 3  KM Afstand: 2.5  km 
 

notitie: 

 Tellen: Als doelafstand, tijd, calorieën en 

watt niet zijn geselecteerd. 

 Aftellen: als doelafstand, tijd, calorieën 

en watt zijn geselecteerd. 

Bekijk uw trainingsresultaten 

 

Een rode vlag markeren bij elke stap die 
je verovert  

 



                                                                              
"WORKOUT  PROGRAMMA’S 

SETTINGS" 

EENVOUDIGE FORMULEOVERZICHT:  
 BEGINNER: 60% van de maximale 

hartslag; 60% van (220  –  uw leeftijd). 
 TRAINER: 70% van de maximale hartslag; 

70% van (220  –  uw leeftijd). 
 ACTIEVE TRAINER: 80% van de 

maximale hartslag; 80% van (220  –  uw 
leeftijd). 

 

H.R.C. Programma's: 

Er zijn 4 H.R.C.-programma's (60%, 70%, 80% en doelhartslag)beschikbaar 
om uit te kiezen, een van de gewenste trainingsprogramma's te kiezen en Afstand,  
Tijd, Calorieën in te stellen voor de juiste training. 

 

60% H.R.C. 

 

70% H.R.C. 

 

80% H.R.C. 

 

Streefhartslag (114  ~ 190 BPM / 
Beats Per Minuut) 

 

 

Racing Challenge Programma's: 

Er zijn 4 soorten (5, 10, 15 en 20 ronden) beschikbaar om uit te kiezen, kies een 
van de gewenste race-uitdagingsprogramma's voor een goede training.  Zodra de 
training is voltooid, kunt u uw trainingsresultaten delen via e-mail. 

 
5 ronden 10 ronden 

 
15 ronden 20 ronden 

 

 

notitie: 
 Tellen: Als doelafstand, tijd, calorieën  

niet zijn geselecteerd. 
 Aftellen: alsdoelafstand, tijd, calorieën 

zijn geselecteerd. 

 

Bekijk uw trainingsresultaten 

 



                                                                              

"WORKOUT  PROGRAMMA’S  

SETTINGS" 

 

 

Hardlooproutes met Google Maps: 
 
 Als u een route wilt 

maken, selecteert u de 

"start" en 
"bestemming" en 

raakt u deze aan. 

 Om de training te 

starten door op de knop 

"Start" te drukken. 

 

 
 "Groen" betekent de 

startlocatie. 

 "Geel" betekent uw 

huidige locatie. 

 "Rood" betekent de 

eindbestemming. 

 Zodra de training is 

voltooid, kunt u uw 

trainingsresultaten 

bekijken. 
 

 

Virtueel uitvoeren: 

Er zijn 3 soorten virtuele hardloopscènes beschikbaar om uit te kiezen, kies een 
van de virtuele hardloopscènes voor de juiste training. 

 

 

 

 

 

Bekijk uw trainingsresultaten 

 



                                                                              

             "MULTI-MEDIA  FUNCTIES 

 

Sleep tijdens het trainen met uw vinger op de driehoekige 
pictogrammen  of  aan weerszijden van het scherm om de 
panelen met de huidige trainingswaarden (calorieën, rpm, afstand, 
hartslag, snelheid en watt) weer te geven of te verbergen.  

 

 

ISuper-software wordt geleverd met de volgende multimedia-functie-

apps voor uw plezier tijdens het sporten. Sleep uw vinger naar 

beneden op het bovenste driehoekige pictogram om het paneel met 

app-pictogrammen te onthullen en tik op de gewenste app. 

 

 

 

Browserknop 

Browse websites op het internet.  

 
 
                                                                              



"MULTI-MEDIA  FUNCTIES 

 

Youtube-knop 

Speel video's af uit de online collectie van YouTube. Zoek naar video's of blader 
door aanbevolen, meest bekeken, meest recent bijgewerkte en best beoordeelde 
video's.  

 

 

Facebook-knop 

Deel updates van je gezondheidsproces tijdens het sporten via Facebook. 

 

 

Twitter-knop 

Deel updates van je gezondheidsproces tijdens het sporten via Twitter. 

 

                                                                              

Druk op deze 
knop om terug te 
keren naar het 
vorige scherm 

Druk op deze 
knop om terug te 
keren naar het 
vorige scherm 

Druk op deze 
knop om terug te 
keren naar het 
vorige scherm 

Druk op deze 
knop om uit te 
zoomen op 
youtube pagina 



"MULTI-MEDIA  FUNCTIES 

Videoknop 

 

 Videoformaten - MP4, AVI, WMV, MOV... enz. 

 instructie:  
a. Download uw video's naar USB-geheugenstick. 
b. Sluit de USB-geheugenstick aanopdeUSB-poort van de 

console. 
c. Druk op "VideoKnop". 
d. Selecteer het voorkeursvideobestand en speel af. 

 

Muziekknop 

 
 

 Muziekformaten –  MP3, WMA, WAV... enz. 

 instructie:  
a. Download uw muziek naar USB-geheugenstick. 
b. Sluit de USB-geheugenstick aanopdeUSB-poort van de 

console. 
c. Druk op "Music Button". 
d. Selecteer of verwijder de voorkeursmuziek en speel af. 

 

 
 

Druk op deze knop om terug 
te keren naar het vorige 
scherm 

Druk op deze knop om terug 
te keren naar het vorige 
scherm 


