
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Product kan enigszins afwijken van de afbeelding. 

 

 

 

                                                                              Versie: II 

 

 

Lichaamsbeweging kan een 
gezondheidsrisico vormen. 
Raadpleeg eerst een arts alvorens 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 
gemonteerd en gebruikt is. 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. 

waarschuwing 

Het gebruikersgewicht mag de 180 kg niet overschrijden ! 

GEMAAKT IN TAIWAN 
 

  

GEBRUIKERSHANDLEIDING 

 

HOMETRAINER C9001 E 
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 WAARSCHUWING: Lees de volgende veiligheidsinstructies voordat u de UPRIGHT BIKE gebruikt om 

het risico op ernstig letsel te verminderen.  

1. Lees alle waarschuwingen geplaatst op de Fiets. 

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

gemonteerd en vastgedraaid is. 

3. Houd kinderen uit de buurt van dit toestel. Laat kinderen dit apparaat niet gebruiken zonder begeleiding van een ouder of 

verantwoordelijke. Houd ook huisdieren uit de buurt van het toestel wanneer u dit gebruikt. 

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

5. Plaats de fiets op een solide oppervlak. Plaats deze niet op losse tapijten of oneffen oppervlakken. 

6. Inspecteer de fiets voor gebruik op versleten of losse onderdelen. 

7. Draai losse of versleten onderdelen vast en vervang ze voordat u de fiets gebruikt. 

8. 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 direct en raadpleeg uw arts. 

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

11. Kies altijd de workout die het beste past bij je fysieke kracht en flexibiliteitsniveau. 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 bengelende kleding tijdens het gebruik van de hometrainer. 

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

15. Wees voorzichtig om uw evenwicht te behouden tijdens het gebruik, verlies van evenwicht kan leiden tot een val en ernstig 

lichamelijk letsel. 

16. Houd beide voeten stevig op de pedalen tijdens het sporten. 

17. De fiets mag niet worden gebruikt door personen met een gewicht van meer dan 180 kg. 

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

19. Gebruik twee personen om het toestel te verplaatsen. 

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 fiets; houd tenminste 1 meter afstand van elk 

obstakel tijdens het gebruik van de fiets. 

22. Deze hometrainer is 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. 
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Voorwoord" 

Bedankt voor het kiezen van deze hometrainer. We zijn 
erg trots op het produceren van dit kwaliteitsproduct en 
hopen dat het vele uren kwaliteitsoefeningen zal bieden om 
u zich 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. Deze Upright Bike biedt een 
handige en eenvoudige methode 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 hometraner gebruikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

console 

zadel 

stuur 

polsslag  
sensor 

pedaal 

Hoofdframe 

Transport wielen 

 

Leveler 

Achterstabilisator 

Verstelhendel 
zadel 

Hand-polskussen 

Drinkbushouder 

Sneltoets 
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Adaptergebruik 
a. Sluit de adapter (12V 3A)  en  het netsnoer  aan op 

de connector aan de voorzijde van het  hoofdframe 
(1). 

b. Sluit de adapter (12V 3A)  en  het netsnoer  aan 
op een stopcontact om de console op te lichten. 
OPMERKING: Langdurige opslag: Wanneer het 
apparaat langere tijd niet in gebruik is, moet u 
ervoor zorgen dat de voedingsadapter uit 
veiligheidsoverwegingen uit het stopcontact is 
gehaald. 

 

. 

 
 
                                                                              

" INSTRUCTIES ZADEL VERSTELLING " 

 
DE GEBRUIKER KAN DE ZITHOOGTE AANPASSEN 
TERWIJL HIJ ZIT 
 Trek zittend aan de verstelhendel (23)  om de zithoogte aan 

te passen. 
 Ga naar beneden om de zithoogte te verlagen of beweeg het 

lichaam lichtjes omhoog om de zithoogte te verhogen. 
Nadat u zich in de juiste positie hebt aangepast, laat u de 
verstelhendel (23) los totdat u het "klik"  geluid hoort.   

 
 

 
HOE HET TOESTEL VERPLAATSEN ?  
Houd de achterste stabilisator met twee handen omhoog en rijd 
het item voorzichtig naar de gewenste plaats. 
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REINIGEN EN ONDERHOUD" 

1. LET OP: Gebruik geen zure reinigingsmiddelen. Als u dit doet, verzwakt u de verf- of poedercoatings. Giet nooit water of 

spuit vloeistoffen op een deel van het toestel. 

2. We raden u aan het item voor en na elke trainingssessie te reinigen. Om stof en vuil van het artikel te verwijderen, veegt u alle 

blootgestelde oppervlakken alleen af met een licht vochtige zachte doek, gebruik nooit oplosmiddelen. 

3. Reinig alleen met zeep- en waterreinigers. 

4. Houd console en elektrische onderdelen altijd schoon en droog. 

5. Schakel het item uit wanneer u het niet gebruikt. 

 

 

 

"CONSOLE  INSTRUCTIONS" 

 Neem een paar minuten de tijd om de console lay-out te overlopen. Hieronder vindt u een overzicht van de functies van de 

console. 
 Wij raden u aan de console maximaal te benutten om uw trainingsroutine te variëren en u gefocust te houden op uw proces 

in de richting van uw fitnessdoelen. De console kan een belangrijke bron van motivatie worden die u op het goede spoor 
zal houden 

 
 
Power  ON 
Begin te trappen om de console te activeren. 



 5

 

Power  Off 
De console zal automatisch naar de  SLAAP-modus gaan na 5 minuten inactiviteit.  
OPMERKING: het toestel blijft ingeschakeld als u doorgaat met trappen 
 
Program  List  

SNEL AAN DE SLAG FITNESS TEST 

PROGRAMMA 

HILL-PROGRAMMA INTERVAL-PROGRAMMA 

GEBRUIKERSPROGRAMMA DOEL (TIJD, AFSTAND, 

CALORIEËN)PROGRAMMA 

H.R.C. (60%, 80%, Doel 

HR) PROGRAMMA 

VISIE PROGRAMMA 

MEDIA (Youtube, Chrome, Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, Amazon, Amazon Video, Spotify, Netflix, MP3, MP4)   
 
 

"CONSOLE  FUNCTIES" 

Tijd 
 Optellen: Als er geen doeltijd is geselecteerd, telt DE TIJD  op van  0:00 tot maximaal 99:59  minuten. 

 Aftellen: Als u de doeltijd hebt ingesteld (5:00 tot 99:00),telt de console af van die geselecteerde 

doeltijd tot 0:00. 

Niveau 
 Weergavebereik: 1 ~ 36. 

 Druk op OMHOOG ()  of  OMLAAG () om de weerstand te selecteren of aan te passen . 

Rpm  Toont het huidige pedaaltoerental (rotatie per minuut).  

Watt  De Wattage weergeven tijdens het sporten 

Calorieën 
 Toont de huidige energie (calorieën) die verbrand is (zijn). 

 Weergavebereik: 0 ~ 999 KCAL. 

Afstand 
 Count Up: Als er geen doelafstand is geselecteerd, telt DISTANCE  op van  1  tot  99 KM. 

 Aftellen: Als u de doelafstand (1 TOT 99; 1 KM)hebt ingesteld, telt de console af van die geselecteerde 

doeltijd tot 0. 

Snelheid  Geeft de huidige snelheid Km/u weer tijdens het sporten. 

Polsslag 

DOELHARTSLAG 

Toont de hartslag die u tijdens uw training in BPM moet aanhouden. Selecteer tijdens het H.R.C. 

programma de  gewenste  TARGET H.R. (70  ~  180  BPM (BEATS PER MINUUT) ; per 1 BPM 

instelbaar) 
 
polsslag: 

 U moet een compatibele hartslagborstband dragen of beide handen op de pulsesensoren  op het stuur 

plaatsen. Uw hartslag wordt weergegeven. 

 Als u geen compatibele hartslagborstband draagt of uw handen incorrect plaatst en er een paar seconden 

voorbijgaan zonder een pulsingang, schakelt de console het polscircuit uit. De console geeft dan een 

foutmelding "P "weer. Plaats uw handen weer correct op de pulse sensoren, de hartslag zal weer 

verschijnen 

Gewicht  30 tot 181 Kg – instelbaar per 1 KG 

Leeftijd  10 tot 99 jaar oud 

Mets 

Definitie: MET of  metabolisch equivalent  is een term die vaak wordt gebruikt om de stofwisseling van 

een gemiddelde persoon te meten of uit te drukken,is de hoeveelheid zuurstof die door een gemiddeld 

zittende persoon wordt gebruikt. Een MET is de hoeveelheid energie of zuurstof die wordt gebruikt om een 

minuut stil te zitten.  
 
1 MET=  3,5 ml/kg/min (het lichaam verbruikt 3,5 milliliter zuurstof per minuut voor elke kilogram 

lichaamsgewicht), is de energie (zuurstof) die het lichaam in rust gebruikt, bijvoorbeeld tijdens het rustig 

zitten of het lezen van een boek. 
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Hoe harder je lichaam werkt tijdens de activiteit, hoe meer zuurstof er wordt verbruikt en hoe hoger de MET 

level. Als u traint op een niveau van 7 METS, betekent dit dat u ongeveer 7 keer zo hard werkt als u in rust 

zou zijn. Je verbruikt ongeveer 7 keer de hoeveelheid zuurstof zoals je in rust ook zou doen. 
 
 Activiteit die 3 tot 6 MET's verbrandt, wordt beschouwd als matige intensiteit fysieke activiteit. 

 Activiteit die > 6 MET's brandt, wordt beschouwd als fysieke activiteit met een krachtige intensiteit. 

 
 

"INSTELLING – TAAL, SCHERMHELDERHEID, VOLUME, WIFI" 

 

Stap 1: 

Methode om de instelling in te voeren: 

Tik op het gebied INSTELLING  (SETTING) om de 

instelling in te voeren. 

 
Taal-,  helderheids-  en  geluidsinstellingen   

Stap 2: 
Tik op Systeem om taal, schermhelderheid en geluiden  in 

te stellen.  

OPMERKING: Deze console ondersteunt 8 talen -  

Engels, Chinees, Deutsch, Turks, Perzisch, Spaans, 

Portugees, Russisch 

 

 
Bluetooth-oortelefooninstellingen  

Stap 3: 
U kunt naar muziek luisteren via luidsprekers of 

oortelefoon.  

 

Tik op Bluetooth  als je een Bluetooth-oortelefoon wilt 

gebruiken. Als u de Bluetooth-headset wilt gebruiken, 

koppelt u deze met de console.  
 
OPMERKING: Deze console ondersteunt ook de 

normale oortelefoon, sluit de line-out-aansluiting (aan 

de onderkant van de console) aan 
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"SETTING – TAAL, SCHERMHELDERHEID, VOLUME, WIFI" 

WiFi- of Ethernet-instellingen 

Stap 4: 

a. Tik op de knop "WiFi /Ethernet" om de WiFi-instelling 

in te voeren. 

b. Selecteer "Aan" om beschikbare apparaten in de buurt te 

zoeken. 

c. Kies uw Netwerknaam  en vul je wachtwoord in (indien 

nodig),  let op: hoofdletters en kleine letters moeten 

precies worden getypt. 

d. Druk vervolgens op de knop "CONNECT" om 

verbinding te maken. 

e. Zodra de instellingen zijn voltooid, drukt u op de knop 

"HOME" om terug te gaan naar de hoofdpagina. 

 
 
 
                                                                              

"SETTING – UPDATE SOFTWARE & APP" 

 

 

a. Apps die communiceren met het internet zal je manueel 

moeten updaten, zorg er eerst voor dat de WiFi-

verbinding werkbaar is 

b. Tik op Systeem om systeem en apps bij te  werken. 

c. Tik op UPDATE  om deel te nemen aan. 

d. Kies UPDATE  op alle benodigde software. 

e. Zodra de update  is voltooid, drukt u op de knop "PIJL-

TERUG" om terug te gaan naar de hoofdpagina. 
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"MEDIA - Youtube, Chrome, Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, Amazon, Amazon Video,   Spotify, 
Netflix, MP3, MP4" 

 

Er zijn 2 manieren om  MEDIA-functies te gebruiken  – 
a. Tik op "MEDIA" op de hoofdpagina. 
b. Tik tijdens andere trainingsprogramma's op 

MEDIA  om multimediale apps(Youtube, Chrome, 
Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, Amazon, 
Amazon Video, Spotify, Netflix, MP3, MP4)te 
kiezen voor uw plezier tijdens het sporten. 

 
 U kunt de trainingsstatus weergeven en verbergen door 

op het ronde pictogram aan de rechterkant van het 
scherm te tikken. 

 Om het volume aan te passen, kunt u op het 
luidsprekerpictogram tikken. 

 

 

MP3, MP4: 
U kunt muziek luisteren en video’s bekijken vanaf uw USB.  
 Ondersteunde formaten: wmv, avi, rm, rmvb, mpeg, ts, 

mp4, mp3. 
 instructie:  

a. Download uw video's en muziek naar usb-stick. 
b. Sluit de USB-geheugenstick aanopdeUSB-poort 

van de console. 
c. Druk op "MP3"  of  "MP4". 
d. Selecteer de video of het muziekbestand en speel af. 

 U kunt de trainingsstatus onthullen en verbergen door 
op het ronde pictogram aan de rechterkant van het 
scherm te tikken. 

 Om het volume aan te passen, kunt u op het 
luidsprekerpictogram tikken. 
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"PROGRAM – QUICK START" 

 
Bekijk uw trainingsresultaten en druk op de HOME-toets 
om terug te gaan naar de hoofdpagina 

 

Wanneer u zich in het hoofdmenu bevindt, drukt u gewoon op 
de QUICK START-knop  om een training te starten zonder 
informatie in te voeren. Zodra de training is voltooid, kunt u 
uw trainingsresultaten bekijken. 
 Tijdens de training kunt u de weerstand aanpassen door 

op LEVEL +/- te drukken. 
 Druk op MEDIA om van het entertainment te genieten.  
 Als er geen internetverbinding is, gaat u naar SETTING  

om WiFi of Ethernet in te stellen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10

"PROGRAM – FITNESS TEST" 

 
Bekijk uw trainingsresultaten en druk op de HOME-toets 
om terug te gaan naar de hoofdpagina 

a. De fitnesstest is verdeeld in twee fasen: Warming UP en 
Fitness Test. De formule is gebaseerd op 85% van (220  –  
uw leeftijd). 

b. Voor deze test raden wij een borstband aan. 
OPMERKING: De weerstand verandert automatisch, 
afhankelijk van uw hartslag tijdens de aangepaste test. 
c. Tik op "FITNESS TEST" in het hoofdmenu. 
d. Voer uw geslacht, leeftijd en gewicht in. 
e. Druk op de START-knop    om de fitnesstest te starten. 
f. De opwarmfase begint.  
OPMERKING: We raden aan om gedurende 3 minuten te 
starten met de opwarmfase als je van tevoren geen warming-
up hebt gedaan. Anders kan de opwarmfase worden 
overgeslagen door op "SKIP " warming-up te tikken. 

 
g. Zodra de training is voltooid, kunt u uw 

trainingsresultaten bekijken. 
 
OPMERKING: Als u tijdens de  training de volgende 
waarschuwingsberichten ontvangt, wordt het programma 
automatisch gestopt. 
 GEEN HR GEDETECTEERD:  Als de console 

gedurende 15 seconden geen hartslagsignaal ontvangt. 
 OVERPULS:  Als uw hartslag te hoog wordt boven de 

streefhartslag. 
 GEEN TOERENTAL Controleer en start de machine 

opnieuw: Als de console gedurende 10 seconden geen 
rpm-signaal ontvangt. 

 Ongeldige test –  TOERENTAL BUITEN BEREIK: 
Bij een toerental van meer dan  52 gedurende 30 
seconden. 

 Ongeldige test –  LAAG TOERENTAL: Als het 
toerental gedurend 30 seconden lager is dan 48. 
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"PROGRAM – HILL&  INTERVAL" 

 
Bekijk uw trainingsresultaten en druk op de HOME-toets 
om terug te gaan naar de hoofdpagina 

a. Tik op "HILL  of  INTERVAL" in het hoofdmenu. 
b. Voer uw geslacht, leeftijd, gewicht en tijd in. 
 Druk op de START-knop om te starten. Zodra de 

training is voltooid, start de  COOL DOWN-fase  
automatisch, waarna u uw trainingsresultaten kunt 
bekijken. OPMERKING:  Het doel van afkoelen is om 
het lichaam terug te brengen naar zijn normale staat 

 Tijdens de training kunt u de weerstand aanpassen door 
op LEVEL +/-te drukken. 

 Druk op MEDIA om van het entertainment te genieten.  
 Als er geen internetverbinding is, gaat u naar SETTING  

om WiFi of Ethernet in te stellen. 
 Voor METS, RPM-informatie, druk op de 

driehoeksknop bovenaan en METS en RPM 
verschijnen. 

  

"PROGRAM – USER PROGRAM" 

 
Bekijk uw trainingsresultaten en druk op de HOME-toets 
om terug te gaan naar de hoofdpagina 

 

a. Tik op "GEBRUIKERSPROGRAMMA" in het 
hoofdmenu. 

b. Voer uw geslacht, leeftijd, gewicht en tijd in. 
c. Druk op "NEXT" om uw eigen programmering te maken. 

En sleep je vinger om de gewenste weerstandsniveaus 
voor alle 30 segmenten in te stellen. 

 
d. Vervolgens duw op de  START-knop  om te starten.  

Zodra de training is voltooid, kunt u uw 
trainingsresultaten bekijken. 

 Tijdens de training kunt u de weerstand aanpassen door 
op LEVEL +/- te drukken. 

 Druk op MEDIA om van het entertainment te genieten.  
 Als er geen internetverbinding is, gaat u naar SETTING  

om WiFi of Ethernet in te stellen. 
 Voor METS, RPM-informatie, druk op de driehoeksknop 

bovenaan en METS en RPM verschijnen. 
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"PROGRAM – GOAL" 

 
Bekijk uw trainingsresultaten en druk op de HOME-toets 
om terug te gaan naar de hoofdpagina 

a. Tik op "GOAL" in het hoofdmenu. 
b. Kies tijd (vanaf 20 ~ 99 min),  Afstand (van 1 ~ 99 km / 

mijl) of Calorieën (van 10 ~ 9999 kcal)  als uw 
doeltrainingsprogramma. OPMERKING: U kunt 
slechts één doeltrainingsprogramma kiezen. 

 
c. Druk op de  START-knop  om te starten.  Zodra de 

training is voltooid, start de  COOL DOWN-fase  
automatisch, waarna u uw trainingsresultaten kunt 
bekijken. OPMERKING:  Het doel van afkoeling is om 
het lichaam terug te brengen naar zijn normale staat. 

d. Tijdens de training kunt u de weerstand aanpassen door 
op LEVEL +/- te drukken. 

 Druk op MEDIA om van het entertainment te genieten.  
 Als er geen internetverbinding is, gaat u naar SETTING  

om WiFi of Ethernet in te stellen. 
 Voor METS, RPM-informatie, druk op de 

driehoeksknop bovenaan en METS en RPM 
verschijnen. 

"PROGRAM – VISION" 

 
Bekijk uw trainingsresultaten en druk op de HOME-toets 
om terug te gaan naar de hoofdpagina 

 

a. Tik op "VISION" in het hoofdmenu. 
b. Er zijn 4 soorten virtuele hardloopscènes beschikbaar om 

uit te kiezen, kies een van de virtuele hardloopscènes voor 
de juiste training. 

 
c. Voer uw trainingstijd in (0 ~ 99 minuten). 
d. Druk op de  START-knop  om te starten.  Zodra de 

training is voltooid, start de  COOL DOWN-fase  
automatisch, waarna u uw trainingsresultaten kunt 
bekijken. OPMERKING:  Het doel van afkoeling is om 
het lichaam terug te brengen naar zijn normale staat. 

e. Tijdens de training kunt u de weerstand aanpassen door 
op LEVEL +/- te drukken. 
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"PROGRAM – H.R.C. (Hartslag)" 

 
Bekijk uw trainingsresultaten en druk op de HOME-toets 
om terug te gaan naar de hoofdpagina 

a. Tik op "HRC" in het hoofdmenu. 

b. Voer uw geslacht, leeftijd, gewicht en tijd in. 
c. Druk op "NEXT" om 60%,  80% ofTarget Heart 

Rate/70-180bpm te kiezen .  

 
e. Duw op de  START-knop  om te starten.  Zodra de 

training is voltooid, start de  COOL DOWN-fase  
automatisch, waarna u uw trainingsresultaten kunt 
bekijken. OPMERKING:  Het doel van afkoeling is om 
het lichaam terug te brengen naar zijn normale staat. 

d. Druk op MEDIA om van het entertainment te genieten.  
e. Als er geen internetverbinding is, gaat u naar SETTING  

om WiFi of Ethernet in te stellen. 
f. Voor METS, RPM-informatie, druk op de driehoeksknop 

bovenaan en METS en RPM verschijnen. 

INFORMATIE OVER HET HARTSLAGPROGRAMMA. 
 BEGINNER: 60% van de maximale hartslag; 60% van (220  – uw leeftijd) 

 TRAINER: 80% van de maximale hartslag; 80% (220  – uw leeftijd) 

 Doel HR/Doelhartslag: 70 ~ 180 BPM (BEATS PER MINUUT). 

 Als de console gedurende 15 seconden geen hartslagsignaal ontvangt, wordt het programma gestopt.  

 Zorg ervoor dat u uw beide handen op de handpulssensoren liggen of je een borstband gebruikt. 

 

CONSOLE MONITOR UW HUIDIGE POLS: 

De console houdt uw huidige polsslag in de gaten en past het weerstandsniveau automatisch aan om uw polsslag binnen de door u 

gekozen doelhartslagzone (THR) te houden. 

hartslag Weerstandsniveau 

Uw werkelijke hartslag ≦  THR  - 25 Elke 10 seconden automatisch 3 niveaus verhogen 

Uw werkelijke hartslag ≦  THR  - 15 Elke 10 seconden automatisch 2 niveaus verhogen 

Uw werkelijke hartslag ≦  THR  - 5 Elke 10 seconden automatisch 1 niveau verhogen 

THR –  4 < Uw werkelijke hartslag < THR +4 Houd hetzelfde weerstandsniveau 

Uw werkelijke hartslag ≧  THR  + 5 Elke 10 seconden automatisch 1 niveau verlagen 

Uw werkelijke hartslag ≧  THR  + 15 Elke 10 seconden automatisch 1 niveau verlagen 

Uw werkelijke hartslag ≧  THR  + 25 Elke 10 seconden automatisch 2 niveaus verlagen 
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"Training Instructies" 
 
Hoe u met uw trainingsprogramma begint, hangt af van uw fysieke conditie. Als u al enkele jaren inactief bent of ernstig overgewicht 

heeft, moet u langzaam en geleidelijk uw trainingsduur verlengen: bijvoorbeeld een paar minuten per training per week. 

 

In eerste instantie kunt u misschien slechts een paar minuten trainen in uw doelzone, maar uw aerobe conditie zal de komende zes tot 

acht weken verbeteren. Wees niet ontmoedigd als het langer duurt. Het is belangrijk om in je eigen tempo te werken. Uiteindelijk kun 

je 30 minuten onafgebroken trainen. Hoe beter je aerobe conditie, hoe harder je moet werken om in je doelzone te blijven. Onthoud 

deze essentiële zaken: 

 

Laat uw arts uw training- en dieetprogramma's beoordelen om u te adviseren over een trainingsroutine die u moet aannemen. 

Begin uw trainingsprogramma langzaam met realistische doelen die door u en uw arts zijn gesteld. 

Controleer uw hartslag regelmatig. Bepaal uw streefhartslag op basis van uw leeftijd en conditie. 

Plaats je toestel op  een vlak, gelijkmatige oppervlak op ten minste 3 meter van muren en meubels. 

 
TRAININGSINTENSITEIT 
 

Om de voordelen van sporten te maximaliseren, is het belangrijk om met de juiste intensiteit te trainen. Het juiste intensiteitsniveau is 

te vinden door uw hartslag als leidraad te gebruiken. Voor effectieve aërobe oefening moet uw hartslag tijdens het sporten op een 

niveau tussen 70% en 85% van uw maximale hartslag worden gehouden. Dit staat bekend als je doelzone. U kunt uw doelzone vinden 

in de onderstaande tabel. Doelzones worden vermeld voor zowel ongeconditioneerde als geconditioneerde personen op basis van 

leeftijd. 

 

Houd tijdens de eerste maanden van uw 

trainingsprogramma uw hartslag in de buurt van de 

ondergrens van uw doelzone terwijl u traint. Na een paar 

maanden kan uw hartslag geleidelijk worden verhoogd 

totdat deze zich in de buurt van het midden van uw 

doelzone bevindt terwijl u traint. 

 

Om uw hartslag 

handmatig te meten, 

stopt u met sporten, 

maar blijft u uw benen 

bewegen of 

rondwandelen en plaatst 

u twee vingers op uw pols. Neem een hartslagtelling van 

zes seconden en vermenigvuldig de resultaten met 10 om 

uw hartslag te vinden. Als uw hartslag van zes seconden 

bijvoorbeeld 14 is, is uw hartslag 140 slagen per minuut. 

(Een telling van zes seconden wordt gebruikt omdat uw hartslag snel daalt wanneer u stopt met sporten.) Pas de intensiteit van uw 

training aan totdat uw hartslag op het juiste niveau is. 

                                                                              

leeftijd Doelhartslagzone 
(55% ~ 90% van max. 
hartslag) 

Gemiddelde max. 
hartslag 100% 

20 110-180 slagen per minuut 200 slagen per minuut 
25 107-175 slagen per minuut 195 slagen per minuut 
30 105-171 slagen per minuut 190 slagen per minuut 
35 102-166 slagen per minuut 185 slagen per minuut 
40 99-162 slagen per minuut 180 slagen per minuut 
45 97-157 slagen per minuut 175 slagen per minuut 
50 94-153 slagen per minuut 170 slagen per minuut 
55 91-148 slagen per minuut 165 slagen per minuut 
60 88-144 slagen per minuut 160 slagen per minuut 
65 85-139 slagen per minuut 155 slagen per minuut 
70 83-135 slagen per minuut 150 slagen per minuut 
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"WARM-UP EN COOL-DOWN" 
 
Warming-up Het doel van de warming-up is om je lichaam voor te bereiden op lichaamsbeweging en om blessures te minimaliseren. 

Warm twee tot vijf minuten op voor krachttraining of aërobe training. Voer activiteiten uit die uw hartslag verhogen en de werkende 

spieren verwarmen. Activiteiten kunnen zijn stevig wandelen, joggen, springvijzels, touw springen en hardlopen op zijn plaats. 
 
Stretchen Rekken terwijl je spieren warm zijn na een goede warming-up en opnieuw na je kracht- of aerobe trainingssessie is erg 

belangrijk. Spieren strekken zich op deze momenten gemakkelijker uit vanwege hun verhoogde temperatuur, wat het risico op 

blessures aanzienlijk vermindert. Stretches moeten 15 tot 30 seconden worden vastgehouden. Niet stuiteren. 
 
Afkoelen Het doel van afkoelen is om het lichaam aan het einde van elke trainingssessie weer in zijn normale of bijna normale 

rusttoestand te brengen. Een goede cooling-down verlaagt je hartslag en zorgt ervoor dat bloed terugkeert naar het hart.  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
ONDERDELENLIJST 



Nee. Objectnaam Q'ty 

1 Hoofdframe 1 

2 Voorste stabilisator 1 

3 Achterstabilisator 1 

4 De Post van de zetel 1 

5 Rechtopstaande post 1 

6 stuur 1 

7 Linker omslag 1 

8 Rechter omslag 1 

9 Bovenste kettingafdekking 1 

10 Crank Cover 2 

11 Linker pedaal 1 

12 Rechter pedaal 1 

13 Riem (762J8) 1 

14 Belt  (1092J8) 1 

15 Katrol (235) 1 

16 magneet 1 

17 Katrol (120) 1 

18 EndCaps 4 

19 Leveler 4 

20 Transport wielen 2 

21 zetel 1 

22 Stoel kleine letters 1 

23 Aanpassingsbalk 1 

24 Schuifregelaar 1 

25 Zadelpen sleeve 1 

26 Bovenste schuim grip 2 

27 Foam Grip 2 

28 Hand polskussen 2 

29 Pulse Sensor Top Behuizing 2 

30 Pulse Sensor Bodem behuizing 2 

31 troosten 1 

32 Batterij deur 1 

33 Console buis 1 

34 Back Console-hoesje 1 

Nee. Objectnaam Q'ty 

35 Schroefdop 4 

36 
Ondersteuningspad voor 
accessoirelade 

1 

37 Accessoire lade   1 

38 Linker rechtopstaande postmouw 1 

39 Rechter rechtopstaande postmouw 1 

40 
Voor aluminium rechtopstaande 
hoes 

1 

41 
Achterste aluminium rechtopstaande 
hoes 

1 

42 Air Preszeker Bar 1 

43 Stoelverstellingshendel 1 

44 Vaste standaard 1 

45 Spacer 1 

46 kabel  1 

47 Kabelveer 1 

48 Rolas 1 

49 Stand lente 1 

50 Spacer-standaard 1 

51 Boogwasser 1 

52 weerstand 1 

53 controleur 1 

54 Linker montageplaat 1 

55 Rechter montageplaat 1 

56 Generator 1 

57 Eendaptorbeugel   1 

58 Eenrichtings katrol (51) 1 

59 Eenrichtingslager (2520) 1 

60 as 1 

61 Krukas 1 

62 Linker crank  1 

63 Rechter crank 1 

64 Idler Arm 1 

65 Asaansluitkap 1 

66 Idler Wiel Spacer 1 

67 De Lente van Idler 1 

68 Lager (6004) 8 
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ONDERDELENLIJST

Nee. Objectnaam Q'ty 

69 Square  Toets (6x6x)15mm 1 

70 E-Ring 1 

71 C-Ring 2 

72 Oogbout 4 

73 Spanbeugel 2 

74 Slotenwasser (M8) 11 

75 Wasmachine (8×23×2.0t) 2 

76 Wasmachine (8×38×2.0t) 4 

77 Wasmachine (10×23×2.0t) 2 

78 Wasmachine (10.6×60×2.0t) 1 

79 Wasmachine (17×25×1.0t) 1 

80 Wasmachine (18.3×25×1.0t) 1 

81 Wasmachine (6x13x1.0t) 2 

82 Wasmachine (21×30×1.0t) 2 

83 Schroef (M3×)10mm 5 

84 Schroef (M4×32mm) 4 

85 Schroef (M4×)20mm 7 

86 Schroef (M5×)18mm 21 

87 Bout (M5×p0.8×)15mm 7 

88 Bout (M5×p0.8×)30mm 2 

89 Bout (M5×p0.8×)75mm 2 

90 Bout (M6×p1.0×)10mm 4 

91 Bout (M6×p1.0×)20mm 4 

92 Bout (M8×p1.25×)55mm 2 

93 Bout (M10×p1.5×)30mm 1 

94 Bout (M8×p1.25×12mm) 5 

95 Bout (M8×p1.25×)16mm 1 

96 Bout (M10×p1.5×)45mm 1 

97 Bout (M8×p1.25×)15mm 4 

98 Bout (M8×p1.25×)15mm 1 

99 Bout (M8×p1.25×)65mm 4 

100 Bout (M8×p1.25×)80mm 4 

101 Bout (M10×p1.5×)25mm 2 

102 Bout (M6×p1.0×)12mm 2 

103 Bout (L=)35mm 2 

104 Moer (M6×p1.0) 3 

105 Moer (M8×p1.25) 3 

106 Nylon Moer (M6×p1.0) 2 

107 Dunne nylon moer (M8×p1.25) 8 

108 Nylon Moer (M8×p1.25) 6 

109 Nylon Moer (M10×p1.5) 4 

110 Flensmoer (M10×p1.25) 1 

111 Moer (M10×p1.25) 1 

112 Bovenste verbindingsdraad 1 

113 Middelste verbindingsdraad 1 

115 Slot wasmachine (M6) 2 

116 
Bout, socket hoofd 
(M6xp1.0x12mm) 

2 

117 Sensordraad & Standaard 1 

118 Eerste pulssensordraad 1 

119 Tweede pulssensordraad 1 

121 Generator verbindingsdraad 2 

122 Handheld ronde stekker (31.8) 1 

123 Voorste buisdeksel 1 

124 Achterbuis cover 1 

125 Afstandsbalk ()4.6mm 1 

126 Afstandsbalk ()36mm 1 

127 Linker quick-access sleutel 1 

128 Juiste quick-access sleutel 1 

129 Linker membraansleutel 1 

130 Rechter membraansleutel 1 

131 Ovale stekker (30x60) 1 

132 Moerdop (M8) 1 

133 Schroef (M3xp1.5x20mm) 2 

134 Schroef (M3xp0.5x25mm) 4 

135 Schroef (M6xp1.0x15mm) 4 

136 Bout (M8xp1.25x16mm) 7 

137 bewerker 1 

138 Adapterdraad 1 

139 stroomkabel 1 
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PRODUCTONDERDELEN TEKENING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


