
 

 

   HOMETRAINER RIJDER-2 
 

Handleiding 

 

 

De dingen die je moet weten voor je gaat sporten:   

Een.  Programma selecteren en waarde instellen 

1. Gebruik de OMHOOG of OMLAAG toetsen om de programmamodus te selecteren en druk 

vervolgens op ENTER om uw trainingsmodus te bevestigen.  

2. In de handmatige modus gebruikt de computer de toetsen OMHOOG of OMLAAG om uw 

trainingsTIJD, AFSTAND, CALORIEËN, POLS in te stellen.   

3. Druk op de START / STOP-toets om de oefening te starten.  

4. Wanneer u het doel bereikt, produceert de computer piepgeluiden en stopt vervolgens.  

5. Als u meer dan één doel instelt en u het volgende doel wilt bereiken, drukt u op start / stop toets om 

te blijven oefenen.  

 

B.  Wake-Up functie 

De monitor gaat in de SLAAPSTAND (LCD uit) wanneer er geen signaalinvoer is en er na 4 minuten geen 

toets wordt ingedrukt. Druk op een willekeurige toets om de monitor te starten.  

 

Functies en kenmerken: 

 

1. TIJD: Toont uw verstreken trainingstijd in minuten en seconden. Uw computer telt automatisch op van 

0:00 tot 99:59 in intervallen van één seconde. U kunt uw computer ook zo programmeren dat deze aftelt 

vanaf een ingestelde waarde met behulp van de toetsen OMHOOG en OMLAAG. Als u doorgaat met 

trainen zodra de tijd 0:00 uur heeft bereikt, begint de computer te piepen en stelt zichzelf opnieuw in op 

de oorspronkelijke tijdsinstelling, zodat u weet dat uw training is voltooid.  

2. AFSTAND: Geeft de cumulatieve afstand weer die tijdens elke training wordt afgelegd tot een 

maximum van 99,9 KM / MIJL.  

3. RPM: Je pedaalcadans.  

4. WATT: De hoeveelheid mechanische kracht die de computer ontvangt van uw oefening. 

5. SNELHEID: geeft de waarde van uw trainingssnelheid weer in KM/MIJL per uur.  



6. CALORIEËN: Uw computer schat de cumulatieve calorieën die op een bepaald moment tijdens uw 

training worden verbrand.   

7. PULSE: Uw computer geeft uw hartslag weer in beats per minuut tijdens uw training.  

8. LEEFTIJD: Uw computer is leeftijdsprogrammeerbaar van 10 tot 99 jaar. Als u geen leeftijd instelt, 

wordt deze functie altijd standaard ingesteld op 35 jaar.  

9. TARGET HEART RATE (TARGET PULSE): De hartslag die u moet handhaven, wordt uw Target Hear 

Rate in slagen per minuut genoemd.  

10. PULSE RECOVERY: Laat tijdens de START-fase de handen op de handvatten of laat de borstzender 

bevestigd en  druk vervolgens op de "PULSE RECOVERY" -toets, time begint te tellen van 01:00 - 

00:59 - - tot 00:00 uur. Zodra 00:00 uur is bereikt, toont de computer uw hartslagherstelstatus met de 

graad F1.0 tot F6.0.  
1.0 betekent UITSTEKEND 

1.0＜F＜2.0 betekent UITSTEKEND 
2.0≦F≦2.9 betekent GOED 
3.0≦F≦3.9 betekent EERLIJK 
4.0≦F≦5.9 betekent ONDER HET GEMIDDELDE 

 6.0 betekent SLECHT 
 
 

   Opmerking: Als er geen pulssignaalinvoer is, geeft de computer "P" weer in het PULSE-venster. Als de 

computer "ERR" in het berichtvenster weergeeft, drukt u opnieuw op de PULSE RECOVERY-toets en 

zorgt u ervoor dat uw handen goed op de handvatten blijven of dat de borstzender goed is bevestigd.  

11. AFSTANDSBALK: Elke balk geeft 100 meter of 0,1 mijl aan. 

 

Sleutelfunctie:  

Er zijn 6 knoptoetsen en de functiebeschrijving als volgt:  

 

1. START / STOP-toets:  

a) Snelstartfunctie: Hiermee kunt u de computer opstarten zonder een programma te selecteren.  

Alleen handmatige training. De tijd begint automatisch vanaf nul te tellen  

b) Druk tijdens de trainingsmodus op de toets om de oefening te STOPPEN.  

c) Druk tijdens de stopmodus op de toets om de oefening te STARTEN.  

 

2. UP-toets:  

a) Druk op de toets om de weerstand tijdens de trainingsmodus te verhogen.  

b) Druk tijdens de instellingsmodus op de toets om de waarde van tijd, afstand, calorieën, leeftijd te 

verhogen en selecteer Geslacht en programma.  

 

3. DOWN-toets:  

a) Druk op de toets om de weerstand tijdens de trainingsmodus te verminderen.  

b) Druk tijdens de instellingsmodus op de toets om de waarde van tijd, afstand, calorieën, leeftijd te verlagen 

en selecteer Geslacht en programma.  

 

 

 



4. ENTER-toets:  

a) Druk tijdens de instellingsmodus op de toets om de huidige gegevensinvoer te accepteren.  

b) In de stopmodus kan de gebruiker door deze toets langer dan twee seconden ingedrukt te houden alle 

waarden opnieuw instellen op nul of de standaardwaarde.  

c) Druk tijdens het instellen van de klok op deze toets om het instellingsuur en de instellingsminuut te 

accepteren.  

 

5. BODY FAT-toets: druk op de toets om uw LENGTE, WEKGHT, GESLACHT en LEEFTIJD in te voeren 

om vervolgens uw lichaamsvetverhouding te meten 

 

6. PULSE RECOVERY-toets: Druk op de toets om de hartslagherstelfunctie te activeren.  

 

Programma Introductie & Werking: 

Handmatig programma: Handmatig  

P1 is een handmatig programma. De gebruiker kan beginnen met trainen door op de START / STOP-

toets te drukken. Het standaard weerstandsniveau is 5. Gebruikers kunnen oefenen in elk gewenst 

weerstandsniveau (aanpassen met UP / DOWN-toetsen tijdens de training) met een periode van tijd of 

een aantal calorieën of een bepaalde afstand.  

 

Handelingen:  

1. Gebruik UP / DOWN toetsen om het MANUAL (P1) programma te selecteren.  

2. druk op de ENTER sleutel om handmatig programma te openen.  

3. De TIJD knippert en u kunt op OMHOOG of OMLAAG drukken om uw trainingsTIJD in te stellen.  

   Druk op ENTER om de gewenste TIJD te bevestigen.  

4. De AFSTAND knippert en u kunt op OMHOOG of OMLAAG toetsen drukken om uw doelAFSTAND in 

te stellen.  

   Druk op ENTER om de gewenste AFSTAND te bevestigen.  

5. De CALORIEËN knipperen en u kunt op de toetsen OMHOOG of OMLAAG drukken om uw 

trainingsCALORIEËN in te stellen.  

   Druk op ENTER om uw gewenste CALORIEËN te bevestigen.  

6. De PULSE knippert en vervolgens kunt u op de toetsen OMHOOG of OMLAAG drukken om uw 

oefening PULSE in te stellen.  

   Druk op ENTER om de gewenste Pulse te bevestigen.  

7. Druk op de START/STOP-toets om te beginnen met sporten.  

 

Vooraf ingesteld programma: Stappen, Heuvel, Rollen, Vallei, Vetverbranding, Ramp, Berg, 

Intervallen, Random, Plateau, Fartlek, Precipice Program 

PROGRAMMA 2 tot PROGRAMMA 13 zijn de vooraf ingestelde programma's. Gebruikers kunnen 

oefenen met verschillende belastingsniveaus in verschillende intervallen zoals de profielen laten zien. 

Gebruikers kunnen oefenen in elk gewenst weerstandsniveau (aanpassen met UP / DOWN-toetsen tijdens de 

training) met een periode van tijd of een aantal calorieën of een bepaalde afstand. 

 



Handelingen: 

1. Gebruik UP / DOWN toetsen om een van de bovenstaande programma's van P2 tot P13 te selecteren.  

2. Druk op de ENTER toets om uw trainingsprogramma in te voeren.  

3. De TIJD knippert en u kunt op OMHOOG of OMLAAG toetsen drukken om uw trainingsTIJD in te 

stellen.  

Druk op ENTER om de gewenste TIJD te bevestigen.  

4. De AFSTAND knippert en u kunt op OMHOOG of OMLAAG toetsen drukken om uw doelAFSTAND in 

te stellen. Druk op ENTER om de gewenste AFSTAND te bevestigen.  

5. De CALORIEËN knipperen en u kunt op de toetsen OMHOOG of OMLAAG drukken om uw 

trainingsCALORIEËN in te stellen. Druk op ENTER om uw gewenste CALORIEËN te bevestigen.  

6. De PULSE knippert en vervolgens kunt u op de toetsen OMHOOG of OMLAAG drukken om uw 

oefening PULSE in te stellen. Druk op ENTER om de gewenste Pulse te bevestigen.  

7. Druk op de START / STOP-toets om te beginnen met oefenen.  

 

Gebruikersinstellingenprogramma: Gebruiker 1, Gebruiker 2, Gebruiker 3, Gebruiker 4 

Programma 14 tot 17 is het gebruikersinstellingsprogramma. Gebruikers zijn vrij om de waarden te maken 

in de volgorde van TIJD, AFSTAND, CALORIEËN en het weerstandsniveau in 10 kolommen. De waarden 

en profielen worden na de installatie opgeslagen in het geheugen. Gebruikers kunnen ook het doorlopend 

laden in elke kolom wijzigen met UP/DOWN-toetsen en ze zullen het weerstandsniveau dat in het geheugen 

is opgeslagen niet wijzigen.  

 

Handelingen: 

1. Gebruik UP / DOWN-toetsen om het USER-programma van P14 tot P17 te selecteren.   

2. Druk op de ENTER toets om uw trainingsprogramma in te voeren.  

3. De kolom 1 knippert en gebruikt vervolgens de toetsen OMHOOG / OMLAAG om uw persoonlijke 

trainingsprofiel te maken. Druk op ENTER om uw eerste kolom met trainingsprofiel te bevestigen. Het 

standaardniveau is load 1.  

4. De kolom 2 knippert en gebruikt vervolgens de toetsen OMHOOG / OMLAAG om uw persoonlijke 

trainingsprofiel te maken.  

  Druk op ENTER om uw tweede kolom met trainingsprofiel te bevestigen.  

5. Volg de bovenstaande beschrijving 5 en 6 om uw persoonlijke trainingsprofielen af te ronden.  

  Druk op ENTER om uw gewenste trainingsprofiel te bevestigen.  

6. De TIJD knippert en u kunt op de toetsen OMHOOG of OMLAAG drukken om uw trainingsTIJD in te 

stellen. 

  Druk op ENTER om de gewenste TIJD te bevestigen.  

7. De AFSTAND knippert en u kunt op DE toetsen OMHOOG of OMLAAG drukken om uw 

doelAFSTAND in te stellen.  

  Druk op ENTER om de gewenste AFSTAND te bevestigen.  

8. De CALORIEËN knipperen en u kunt op de toetsen OMHOOG of OMLAAG drukken om uw 

trainingsCALORIEËN in te stellen. Druk op ENTER om uw gewenste CALORIEËN te bevestigen.  

9. De PULSE knippert en vervolgens kunt u op de toetsen OMHOOG of OMLAAG drukken om uw 

oefening PULSE in te stellen.  



   Druk op ENTER om de gewenste Pulse te bevestigen.  

10. Druk op de START/STOP-toets om te beginnen met sporten.  

  

Hartslagcontroleprogramma: 55% H.R.C., 65% H.R.C., 75% H.R.C., 85% H.R.C., Target H.R.C. 

Programma 18 tot programma 22 is het hartslagcontroleprogramma en programma 22 is het 

doelhartslagcontroleprogramma.  

Programma 18 is de 55% Max H.R.C. - - Target H.R. = (220 – AGE) x 55% 

Programma 19 is de 65% Max H.R.C. - - Target H.R. = (220 – AGE) x 65% 

Programma 20 is de 75% Max H.R.C. - - Target H.R. = (220 – AGE) x 75% 

Programma 21 is de 85% Max H.R.C. - - Target H.R. = (220 – AGE) x 85% 

Programma 22 is de Target H.R.C. - - Workout op basis van uw doelhartslagwaarde.   

Gebruikers kunnen trainen volgens uw gewenste hartslagprogramma door uw LEEFTIJD, TIJD, AFSTAND, 

CALORIEËN of DOELPULS in te stellen.  In deze programma's past de computer het weerstandsniveau 

aan op basis van de gedetecteerde hartslag. Het weerstandsniveau kan bijvoorbeeld elke 20 seconden 

toenemen terwijl de gedetecteerde hartslag lager is dan de TARGET H.R.C. Ook kan het weerstandsniveau 

elke 20 seconden afnemen terwijl de gedetecteerde hartslag hoger is dan de TARGET H.R. C. 

 

Handelingen: 

1. Gebruik de UP / DOWN-toetsen om een van de hartslagregelingsprogramma's van P18 tot P22 te 

selecteren.  

2. Druk op de ENTER toets om uw trainingsprogramma in te voeren 

3. De AGE knippert bij P18 naar P21-programma's en u kunt op de toetsen OMHOOG of OMLAAG 

drukken om uw LEEFTIJD in te stellen.  

  De standaardleeftijd is 35 jaar.  

4. Bij programma 22 knippert de TARGET PULSE en kunt u op de toetsen OMHOOG of OMLAAG 

drukken om uw TARGET PULSE tussen 80 en 180 in te stellen. De standaard TARGET PULSE is 120. 

5. De TIJD knippert en u kunt op de toetsen OMHOOG of OMLAAG drukken om uw trainingsTIJD in te 

stellen.  

  Druk op ENTER om de gewenste TIJD te bevestigen.  

6. De AFSTAND knippert en u kunt op de toetsen OMHOOG of OMLAAG drukken om uw doelAFSTAND 

in te stellen.  

  Druk op ENTER om de gewenste AFSTAND te bevestigen.  

7. De CALORIEËN knipperen en u kunt op de toetsen OMHOOG of OMLAAG drukken om uw 

trainingsCALORIEËN in te stellen.  

  Druk op ENTER om uw gewenste CALORIEËN te bevestigen.  

8. Druk op de START / STOP-toets om te beginnen met oefenen. 

 

Watt Control Programma: Watt Controle 

Programma 23 is een Speed Onafhankelijk Programma. Druk op ENTER om de waarden van DOELWATT, 

TIJD, AFSTAND en CALORIEËN in te stellen. Tijdens de trainingsmodus is het weerstandsniveau niet 

instelbaar. Het weerstandsniveau kan bijvoorbeeld toenemen terwijl de snelheid te laag is. Ook kan het 

weerstandsniveau afnemen terwijl de snelheid te snel is.  Als gevolg hiervan zal de berekende waarde van 



WATT dicht bij de waarde van TARGET WATT setup door gebruikers.  

 

Handelingen:  

 1. Gebruik de toets OMHOOG of OMLAAG om het programma WATT CONTROL (P23) te selecteren.   

 2. Druk op ENTER toets om uw trainingsprogramma in te voeren.  

 3. De TIJD knippert en u kunt op de toets OMHOOG of OMLAAG drukken om uw trainingsTIJD in te 

stellen.  

   Druk op ENTER om de gewenste TIJD te bevestigen.  

 4. De AFSTAND knippert en u kunt op de toets OMHOOG of OMLAAG drukken om uw doelAFSTAND 

in te stellen.  

   Druk op ENTER om de gewenste AFSTAND te bevestigen.   

 5. De WATT knippert en u kunt op de toets OMHOOG of OMLAAG drukken om uw doelwattwaarde in te 

stellen.  

   Druk op ENTER om uw doelWATT te bevestigen. De standaard WATT-waarde is 100. 

 6. De CALORIEËN knipperen en u kunt op de toets OMHOOG of OMLAAG drukken om uw 

trainingsCALORIEËN in te stellen.  

   Druk op ENTER om uw gewenste CALORIEËN te bevestigen.  

 7. De PULSE knippert en vervolgens kunt u op de toetsen OMHOOG of OMLAAG drukken om uw 

oefening PULSE in te stellen.  

   Druk op ENTER om de gewenste Pulse te bevestigen.  

 8. Druk op de START/STOP-toets om te beginnen met sporten.  

 

NOTITIE: 

1. WATT = KOPPEL (KGM) * RPM * 1,03  

2. In dit programma zal de WATT-waarde een constante waarde behouden. Het betekent dat als je snel 

peddelt, het weerstandsniveau zal afnemen en als je langzaam peddelt, zal het weerstandsniveau toenemen. 

Probeer je altijd in dezelfde wattwaarde te houden.  

 

Programma Vetverbranding:  

Programma 24 is een speciaal programma om de lichaamsvet percentage van gebruikers te berekenen 

en een specifiek laadprofiel voor gebruikers aan te bieden.  Er zijn 3 lichaamstypes verdeeld volgens 

de berekende FAT%.  

Type1:  LICHAAMSVET% > 27 

Type2:  27 ≧ LICHAAMSVET% ≧ 20 

Type3: LICHAAMSVET % < 20 

De computer toont de testresultaten van FAT PERCENT 

 

Handelingen:  

1. Gebruik UP / DOWN toetsen om het BODY FAT (P24) programma te selecteren.    

2. Druk op de ENTER toets om uw trainingsprogramma in te voeren.  

3. De HOOGTE knippert en u kunt op omhoog of omlaag drukken toetsen om uw HOOGTE in te stellen.  

Druk op ENTER om uw HOOGTE te bevestigen.  



De standaard HOOGTE is 170cm of 5'07" (5feet 7 inch).   

4. Het GEWICHT knippert en u kunt op de toetsen OMHOOG of OMLAAG drukken om uw GEWICHT in 

te stellen.  

Druk op ENTER om uw GEWICHT te bevestigen.   

Het standaardGEWICHT is 70 kg of 155 lbs.  

5. De GENDER knippert en u kunt op DE toetsen OMHOOG of OMLAAG drukken om uw geslacht te 

selecteren.  

Nummer 1 betekent man en nummer 0 betekent vrouw. Druk op ENTER om uw geslacht te bevestigen.  

Het standaard geslacht is 1 (MAN).  

6. De AGE knippert en u kunt op de toetsen OMHOOG of OMLAAG drukken om uw LEEFTIJD in te 

stellen.  

Druk op ENTER om uw LEEFTIJD te bevestigen. De standaard LEEFTIJD is 35.  

7. Druk op de START / STOP-toets om te beginnen met het meten van lichaamsvet. 

Als het venster E op het raam toont, zorg er dan voor dat uw handen goed zijn bevestigd aan de 

handvatten of de 

borstgordel is goed raak op je lichaam.  

Druk vervolgens nogmaals op de START/STOP-toets om de lichaamsvetmeting te starten.  

8. Nadat u klaar bent met uw meting, toont de computer de waarden van FAT PERCENT op het LCD-

scherm. 

9. Druk op start / stop toets om te beginnen met oefenen.  

 

Foutmelding:  

E1 (FOUT 1):  

Normale toestand: Wanneer de monitor tijdens de training het telsignaal van de reductiemotor niet langer 

dan 4 seconden heeft ontvangen en 3 keer onder opeenvolgende controles heeft gecontroleerd, geeft het 

LCD-scherm E1 weer. 

Inschakelstand: De reductiemotor keert automatisch terug naar nul, wanneer het signaal van de motor niet 

langer dan 4 seconden kan worden gedetecteerd, wordt de bestuurder van de reductiemotor onmiddellijk 

uitgeschakeld en wordt de E1 op het LCD-scherm weergegeven. Alle andere digitale en functiemarkeringen 

zijn leeg en de uitgangssignalen worden ook afgesneden.   

E2 (FOUT 2): Wanneer de monitor de geheugengegevens leest  , als de ID-code niet correct is of het 

geheugen-IC beschadigd, zal de monitor E2 onmiddellijk weergeven bij het inschakelen.  

E3 (FOUT 3): Na 4 seconden in de startmodus detecteert de computer dat de defecte motor het nulpunt niet 

heeft verlaten, waarna de LCD-balk "E3" weergeeft.  

 

Technische gegevens van de huidige adapter 

1. Uitgang: DC 6 ~ 9V / 0.5 ~ 1A  

 

LCD Workout Grafische kaart 

VOORAF INGESTELDE PROGRAMMAPROFIELEN:  

 

PROGRAMMA 1 PROGRAMMA 2 PROGRAMMA 3 



HANDMATIG 

 

 

 

 

STAPPEN HEUVEL 

PROGRAMMA 4 

ROLLEND 

 

 

 

 

PROGRAMMA 5 

VALLEI 

PROGRAMMA 6 

 VETVERBRANDING 

PROGRAMMA 7 

HELLING 

 

 

 

 

PROGRAMMA 8 

BERG 

PROGRAMMA 9 

INTERVALLEN 

PROGRAMMA 10 

WILLEKEURIG 

 

 

 

 

PROGRAMMA 11 

PLATEAU 

PROGRAMMA 12 

FARTLEK 

PROGRAMMA 13 

AFGROND 

 

 

 

 

  

PROGRAMMA VOOR GEBRUIKERSINSTELLINGEN 

PROGRAMMA 14                                      

GEBRUIKER 1 

 

 

 

PROGRAMMA 15   

GEBRUIKER 2 

 

 

 

  

PROGRAMMA 16   



GEBRUIKER 3 

 

 

 

PROGRAMMA 17  

GEBRUIKER 4 

 

 

 

HARTSLAG PROGRAMMA PROFIELEN:  

PROGRAMMA 18                 

55% H.R.C.       

 

 

 

PROGRAMMA 19                         

65% H.R.C.                          

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 20 

75% H.R.C. 

 

 

 

PROGRAMMA 21 

 85% H.R.C. 

  

 

 

 

PROGRAMMA 22 

DOEL H.R.C. 

  

 

 

WATT CONTROLE PROGRAMMA 

PROGRAMMA 23 

WATT-REGELING 

 



 

 

LICHAAMSVET TEST PROGRAMMA'S:  

PROGRAMMA 24 

LICHAAMSVET (STOP-MODUS)        LICHAAMSVET (STARTMODUS)  

 

 

 

Een van de volgende zes profielen wordt automatisch weergegeven na het meten van uw LICHAAMSVET: 

 
 

KINOMAP-FTMS verbinding 
 

1. Zoek "KINOMAP" in de mobiele app store om de app te downloaden. 

 

2. Nadat de download is voltooid, opent u de app en registreert u de persoonlijke gegevens. Schakel de 

Bluetooth van de mobiele telefoon in om ervoor te zorgen dat de computer is ingeschakeld en in de waakstand 

staat. 

 

Opmerking: 

2.1 Wanneer de computer met succes is verbonden met de app, schakelt de computer het scherm uit en 

worden alle gegevens in de app weergegeven. 

2.2 Als u de computer opnieuw wilt gebruiken nadat u de app hebt verbonden, moet u de app afsluiten 

en de Bluetooth van de mobiele telefoon uitschakelen. 



 

3. Voeg de volgende sportuitrusting toe: 

 

1. Tik op "Equipment Management" 

 

2. Tik op "+" 

 

3. Selecteer "Hometrainer" 

 

4. Selecteer "FTMS" 

 

 

 

 

 

5. Selecteer model 6. Selecteer apparatuur 



  

 

4、Voeg apparatuur toe om te voltooien, begin met je oefening! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zwift verbinding 
 

1. Zoek "Zwift" in de mobiele app store om de app te downloaden: 

 
3. Nadat de download is voltooid, opent u de app en registreert u de persoonlijke gegevens.  

Ukunt direct inloggen als u zich al eerder op Zwift hebt geregistreerd. 

 

Schakel de Bluetooth van de mobiele telefoon in om ervoor te zorgen dat de computer is ingeschakeld en in 

de waakstand staat. 

 

4. Sluit de sportuitrusting als volgt aan: 

 

Selecteer "RIDE" 

Tik om te koppelen op "POWER SOURCE" 

 

Skies het gekoppelde apparaat 

 

 

 

Check als het apparaat is aangesloten 

 

Sluit apparatuur aan om te voltooien. 

Staart je oefening! 

 



 

BORSTBAND - HANDLEIDING 
Introductie 

De borstband met zender detecteert het hartslagsignaal en brengt deze signalen draadloos over naar de 

computer, zoals hartslaghorloge, trainingscomputer, enz., waar deze dan wordt weergegeven. Deze meting is 

vrij nauwkeurig. Deze band is waterbestendig en dus beschermt tegen zweet tijdens het sporten. 

 

Technische informatie 

1. De zendfrequentie is 5,3 K HZ en is compatibel met POLAR. 

2. De transmissieafstand is 90cm. 

3. Batterij: 1pcs CR2032. De batterij gaat 10 maanden mee bij gebruik van 1 uur per dag. 

 

Onderdelen 

 

A. Sensor  

B. Aansluitriem  

C. Zender 

D. Batterij behuizing                 

E. Elastische Belt 

Hoe de zenderriem dragen ? 

Steek het ene uiteinde van E (Elastische Riem) in het gat van B (Verbindingsriem), draai vervolgens het 

uiteinde van de elastische riem om het gat goed te passen en druk op het verbindingsgedeelte.  

Draag de borstband met C (sensor) nauw aan uw borst. Steek vervolgens het andere uiteinde van E 

(Elastische Riem) in het andere gat van B (Verbindingsriem).  

Stel de elastische riem zo in dat hij stevig op zijn plaats blijft.  

Houd er rekening mee dat de A-positie (sensor) de rechter- en linkerkamerhuid nauw moet raken. 

 

Opmerking: U kunt als volgt controleren of u de zendriem goed draagt: 

1. De zender loopt parallel aan de vloer. 

2. Beide sensoren raken de huid van de rechter- en linkerkamer nauw aan. 

 

Batterij vervangen 

Schroef met behulp van een munt van geschikt formaat het batterijklepje los van de zenderriem; plaats het 

batterijteken "+" naar boven gericht. Sluit het batterijcompartiment opnieuw met de klep en draai het vast. 



 

Opmerking: 

1. De zenderband test de pols mogelijk niet nauwkeurig als de borsthuid te droog is. 

Vervolgens mag je de A (sensor) wat bevochtigen (eventueel met wat speeksel) en de puls opnieuw testen. 

2. De sensor detecteert het hartslagsignaal mogelijk niet met te veel borsthaar. 

 


