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Bewaar het oorspronkelijke aankoopbewijs en noteer de volgende informatie om de garantieondersteuning te valideren:
Serienummer __________________________
Datum van aankoop __________________________
Indien aangekocht in de VS/Canada: Voor het registreren van uw productgarantie kunt u terecht op:
ZZZERZÀH[FRPUHJLVWHURIEHOWXQDDUKHWQXPPHU  ±
Indien aangekocht buiten de VS/Canada: Neem contact op met uw lokale distributeur om uw productgarantie te
registreren.
Voor garantie en service van producten die buiten de VS/Canada zijn aangekocht, kunt u contact opnemen met uw lokale
distributeur. Om uw lokale internationale distributeur te vinden gaat u naar:
www.nautilusinternational.com.

Nautilus, Inc., www.nautilusinternational.com | Nautilus, Inc., 5415 Centerpoint Parkway, Groveport, OH 43125 VS | Nautilus
6KDQJKDL )LWQHVV(TXLSPHQWV&R/WG5RRP &KDQJQLQJ5RDG&KDQJQLQJ'LVWULFW6KDQJKDL&KLQD
ZZZQDXWLOXVFQ_EXLWHQGH96ZZZQDXWLOXVLQWHUQDWLRQDOFRP_1DXWLOXV,QF_1DXWLOXV
KHW1DXWLOXVORJR'XDO7UDFN%RZÀH[HQ6FKZLQQ]LMQKDQGHOVPHUNHQLQHLJHQGRPYDQRILQOLFHQWLHJHJHYHQGRRU1DXWLOXV
Inc. die zijn geregistreerd of anderszins zijn beschermd door het gemeen recht in de Verenigde Staten en andere landen.
Polar® en OwnCode® zijn geregistreerde handelsmerken van hun rechthebbenden. Het Bluetooth®ZRRUGPHUNHQGHORJR V
zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc., en elk gebruik van deze merken door Nautilus, Inc. gebeurt onder
licentie.
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

!

Dit pictogram wijst op een potentieel gevaarlijke situatie die kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

Neem de volgende waarschuwingen in acht:
Lees aandachtig alle waarschuwingsklevers op dit toestel.
!
!

Lees aandachtig de montage-instructies. Lees aandachtig de volledige handleiding. Bewaar de
handleiding voor later gebruik.
Om het risico op een elektrische schok of het gebruik van de apparatuur zonder toezicht te
beperken trekt u altijd het best de stekker uit het stopcontact onmiddellijk na het gebruik van het
toestel of voordat u het schoonmaakt.

•

Houd omstanders en kinderen te allen tijde uit de buurt van het toestel dat u aan het monteren bent.

•

Sluit het toestel niet op het elektriciteitsnet aan totdat u dit gevraagd wordt.

•

Het toestel mag nooit onbewaakt worden achtergelaten wanneer het is aangesloten. Trek de stekker uit het
stopcontact wanneer het toestel niet in gebruik is en voordat u onderdelen installeert of verwijdert.

•

Controleer dit toestel voor elk gebruik op schade aan het netsnoer, loszittende onderdelen of tekenen van slijtage.
Gebruik het toestel niet als u een probleem vaststelt. Indien aangekocht in de VS/Canada, kunt u informatie over
eventuele reparaties bij de klantenservice verkrijgen. Indien aangekocht buiten de VS/Canada, kunt u informatie over
eventuele reparaties bij uw lokale distributeur verkrijgen.

•

U mag geen voorwerpen in een opening van het toestel steken of laten vallen.

•

Monteer het toestel niet buiten of in een vochtige of natte plaats.

•

Zorg ervoor dat u voldoende werkruimte hebt, uit de buurt van voorbijgangers en zonder omstanders in gevaar te
brengen.

•

Sommige componenten van het toestel kunnen zwaar of moeilijk hanteerbaar zijn. Roep de hulp in van een tweede
persoon wanneer u deze onderdelen monteert. Monteer geen zware of moeilijk hanteerbare onderdelen zonder de
hulp van een tweede persoon.

•

Installeer het toestel op een stevige, vlakke en horizontale ondergrond.



3UREHHUKHWGHVLJQRIGHIXQFWLRQDOLWHLWYDQKHWWRHVWHOQLHWWHZLM]LJHQ'LW]RXGHYHLOLJKHLGYDQKHWWRHVWHOLQJHYDDU
kunnen brengen en maakt de garantie ongeldig.

•

Als u reserveonderdelen nodig hebt, gebruik dan uitsluitend originele reserveonderdelen en montagemateriaal van
Nautilus. Als u geen originele reserveonderdelen gebruikt, dan kan dit een risico inhouden voor de gebruikers, het
toestel verhinderen om correct te werken en de garantie ongeldig maken.

•

Gebruik het toestel niet totdat het volledig gemonteerd en gecontroleerd is op correcte werking in overeenstemming
met de handleiding.

•

Lees voor de eerste ingebruikneming aandachtig de volledige handleiding die bij dit toestel is meegeleverd. Bewaar
de handleiding voor later gebruik.

•

Voer alle montagestappen in de opgegeven volgorde uit. Verkeerde montage kan leiden tot lichamelijke letsels of
onjuiste werking.



6OXLWGLWWRHVWHODDQRSHHQFRUUHFWJHDDUGVWRSFRQWDFW UDDGSOHHJ,QVWUXFWLHVLYPDDUGLQJ 

•

Houd het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen of hete oppervlakken.
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Neem de volgende waarschuwingen in acht voordat u dit toestel in gebruik neemt:

!

Lees aandachtig de volledige handleiding. Bewaar de handleiding voor later gebruik.
Lees aandachtig alle waarschuwingsklevers op dit toestel. Als de waarschuwingsklevers op een gegeven
moment niet meer goed kleven, onleesbaar worden of loskomen, vervang ze dan. Indien aangekocht in de
VS/Canada, kunt u nieuwe klevers bij de klantenservice verkrijgen. Indien aangekocht buiten de VS/Canada,
kunt u nieuwe klevers bij uw lokale distributeur verkrijgen.

•

Laat geen kinderen toe in de buurt van dit toestel. Bewegende onderdelen en andere voorzieningen van het toestel
kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen.

•

Niet geschikt voor gebruik door kinderen jonger dan 14 jaar.

•

Vraag een arts om advies voordat u een trainingsprogramma start. Staak de training als u pijn of benauwdheid op
GHERUVWYRHOWNRUWDGHPLJZRUGWRIXÀDXZYRHOW9UDDJXZDUWVRPDGYLHVYRRUGDWXKHWWRHVWHORSQLHXZEHJLQWWH
gebruiken. Gebruik de waarden die door de computer van het toestel worden berekend of opgemeten uitsluitend ter
informatie.

•

Controleer dit toestel voor elk gebruik op schade aan het netsnoer, het stopcontact, loszittende onderdelen of tekenen
van slijtage. Gebruik het toestel niet als u een probleem vaststelt. Indien aangekocht in de VS/Canada, kunt u
informatie over eventuele reparaties bij de klantenservice verkrijgen. Indien aangekocht buiten de VS/Canada, kunt u
informatie over eventuele reparaties bij uw lokale distributeur verkrijgen.



0D[LPDOHJHEUXLNHUVJHZLFKWNJ*HEUXLNKHWWRHVWHOQLHWZDQQHHUXPHHUZHHJW



'LWWRHVWHOLVEHGRHOGYRRUWKXLVJHEUXLNGRRUSDUWLFXOLHUHQRILQHHQJH]DPHQOLMNHUXLPWHLQVWLWXWLRQHOHRPJHYLQJ(HQ
gezamenlijke ruimte/institutionele omgeving is een omgeving waar het gebruik minder dan 3 uur per dag bedraagt in
IDFLOLWHLWHQZDDUJHHQOLGJHOGKRHIWWHZRUGHQEHWDDOG]RDOVSULYDWHÀDWJHERXZHQKRWHOVHQ¿WQHVV]DOHQLQEHGULMYHQ



'UDDJJHHQORVVHNOHGLQJRIVLHUDGHQ'LWWRHVWHOKHHIWEHZHJHQGHRQGHUGHOHQ3ODDWVXZYLQJHUVRIDQGHUH
voorwerpen niet in de bewegende onderdelen van het trainingstoestel.

•

Installeer en gebruik dit toestel op een stevige, vlakke en horizontale ondergrond.

•

Maak de pedalen stabiel voordat u erop gaat staan. Wees voorzichtig bij het op- en afstappen van het toestel.

•

Bij onderhoud zorgt u ervoor dat het toestel niet meer op het elektriciteitsnet is aangesloten.

•

Gebruik dit toestel niet buiten of in vochtige of natte plaatsen. Houd de voetpedalen schoon en droog.

•

%HZDDUDDQEHLGH]LMGHQYDQKHWWRHVWHOHHQYULMHUXLPWHYDQWHQPLQVWHP'LWLVGHDDQEHYROHQYHLOLJKHLGVDIVWDQG
voor toegang en doorgang rond het toestel en voor het afstappen bij noodgevallen. Houd omstanders buiten deze
ruimte tijdens het gebruik van het toestel.

•

Span uzelf niet overdreven in tijdens het trainen. Gebruik het toestel in overeenstemming met de voorschriften in deze
handleiding.

•

Verstel en bevestig alle verstelbare onderdelen op een correcte en veilige manier. Zorg dat de verstelbare onderdelen
de gebruiker niet kunnen raken.

•

Het gebruik van dit toestel vereist coördinatie en evenwicht. Tijdens het trainen kunt u snelheids- en
weerstandsveranderingen verwachten. Wees dus voorzichtig om evenwichtsverlies en mogelijk letsel te voorkomen.
(HQWRHVWHOPDJQRRLWRQEHZDDNWZRUGHQDFKWHUJHODWHQZDQQHHUKHWLVDDQJHVORWHQ7UHNGHVWHNNHUXLWKHW
stopcontact wanneer het toestel niet in gebruik is en voordat u onderdelen installeert of verwijdert.


•

Wanneer het toestel toch in een gedeelde of institutionele omgeving wordt geplaatst, mag het alleen worden
gebruikt in ruimtes waar de toegang tot en de bediening van het toestel door bevoegd personeel wordt beheerd
HQJHFRQWUROHHUG+HWQLYHDXYDQWRH]LFKWHQFRQWUROHKDQJWRQGHUPHHUDIYDQGHVSHFL¿HNHRPJHYLQJZDDULQKHW
toestel wordt gebruikt, de veiligheid van die omgeving en de vertrouwdheid van de gebruikers met de apparatuur.
Omdat anderen het toestel mogelijk al voor u hebben gebruikt, controleert u of het zadel, de pedalen en de
handgrepen correct zijn afgesteld, vastgezet en beveiligd.

•

Trap niet terug of achteruit. Hierdoor kunnen de pedalen losraken, wat kan leiden tot schade aan het toestel en/of
letsel voor de gebruiker. Bedien dit toestel nooit met losse pedalen.



'LWWRHVWHOLVQLHWEHGRHOGYRRUJHEUXLNGRRUNLQGHUHQRISHUVRQHQPHWHHQYHUPLQGHUGOLFKDPHOLMNJHYRHOVRI
mentaal vermogen, of personen zonder kennis over en ervaring met dit toestel, tenzij dit gebruik plaatsvindt onder het

4

WAARSCHUWINGSKLEVERS EN SERIENUMMER
toezicht van, of nadat men is geïnstrueerd over het gebruik van het toestel door, iemand die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid.
Houd kinderen onder toezicht om te voorkomen dat ze met het toestel gaan spelen.

•

WAARSCHUWING
• Houd handen
en voeten uit de
buurt van het
toestel.

3URGXFWVSHFL¿FDWLH

Serienummer

Instructies i.v.m. de aarding
Dit product moet elektrisch worden geaard. Als er een storing optreedt, dan vermindert een correcte aarding het risico
op een elektrische schok. Het netsnoer is uitgerust met een apparatuuraardgeleider en moet worden aangesloten op een
stopcontact dat correct is geïnstalleerd en geaard.
!

De elektrische bedrading moet voldoen aan alle geldende plaatselijke en provinciale normen en
eisen. Bij het verkeerd aansluiten van de apparatuuraardgeleider bestaat het risico op een
elektrische schok. Vraag om advies aan een erkend elektricien als u niet zeker weet of het
toestel correct geaard is. Voer geen wijzigingen uit aan de stekker van het toestel. Als de stekker
niet in het aanwezige stopcontact past, laat dan een erkend elektricien een geschikt stopcontact
installeren.

Als u het toestel aansluit op een stopcontact met een differentieelschakelaar met beveiliging tegen overbelasting, dan kan
de werking van het toestel een kortsluiting veroorzaken. Een overspanningsbeveiliging is aanbevolen om het toestel te
beschermen.
Als er een overspanningsbeveiliging op dit toestel wordt gebruikt, zorg dan dat deze overeenstemt met het
vermogen van deze apparatuur. Sluit geen andere toestellen of apparaten samen met dit toestel op de
overspanningsbeveiliging aan.
Zorg dat het product wordt aangesloten op een stopcontact met dezelfde conﬁguratie als de stekker. Er mag bij dit product
geen adapter worden gebruikt.

5

SPECIFICATIES
Maximaal gebruikersgewicht:
147,4 kg
Totale benodigde ruimte (voetafdruk) van het toestel: 11 457 cm2
Gewicht van het toestel:
50,4 kg
Stroomvoorziening:
 :HUNVSDQQLQJ
Werkstroom:
Hartslagborstband:

9$&+]
2A
1 CR2032-batterij

124 cm
(48.8”)

171 cm
(67.3”)
67 cm
(26.4”)

=HWGLWWRHVWHO1,(7ELMKHWDIYDO+HWWRHVWHOPRHWZRUGHQJHUHF\FOHG9ROJGHYRRUJHVFKUHYHQPHWKRGHQRSHHQ
erkend afvalinzamelpunt om dit product correct te recyclen.

Voorafgaand aan de montage
Kies de plaats waar u het toestel wilt installeren en gebruiken. Voor een veilige werking moet het toestel op een harde en
YODNNHRQGHUJURQGZRUGHQJHwQVWDOOHHUG9RRU]LHHHQWUDLQLQJVUXLPWHYDQPLQLPDDO[P
Basisprincipes bij het monteren
Volg deze basisprincipes bij het monteren van uw toestel:
• /HHVDDQGDFKWLJGH %HODQJULMNHYHLOLJKHLGVYRRUVFKULIWHQ YRRUGHPRQWDJH

2.9m ( 115” )

• Verzamel alle onderdelen die u nodig
hebt bij iedere montagestap.
• Met behulp van de aanbevolen moersleutels draait u de bouten en moeren
QDDUUHFKWV PHWGHNORNPHH RPDDQ
WHVSDQQHQHQQDDUOLQNV WHJHQGHNORN
LQ RPORVWHGUDDLHQ

0.6m
( 24” )

0.6m
( 24” )

• Wanneer u twee onderdelen vastmaakt, 1.9m
( 74” )
heft u de constructie voorzichtig op en
kijkt u door de boutgaten. Op die manier kunt u de bout gemakkelijker door
de gaten glijden.
• Voor de montage zijn mogelijk twee
personen nodig.
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0.6m
( 24” )

0.6m
( 24” )

ONDERDELEN

8
6

15
12
7
5

16

21
22

13
4

19

1

10

9

3

17 (R)

14
11

18 (L)

20

2

Item

Aantal

1

1

2

Omschrijving

Item

Aantal

Omschrijving

)UDPH

12

1

Zitvlak

1

Voorste stabilisatiesteun

13

1

Consolemast

3

1

Achterste stabilisatiesteun

14

1

Bovenste beschermkap

4

1

(LQGNDSVWRHOUDLO

15

1

Console

5

1

Gemonteerd stoelframe



1

Beschermkap consoleas



1

Bovenste afdekking

17

1

Rechterpedaal

7

2

Beschermkap stoelas

18

1

Linkerpedaal

8

1

Rugleuning

19

1

Bidonhouder

9

1

Hendel voor het verstellen van de
rugleuning

20

1

Netsnoer

10

1

Beschermkap hydraulisch mechanisme

21

1

Mp3-snoer

11

1

Hendel voor het verstellen van de stoel

22

1

Hartslagborstband
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MONTAGEMATERIAAL / GEREEDSCHAP

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Omschrijving

O

Item

Aantal

Item

Aantal

A

8

%RONRSLQEXVERXW0[

I

2

Omschrijving
Borgmoer, M8

B

2

%RONRSLQEXVERXW0[

J

4

Verende sluitring,0

C

2

%RXWJHGHHOWHOLMNEHGUDDG0[

K

1

Bout, gedeeltelijk bedraad,0[

'

4

.UXLVNRSVFKURHYHQGUDDLHU0[

L

1

Lage moer, M10

(

10

Vlakke sluitring, M8

M

2

.UXLVNRSVFKURHYHQGUDDLHU0[

)

10

Borgring, M8

N

2

Bolkopinbusbout,0[ PHWERUJPLGGHO

G

2

9ODNNHVOXLWULQJ0

O

1

Getande veerring, M10

H



Borgring,0

Opmerking: Bepaalde onderdelen zijn meegeleverd op de montagekaart als reserveonderdelen. Het is dus normaal dat
er na de montage nog onderdelen overblijven.

Gereedschap
Meegeleverd

4 mm
PP
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MONTAGE
1a. Bevestig de stabilisatiesteunen aan het frame
Opmerking:+HWPRQWDJHPDWHULDDO LVYRRUDIJHwQVWDOOHHUGRSGHVWDELOLVDWLHVWHXQHQHQLVGXVQLHWDDQZH]LJ
op de montagekaart. Zorg dat de transportwielen op de voorste stabilisatiesteun naar voren zijn
gericht.
6mm
X2

6mm
*

1
X2

*
*

*
*
*

3

2

1b. Bevestig de eindkap van de stoelrail op het gemonteerde frame
4

9

2. Installeer het gemonteerde stoelframe op de stoelrail en bevestig de bovenste afdekking
NB: Snij de kabelbinder rond de kabels in het frame niet door. Plooi de weerstands- en hartslagkabels niet.
Verwijder de kabelbinder rond het hydraulische mechanisme en de schuifhendel van de stoel.
'UDDLDOKHWPRQWDJHPDWHULDDOHHUVWPHWGHKDQGDDQHQ]HWKHWYHUYROJHQVYROOHGLJYDVW=RUJGDWGH
kabels goed onder de bovenste afdekking verscholen zijn.
X4
6mm
A
F

5
E

4mm

X2

G H

5

B

6

10

B

3. Bevestig de beschermkappen van de stoelas en de rugleuning aan het gemonteerde frame
7
7

8

I
C

6mm

I

11

4. Installeer de hendel voor het verstellen van de rugleuning en bevestig het hydraulische mechanisme aan de
rugleuning
Opmerking: Steek het uiteinde van de verstelhendel door de opening in de beschermkap van het hydraulische
PHFKDQLVPH'XZGHYHUVWHOKHQGHOGRRUGHJDWHQLQGHEHXJHOYDQKHWK\GUDXOLVFKHPHFKDQLVPH
D HQGUDDLGHODJHPRHU / HQGHJHWDQGHVOXLWULQJ 2 RSGHKHQGHOYDVW




3
 ODDWVGHJDWHQLQGHYHUVWHODUPYDQGHUXJOHXQLQJ D JHOLMNPHWGHJDWHQLQKHWK\GUDXOLVFKH
PHFKDQLVPH E HQEHYHVWLJGHERXW . GRRUGHJDWHQ
Installeer de beschermkap van het hydraulische mechanisme op het frame.

M

L
K

O

10

9

**

1a

9

10
9

L O

**

** Beschermkap van het hydraulische

mechanisme (10) wordt niet afgebeeld
voor meer duidelijkheid.

1b
8a

M
10

**
K

6mm

12

#2

5. Bevestig de hendel voor het verstellen van de stoel aan het gemonteerde frame

X2

N

F

E
11

6 mm

13

6. Bevestig het zitvlak aan het gemonteerde stoelframe

12

X4
J
H
D

#2

14

7. Sluit de kabels aan en bevestig de consolemast aan het gemonteerde frame
NB: Plooi de kabels niet. Installeer eerst het montagemateriaal vooraan op de consolemast en daarna pas het
montagemateriaal aan de zijkant.
13

14

X4

F

E

A

6mm

8. Schroef het montagemateriaal uit de console
NB: Plooi de kabels niet.
Opmerking:+HWPRQWDJHPDWHULDDO LVYRRUDIJHwQVWDOOHHUGHQLVQLHWDDQZH]LJRSGHPRQWDJHNDDUW.OHHILQGLHQ
JHZHQVWGH)UDQV&DQDGHVHWUDQVSDUDQWHODDJRSGHYRRUNDQWYDQGHFRQVROH
15

X4

*
#2

15

9. Installeer de console op de consolemast en bevestig de beschermkap van de consoleas
NB: Plaats de clips op de kabelconnectoren tegenover elkaar en zorg dat de connectoren vastklikken. Plooi de
kabels niet.

15

X4

*
16

16

10. Bevestig de pedalen aan het gemonteerde frame
Als de schroefdraad loskomt door onjuiste montage, kunnen de pedalen tijdens het gebruik van de fiets
losraken en/of breken, wat kan leiden tot ernstig letsel voor de gebruiker.
Opmerking: Het linkerpedaal is uitgerust met een omgekeerde schroefdraad. Zorg dat de pedalen aan de juiste kant
YDQGHILHWVZRUGHQEHYHVWLJG'HULFKWLQJPRHWZRUGHQEHSDDOGYDQXLWHHQ]LWKRXGLQJRSGHILHWV+HWOLQNHUpedaal is gemarkeerd met een ‘L’; het rechterpedaal met een ‘R’.

17 (R)

18 (L)

11. Bevestig de bidonhouder aan het gemonteerde frame
Opmerking:+HWPRQWDJHPDWHULDDO
montagekaart.

LVYRRUDIJHwQVWDOOHHUGRSGHFRQVROHPDVWHQLVGXVQLHWDDQZH]LJRSGH

X2

*

#2

19

17

12. Sluit het netsnoer aan
Sluit dit toestel alleen aan op een correct geaard stopcontact (raadpleeg Instructies i.v.m. aarding).

20

13. Laatste controle
Zorg dat al het montagemateriaal goed vastzit en dat de componenten correct gemonteerd zijn.
Noteer het serienummer in het daarvoor bedoelde veld vooraan in deze handleiding.
Gebruik het toestel niet totdat het volledig gemonteerd en gecontroleerd is op correcte werking, in
overeenstemming met de gebruikershandleiding.

18

VOORDAT U VAN START GAAT
Het toestel verplaatsen
Het toestel kan door één of meerdere personen worden verplaatst, afhankelijk van hun fysieke mogelijkheGHQHQFDSDFLWHLWHQ=RUJGDWXHQGHDQGHUHSHUVRQHQDOOHPDDOI\VLHN¿W]LMQHQLQVWDDW]LMQRPKHWWRHVWHO
veilig te verplaatsen.
1.

Verwijder het netsnoer.

2.

Gebruik de transportgreep om het toestel voorzichtig op de transportwielen te tillen.

 '
 XZKHWWRHVWHOQDDU]LMQSODDWV
4.

Laat het toestel voorzichtig op zijn plaats zakken.

NB: Wees voorzichtig wanneer u de ¿HWV verplaatst. Abrupte bewegingen kunnen de werking van de computer
beïnvloeden.

19

Het toestel nivelleren
$DQZHHUV]LMGHQYDQGHDFKWHUVWHVWDELOLVDWLHVWHXQHQRSKHWIUDPHUDLOEHYLQGHQ]LFKVWHOSRRWMHV'UDDLRSGHDFKWHUVWH
stabilisatiesteun aan de stabilisatievoet om te verstellen.
Verstel de stelpootjes niet te hoog, zodat ze niet loskomen of van het toestel worden afgeschroefd. Dit zou
lichamelijk letsel of schade aan het toestel kunnen veroorzaken.
Het stelpootje op de framerail verstellen:
1.

Maak de bovenste borgmoer los.

 '
 UDDLDDQKHWVWHOSRRWMHRPGHKRRJWHWHYHUVWHOOHQ
Verstel de stelpootjes niet te hoog, zodat ze niet loskomen of van het toestel worden afgeschroefd. Dit zou
lichamelijk letsel of schade aan het toestel kunnen veroorzaken.
 '
 UDDLGHERYHQVWHERUJPRHUDDQRPKHWVWHOSRRWMHYDVWWH]HWWHQ
=RUJGDWGH¿HWVZDWHUSDVVWDDWHQVWDELHOLVYRRUGDWXEHJLQWWHWUDLQHQ
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KENMERKEN

C

B

A
W

A

V

D
S

S
T

R

U
O
Q
P

E

X

Y

N

F

G
H

Z
I

J

K

F

G

M

L

A

Console

O

Pedaal

B

USB-ingang

P

Opslagbak

C

Mp3-poort

Q

Hendel voor het verstellen van de stoel

'

Verstelbare stoel

R

Bidonhouder

(

Transportgreep

S

Handvat, recht stuur

)

Stabilisatiesteun

T

Luidsprekers

G

Stelpootje

U

Ventilator

H

Handvat, zijkant

V

Mediadraagblad

I

&RQWDFWVHQVRUHQYRRUKDUWVODJPHWLQJ &+5

W

7HOHPHWULVFKHKDUWVODJRQWYDQJHU +5

J

Weerstandsbedieningen op afstand

X

Hartslagborstband

K

Hendel voor het verstellen van de rugleuning

Y

Mp3-snoer

L

Stroomconnector/-schakelaar

Z

Netsnoer

M

Transportwielen

N

Volledig overkapt vliegwiel

AA

Bluetooth®FRQQHFWLYLWHLW QLHWDIJHEHHOG

WAARSCHUWING! Gebruik de waarden die door de computer van het toestel worden berekend of opgemeten
uitsluitend ter informatie. De hartslag die wordt weergegeven, is een benadering en mag alleen
ter informatie worden gebruikt. Overmatig trainen kan ernstig letsel of de dood veroorzaken.
Staak de training onmiddellijk als u zich zwak voelt.
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Consolefuncties
'HFRQVROHYHUVWUHNWEHODQJULMNHLQIRUPDWLHRYHUXZWUDLQLQJHQVWHOWXLQVWDDWRPGHZHHUVWDQGVQLYHDXVWLMGHQVXZ
WUDLQLQJWHUHJHOHQ'HFRQVROHLVYRRU]LHQYDQKHW1DXWLOXV'XDO7UDFNGLVSOD\PHWDDQUDDNWRHWVHQZDDUPHHXGRRUGH
trainingsprogramma’s kunt navigeren.
Opmerking: Hoewel uw toestel met Bluetooth®LVXLWJHUXVWLVKHWQLHWLQVWDDWRPLQSXW HYHQWXHHOYDQHHQERUVWEDQG
met Bluetooth®WHFKQRORJLH WHRQWYDQJHQRIPX]LHNDIWHVSHOHQYLDGH%OXHWRRWK®YHUELQGLQJ'HFRQVROHJHEUXLNWGH
Bluetooth®FRQQHFWLYLWHLWDOOHHQRPXZWUDLQLQJVJHJHYHQVQDDU¿WQHVVDSSVWHH[SRUWHUHQ

Bovenste display

Onderste display
Sneltoetsen weerstandsniveau

Prestatie-indicatielampjes

Ventilator

Toetsenblokfuncties
7RHWVZHHUVWDQGVYHUKRJLQJ c 9HUKRRJWKHWZHHUVWDQGVQLYHDXYDQGHWUDLQLQJ
7RHWVZHHUVWDQGVYHUODJLQJ d 9HUODDJWKHWZHHUVWDQGVQLYHDXYDQGHWUDLQLQJ
QUICK START-toets - Start een Quick Start-training
86(5WRHWV9RRUKHWVHOHFWHUHQYDQHHQJHEUXLNHUVSUR¿HO
PROGRAMS-toets - Voor het selecteren van een categorie en een trainingsprogramma
3$86((1'WRHWV3DX]HHUWHHQDFWLHYHWUDLQLQJEHsLQGLJWHHQRQGHUEURNHQWUDLQLQJRIJDDWWHUXJQDDUKHWYRULJH
scherm
*2$/75$&.WRHWV*HHIWGHWUDLQLQJVUHVXOWDWHQHQSUHVWDWLHVYRRUKHWJHVHOHFWHHUGHJHEUXLNHUVSUR¿HOZHHU
9HUKRRJWRHWV c 9HUKRRJWHHQZDDUGH OHHIWLMGWLMGDIVWDQGRIFDORULHsQ RIEHZHHJWGRRUGHRSWLHV
7RHWV/LQNV e *HHIWGHYHUVFKLOOHQGHWUDLQLQJVZDDUGHQWLMGHQVHHQWUDLQLQJZHHUHQEHZHHJWGRRUGHRSWLHV
OK-toets - Start een programmatraining, bevestigt informatie of hervat een onderbroken training
7RHWV5HFKWV f *HHIWGHYHUVFKLOOHQGHWUDLQLQJVZDDUGHQWLMGHQVHHQWUDLQLQJZHHUHQEHZHHJWGRRUGHRSWLHV
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9HUODDJWRHWV d 9HUODDJWHHQZDDUGH OHHIWLMGWLMGDIVWDQGRIFDORULHsQ RIEHZHHJWGRRUGHRSWLHV
)$1WRHWV%HGLHQWGHYHQWLODWRUPHWGULHVQHOKHGHQ
Sneltoetsen weerstandsniveaus - Verschuift de weerstandsniveaus snel tijdens een training naar de instelling
Prestatie-indicatielampen - wanneer een prestatieniveau wordt bereikt of een trainingsresultaat wordt bekeken, gaat de
prestatie-indicatielamp aan

Nautilus DualTrack™-display
Gegevens van het bovenste display
Programmadisplay

Gebruikersdisplay
Prestatiedisplay
Programmadisplay
Het programmadisplay geeft informatie voor de gebruiker weer en in het rasterdisplaygebied wordt het programmaverloop
JHWRRQG(ONHNRORPLQKHWSUR¿HOWRRQWppQLQWHUYDO WUDLQLQJVVHJPHQW +RHKRJHUGHNRORPKRHKRJHUGHZHHUVWDQG
'HNQLSSHUHQGHNRORPJHHIWXZKXLGLJHLQWHUYDOZHHU
Intensiteitsdisplay
Het intensiteitsdisplay toont het intensiteitsniveau op dat moment op basis van de huidige weerstand.
Hartslagzonedisplay
+HWKDUWVODJ]RQHGLVSOD\WRRQWLQZHONH]RQHGHKXLGLJHKDUWVODJZDDUGHYDOWYRRUGHKXLGLJHJHEUXLNHU'H]H
KDUWVODJ]RQHVNXQQHQZRUGHQJHEUXLNWDOVHHQWUDLQLQJVULFKWVQRHUYRRUHHQEHSDDOGHGRHO]RQH DQDHURREDHURRERI
YHWYHUEUDQGLQJ 
Vraag een arts om advies voordat u een trainingsprogramma start. Staak de training als u pijn of
EHQDXZGKHLGRSGHERUVWYRHOWNRUWDGHPLJZRUGWRIXÀDXZYRHOW9UDDJXZDUWVRPDGYLHVYRRUGDWXKHW
toestel opnieuw begint te gebruiken. De hartslag die wordt weergegeven, is een benadering en mag alleen
ter informatie worden gebruikt.
Opmerking: Als er geen hartslag wordt gedetecteerd, dan is het display leeg.
NB: Plaats geen persoonlijke elektronische apparaten aan de linkerkant van het mediadraagblad om interferentie met
de telemetrische hartslagontvanger te voorkomen.
Doeldisplay
+HW'RHOGLVSOD\WRRQWKHWJHVHOHFWHHUGHW\SHGRHO $IVWDQG7LMGRI&DORULHsQ GHKXLGLJHZDDUGHYRRUKHWEHUHLNHQYDQ
het doel en het voltooide percentage van het te bereiken doel.
Gebruikersdisplay
+HW*HEUXLNHUVGLVSOD\WRRQWZHONJHEUXLNHUVSUR¿HOPRPHQWHHOLVJHVHOHFWHHUG
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Prestatiedisplay
Het Prestatiedisplay wordt geactiveerd wanneer een trainingsdoel is bereikt of wanneer een trainingsmijlpaal wordt
RYHUWURႇHQWHQRS]LFKWHYDQYRULJHWUDLQLQJHQ+HWFRQVROHGLVSOD\]DOGHJHEUXLNHUIHOLFLWHUHQHQKHPLQIRUPHUHQYDQ]LMQ
SUHVWDWLH'LWJDDWJHSDDUGPHWHHQIHHVWHOLMNJHOXLGMH

Gegevens van het onderste display

+HWRQGHUVWHGLVSOD\WRRQWGHWUDLQLQJVZDDUGHQHQNDQYRRULHGHUHJHEUXLNHUZRUGHQDDQJHSDVW 5DDGSOHHJKHWGHHO
*HEUXLNHUVSUR¿HOEHZHUNHQ LQGH]HKDQGOHLGLQJ
Snelheid
+HW6QHOKHLGVGLVSOD\WRRQWGHVQHOKHLGYDQKHWWRHVWHOLQPLMOSHUXXU PSK RINLORPHWHUSHUXXU NPX 
Tijd
+HW7LMGVGLVSOD\WRRQWGHWRWDOHGXXUYDQGHWUDLQLQJGHJHPLGGHOGHGXXUYRRUKHWJHEUXLNHUVSUR¿HORIGHWRWDOHZHUNLQJV
tijd van het toestel.
Opmerking: ,QKHWJHYDOYDQHHQ4XLFN6WDUWWUDLQLQJYDQPHHUGDQPLQXWHQHQVHFRQGHQ  YHUVSULQJHQGH
WLMGVHHQKHGHQQDDUXUHQHQPLQXWHQ XXUPLQXWHQ 
Afstand
+HW$IVWDQGVGLVSOD\WRRQWGHDIJHOHJGHDIVWDQG PLMORINP WLMGHQVGHWUDLQLQJ
Opmerking:5DDGSOHHJKHWGHHO ,QVWHOPRGXVYDQGHFRQVROH YDQGH]HKDQGOHLGLQJRPGHPHHWHHQKHGHQWHYHUDQGH
UHQQDDU(QJHOVHRIPHWULVFKHPDWHQ
Niveau
Het Niveaudisplay toont het huidige weerstandsniveau tijdens de training.
Toerental
+HW730GLVSOD\WRRQWGHSHGDDORPZHQWHOLQJHQSHUPLQXXW 730 
Hartslag
+HW+DUWVODJGLVSOD\WRRQWKHWDDQWDOVODJHQSHUPLQXXW %30 YDQGHKDUWVODJPHWHU:DQQHHUGHFRQVROHHHQKDUWVODJVLJ
naal ontvangt, begint het pictogram te knipperen.
Vraag een arts om advies voordat u een trainingsprogramma start. Staak de training als u pijn of
EHQDXZGKHLGRSGHERUVWYRHOWNRUWDGHPLJZRUGWRIXÀDXZYRHOW9UDDJXZDUWVRPDGYLHVYRRUGDWXKHW
toestel opnieuw begint te gebruiken. De hartslag die wordt weergegeven, is een benadering en mag alleen
ter informatie worden gebruikt.
Wattage
Het WATTS-display toont het geschatte uitgangsvermogen bij de huidige pedaalverplaatsing en intensiteitsniveau, uitgeGUXNWLQZDWW ZDWW SN 
Opmerking:'LWWRHVWHOLVLQGHIDEULHNJHNDOLEUHHUGYRRUGHQDXZNHXULJKHLGYDQKHWYHUPRJHQ'HJHEUXLNHUKRHIWKHW
toestel zelf niet te kalibreren.
Calorieën
Het Calorieën-display toont het aantal calorieën dat u naar schatting tijdens het trainen hebt verbrand.
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7UDLQLQJPHWDQGHUH¿WQHVVDSSV
'LW¿WQHVVWRHVWHOEHVFKLNWRYHUJHwQWHJUHHUGH%OXHWRRWK®-connectiviteit, waardoor het toestel kan worden gebruikt met een
aantal digitale partners. Voor onze meest recente lijst van ondersteunde partners gaat u naar: www.nautilus.com/partners.

Opladen via USB
Als een USB-apparaat op de USB-poort wordt aangesloten, zal het apparaat worden opgeladen indien dat mogelijk is.
Opmerking: Afhankelijk van de stroomsterkte van het apparaat is het vermogen dat door de USB-poort wordt afgeleverd, mogelijk niet voldoende om het apparaat tegelijkertijd te gebruiken en op te laden.

Borstband
Met de meegeleverde hartslagborstband kunt u uw hartslag op elk gewenst moment tijdens uw training volgen:
Vraag een arts om advies voordat u een trainingsprogramma start. Staak de training als u pijn of
EHQDXZGKHLGRSGHERUVWYRHOWNRUWDGHPLJZRUGWRIXÀDXZYRHOW9UDDJXZDUWVRPDGYLHVYRRUGDWXKHW
toestel opnieuw begint te gebruiken. De hartslag die wordt weergegeven, is een benadering en mag alleen
ter informatie worden gebruikt.
'HKDUWVODJPHWHULVDDQHHQERUVWEDQGYDVWJHPDDNW]RGDWXWLMGHQVKHWWUDLQHQXZKDQGHQ
YULMKHEW'HERUVWEDQGRPGRHQ
1.

Maak de zender vast aan de elastische borstband.

2.

Bevestig de band om uw borst met de kromming van de zender naar boven gericht, net
onder de borstspieren.

3.

Trek de zender van uw borst en maak de twee geribbelde elektrodeplaten aan de achterkant vochtig.

4.

Controleer of de vochtige elektrodeplaten goed tegen de huid aanzitten.

'H]HQGHU]DOXZKDUWVODJQDDUGHRQWYDQJHUYDQKHWWRHVWHOYHU]HQGHQHQKHWJHVFKDWWH
DDQWDOVODJHQSHUPLQXXW %30 ZHHUJHYHQ
Verwijder altijd de zender voordat u de borstband schoonmaakt. Maak de borstband regelmatig schoon met milde zeep en
laat hem goed drogen. Achterblijvend zweet en vocht houden de zender mogelijk actief en kunnen belastend zijn voor de
batterij. Maak de zender dus na elk gebruik droog en veeg hem schoon.
Opmerking: Gebruik geen schurende of chemische middelen als staalwol of alcohol bij het schoonmaken van de
ERUVWEDQG'HHOHNWURGHQNXQQHQHUEOLMYHQGGRRUZRUGHQEHVFKDGLJG
Als de console geen hartslag weergeeft, dan is de zender mogelijk defect. Controleer of de geribbelde contactvlakken op
de borstband contact maken met de huid. Het kan nodig zijn om de contactvlakken een beetje nat te maken. Controleer of
de kromming van de zender naar boven is gericht. Als er geen signaal verschijnt of als u meer hulp nodig hebt, neem dan
contact op met uw vertegenwoordiger van Nautilus.
Verwijder de batterij voordat u een borstband afdankt. Het afdanken moet gebeuren in overeenstemming
met de lokale regelgeving en/of bij erkende recyclingcentra.

Draadloze hartslagmeter
+HWYROJHQYDQXZKDUWVODJLVHHQYDQGHEHVWHPHWKRGHQRPGHLQWHQVLWHLWYDQXZWUDLQLQJWHFRQWUROHUHQ'HDDQZH]LJH
&RQWDFW+HDUW5DWHVHQVRUHQ &+5 YHU]HQGHQXZKDUWVODJVLJQDOHQQDDUGHFRQVROH'HFRQVROHNDQRRNWHOHPHWULVFKH
KDUWVODJVLJQDOHQDÀH]HQGRRUPLGGHOYDQHHQKDUWVODJERUVWEDQGGLHXLW]HQGWRSHHQIUHTXHQWLHYDQN+]
Opmerking:'HERUVWEDQGPRHWHHQRQJHFRGHHUGHKDUWVODJERUVWEDQGYDQ3RODU(OHFWUR]LMQRIHHQRQJHFRGHHUG
POLAR®FRPSDWLEHOPRGHO *HFRGHHUGH3RODU®-hartslagbanden zoals POLAR® OwnCode®-borstbanden
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]XOOHQQLHWZHUNHQPHWGH]HDSSDUDWXXU +RHZHOXZWRHVWHO
met Bluetooth® is uitgerust, is het niet in staat om input van
een borstband met Bluetooth®-technologie te ontvangen of
een ander apparaat.

*

Vraag uw arts om advies voordat u een draadloze borstband of
een andere telemetrische hartslagmeter gebruikt als u een
pacemaker of een ander geïmplanteerd elektronisch apparaat
draagt.
NB: Plaats geen persoonlijke elektronische apparaten aan de linkerkant
van het mediadraagblad om interferentie met de telemetrische hartVODJRQWYDQJHUWHYRRUNRPHQ

Contactsensoren voor hartslagmeting
&RQWDFW+HDUW5DWHVHQVRUHQ &+5 YHU]HQGHQXZKDUWVODJVLJQDOHQQDDUGHFRQVROH'H&+5VHQVRUHQ]LMQGHURHVWYULMstalen onderdelen van de handgrepen. Om deze te gebruiken plaatst u uw handen comfortabel rond de sensoren. Zorg
dat uw handen de boven- en de onderkant van de sensoren aanraken. Houd de handgrepen stevig vast, maar niet te vast
of te los. Beide handen moeten contact maken met de sensoren, opdat de console een hartslag zou kunnen detecteren.
Zodra de console vier stabiele pulssignalen detecteert, wordt uw initiële hartslag weergegeven.
Zodra de console uw initiële hartslag heeft gevonden, houdt u uw handen gedurende 10 à 15 seconden stil zonder ze te
YHUVFKXLYHQ'HFRQVROHJDDWGHKDUWVODJQXYDOLGHUHQ+HHOZDWIDFWRUHQKHEEHQHHQLQYORHGRSKHWYHUPRJHQYDQGH
sensoren om uw hartslag te detecteren:
• %HZHJLQJYDQGHVSLHUHQYDQKHWERYHQOLFKDDP PHWLQEHJULSYDQGHDUPHQ SURGXFHHUWHHQHOHNWULVFKVLJQDDO VSLHUDUWHIDFW GDWGHSXOVGHWHFWLHNDQYHUVWRUHQ/LFKWHEHZHJLQJYDQGHKDQGHQWLMGHQVKHWFRQWDFWPHWGHVHQVRUHQNDQ
ook storingen veroorzaken.
• (HOWRSGHKDQGHQHQKDQGORWLRQYRUPHQHHQLVRODWLHODDJHQYHUPLQGHUHQGHVLJQDDOVWHUNWH
• 6RPPLJHSHUVRQHQZHNNHQHHQRQYROGRHQGHVWHUN(&*VLJQDDORSGDWQLHWNDQZRUGHQJHGHWHFWHHUGGRRUGHVHQVRren.
• 'HQDELMKHLGYDQDQGHUHHOHNWURQLVFKHDSSDUDWHQNDQVWRULQJYHURRU]DNHQ
Als uw hartslagsignaal op enig moment verstoord lijkt te zijn na validatie, maakt u uw handen en de sensoren schoon en
probeert u het opnieuw.
Hartslagberekeningen
8ZPD[LPDOHKDUWVODJGDDOWGRRUJDDQVYDQVODJHQSHUPLQXXW %30 DOVNLQGWRWRQJHYHHU%30RSGHOHHIWLMG
YDQ'H]HGDOLQJYDQGHPD[LPDOHKDUWVODJYHUORRSWPHHVWDOOLQHDLUPHWRQJHYHHUppQ%30SHUMDDU(U]LMQJHHQ
DDQZLM]LQJHQGDWGHGDOLQJYDQGHPD[LPDOHKDUWVODJGRRUWUDLQLQJNDQZRUGHQEHwQYORHG0HQVHQYDQGH]HOIGHOHHIWLMG
NXQQHQYHUVFKLOOHQGHPD[LPDOHKDUWVODJHQKHEEHQ2PGH]HZDDUGHQDXZNHXULJWHEHUHNHQHQOHJWXGXVEHWHUHHQ
stresstest af in plaats van de formule op basis van de leeftijd toe te passen.
8ZKDUWVODJLQUXVWWRHVWDQGZRUGWEHwQYORHGGRRUGXXUWUDLQLQJ'HGRRUVQHHYROZDVVHQHKHHIWHHQKDUWVODJLQ
rusttoestand van ongeveer 72 slagen per minuut, terwijl intensief getrainde lopers 40 slagen per minuut of lager kunnen
halen.
'HKDUWVODJWDEHOLVHHQVFKDWWLQJYDQZHONHKDUWVODJ]RQH +5= HႇHFWLHILVRPYHWWHYHUEUDQGHQHQXZFDUGLRYDVFXODLUH
FRQGLWLHWHYHUEHWHUHQ)\VLHNHRPVWDQGLJKHGHQYDULsUHQ'DDURPLVKHWPRJHOLMNGDWXZLQGLYLGXHOH+5=YHUVFKLOOHQGH
slagen hoger of lager ligt dan wat wordt weergegeven.
'HPHHVWHႈFLsQWHPHWKRGHRPYHWWHYHUEUDQGHQWLMGHQVKHWWUDLQHQLVWHEHJLQQHQRSHHQODDJWHPSRHQGHLQWHQVLWHLW
JHOHLGHOLMNWHYHUKRJHQWRWGDWXZKDUWVODJYDQXZPD[LPDOHKDUWVODJEHUHLNW*DGRRURSGDWWHPSRZDDUELMXXZ
hartslag in die doelzone houdt gedurende meer dan 20 minuten. Hoe langer u uw doelhartslag aanhoudt, hoe meer vet
uw lichaam verbrandt.
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'HJUD¿HNLVHHQEHNQRSWHULFKWOLMQPHWGHGRRUJDDQVYRRUJHVWHOGHGRHOKDUWVODJZDDUGHQYRRUSHUVRQHQYDQXZOHHIWLMG
Zoals we hierboven reeds vermeldden, kan uw optimale doelhartslag hoger of lager liggen. Vraag uw arts om advies in
verband met uw persoonlijke doelhartslagzone.
Opmerking:=RDOVPHWDOOHWUDLQLQJHQHQ¿WQHVVSURJUDPPD VKHWJHYDOLVPRHWXRRNKLHUGHLQWHQVLWHLWHQGHGXXUYDQ
de training naar eigen goeddunken verhogen.

Hartslag BPM (slagen per minuut)

Doelhartslag voor vetverbranding
250
200

196
167

191
162

186
158

150
100

118

115

112

181
154

109

176
150

106

171
145

103

166
141

100

161
137

156
133

151
128

146

126

97

94

91

88

55-59

60-64

65-69

70+

50
0

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

Leeftijd
Maximale Hartslag
Doelhartslagzone
(blijf binnen deze zone voor
een optimale vetverbranding)

Weerstandsbedieningen op afstand
'HZHHUVWDQGVEHGLHQLQJHQRSDIVWDQGEHYLQGHQ]LFKRSGHKDQGJUHSHQDDQGH]LMNDQW'HZHHUVWDQGNDQYLDGH]H
WRHWVHQZRUGHQEHGLHQG'HUHFKWHUKDQGJUHHSKHHIWHHQWRHWVRPGHZHHUVWDQGWHYHUKRJHQ c HQGHOLQNHUKDQGJUHHS
KHHIWHHQWRHWVRPGHZHHUVWDQGWHYHUODJHQ d 'H]HWRHWVHQIXQFWLRQHUHQRSH[DFWGH]HOIGHPDQLHUDOVGHYHUKRRJHQ
verlaagtoetsen voor weerstand en helling op de console.

Luidsprekers en audiokabel
Om muziek af te spelen via de luidsprekers van uw toestel kunt u de audiokabel aansluiten op uw apparaat en op de
audiokabelpoort van de console. Wanneer de console is ingeschakeld, kunt u muziek van uw apparaat via de luidsprekers
afspelen. Het volume regelt u vanaf uw apparaat.
Opmerking: Hoewel uw toestel met Bluetooth® is uitgerust, is het niet in staat om muziek te ontvangen en af te
spelen via een Bluetooth®-verbinding.
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BEDIENINGEN
Wat te dragen
'UDDJVSRUWVFKRHQHQPHWUXEEHUHQ]ROHQ2PWHWUDLQHQKHEWXJHVFKLNWHNOHGLQJQRGLJZDDULQXYULMNXQWEHZHJHQ
Hoe vaak moet u trainen
Vraag een arts om advies voordat u een trainingsprogramma start. Staak de training als u pijn of benauwdKHLGRSGHERUVWYRHOWNRUWDGHPLJZRUGWRIXÀDXZYRHOW9UDDJXZDUWVRPDGYLHVYRRUGDWXKHWWRHVWHO
opnieuw begint te gebruiken. Gebruik de waarden die door de computer van het toestel worden berekend of
opgemeten uitsluitend ter informatie. De hartslag die op de console wordt weergegeven, is onnauwkeurig
en mag alleen ter informatie worden gebruikt.
• 3 keer per week gedurende 30 minuten per dag.
• Plan trainingen op voorhand en probeer het schema te volgen.
Afstellen van de stoel
+HWMXLVWDIVWHOOHQYDQGHVWRHOKHOSWXPD[LPDOHWUDLQLQJVHႈFLsQWLHHQFRPIRUWWHJDUDQGHUHQ
terwijl het risico op lichamelijk letsel wordt verkleind.
 0
 HWppQSHGDDOQDDUYRUHQSODDWVWXGHEDOYDQXZYRHWLQKHWPLGGHQYDQKHWSHGDDO8Z
been moet licht gebogen zijn ter hoogte van de knie.
2.

Als uw been te recht staat of uw voet het pedaal niet raakt, dan moet u de stoel meer naar
voren zetten. Als uw been te veel gebogen is, zet de stoel dan wat meer naar achteren.
6WDSYDQGH¿HWVYRRUGDWXGHVWRHOYHUVWHOW

3.

Trek de hendel voor het verstellen van de stoel omhoog en verstel de stoel tot in de
gewenste stand.
Verstel de stoel niet verder dan de stopmarkering (STOP) op de rail.

4.

'XZGHhendel voor het verstellen van de stoel weer omlaag om het vergendelmechanisme
te activeren. Zorg dat de hendel volledig omhoog staat.

Verstellen van de hoek van de rugleuning:
6WDSYDQGH¿HWVYRRUGDWXGHUXJOHXQLQJYHUVWHOW'HUXJOHXQLQJNDQSORWVHOLQJ
bewegen wanneer deze wordt vrijgezet.
1.

Trek de hendel voor het verstellen van de rugleuning omhoog en verstel de rugleuning in de
gewenste hoek.

2.

'XZGHhendel voor het verstellen van de rugleuning weer omlaag om het
vergendelmechanisme te activeren. Zorg dat de hendel volledig omlaag staat.

Plaatsing van de voet / Afstelling van de pedaalriem
9RHWSHGDOHQPHWULHPHQKRXGHQXZYRHWHQYHLOLJRSGHWUDLQLQJV¿HWV
 '
 UDDLGHSHGDOHQWRWGDWHUppQNDQZRUGHQEHUHLNW
2.

Plaats de bal van elke voet op de pedalen.

3.

Maak de riem over uw schoen vast.

4.

Herhaal dit voor de andere voet.

5LFKWXZWHQHQHQNQLHsQUHFKWQDDUYRUHQRPHHQPD[LPDOHWUDSNUDFKWWHJDUDQGHUHQ8NXQW
de pedaalriemen verschillende trainingen na elkaar gebruiken zonder ze te verstellen.
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Opstart/Stand-by-modus
'HFRQVROHZRUGWLQGHOpstart/Stand-by-modus geplaatst wanneer hij op het net wordt aangesloten en de stroomschakelaar wordt ingeschakeld, wanneer er een toets wordt ingedrukt of wanneer hij een signaal ontvangt van de toerentalsensor door trapbewegingen op het toestel.

Stroomkalibratie
'LWWRHVWHOLVLQGHIDEULHNJHNDOLEUHHUGYRRUGHQDXZNHXULJKHLGYDQKHWYHUPRJHQ'HJHEUXLNHUKRHIWKHWWRHVWHO]HOIQLHW
te kalibreren.

Automatisch uitschakelen (slaapstand)
Als de console gedurende ongeveer 5 minuten geen enkele input ontvangt, dan wordt hij automatisch uitgeschakeld, tenzij hij in demonstratiemodus staat.
'UXNRSJHOLMNZHONHWRHWVRPGHFRQVROH RSQLHXZ WHDFWLYHUHQ$OVXZWRHVWHOLQGHPRQVWUDWLHPRGXVVWDDWKRXGGDQGH
3$86((1'WRHWVHQGHWRHWV/LQNVJHGXUHQGHVHFRQGHQVDPHQLQJHGUXNW
Opmerking: 'HFRQVROHKHHIWJHHQ$DQ8LWVFKDNHODDU
Om de console uit te schakelen zet u alle bedieningselementen op de uit-stand en verwijdert u daarna de
stekker uit het stopcontact.

Initiële installatie
Wanneer de console voor de eerste keer wordt opgestart, moeten de datum, de tijd en uw voorkeur voor de meeteenheden worden ingesteld.
 '
 DWXP'UXNRSGHYHUKRRJHQYHUODDJWRHWVHQRPGHKXLGLJHDFWLHYHZDDUGH GLHNQLSSHUW DDQWHSDVVHQ'UXNRS
GHWRHWVHQ/LQNV5HFKWVRPGHVHOHFWLHYDQGHKXLGLJHDFWLHYHZDDUGH PDDQGGDJMDDU WHYHUDQGHUHQ
 '
 UXNRS2.RPLQWHVWHOOHQ
 7
 LMG'UXNRSGHYHUKRRJHQYHUODDJWRHWVHQRPGHKXLGLJHDFWLHYHZDDUGH GLHNQLSSHUW DDQWHSDVVHQ'UXNRSGH
WRHWVHQ/LQNV5HFKWVRPGHVHOHFWLHYDQGHKXLGLJHDFWLHYHZDDUGH XXUPLQXWHQ$0RI30 WHYHUDQGHUHQ
 '
 UXNRS2.RPLQWHVWHOOHQ
 0
 HHWHHQKHGHQ'UXNRSGHYHUKRRJHQYHUODDJWRHWVHQRPWHNLH]HQWXVVHQ 0,/(6  (QJHOVHPDWHQ RI .0 
PHWULVFKHPDWHQ 
 'UXNRS2.RPLQWHVWHOOHQ'HFRQVROHNHHUWWHUXJQDDUKHW2SVWDUW6WDQGE\VFKHUP
Opmerking: 2PGH]HLQVWHOOLQJHQDDQWHSDVVHQJDDWXQDDUKHWGHHO ,QVWHOPRGXVYDQGHFRQVROH 

Snelstartprogramma (handmatig)
Met het handmatige snelstartprogramma kunt u een training starten zonder enige informatie in te voeren.
%LMHHQKDQGPDWLJHWUDLQLQJVWDDWLHGHUHNRORPYRRUHHQSHULRGHYDQPLQXWHQ'HDFWLHYHNRORPYHUVFKXLIWRPGH
minuten verder over het scherm. Als de training langer duurt dan 30 minuten, dan wordt de actieve kolom vastgezet op de
verste kolom aan de rechterkant en worden de vorige kolommen van het display geduwd.
1. Ga op het toestel zitten.
 '
 UXNRSGH 8VHU WRHWVRPKHWMXLVWHJHEUXLNHUVSUR¿HOWHNLH]HQ$OVXQRJJHHQJHEUXLNHUVSUR¿HOKHEWLQJHVWHOGGDQ
NXQWXHHQSUR¿HO]RQGHUDDQJHSDVWHJHJHYHQVNLH]HQ DOOHHQVWDQGDDUGZDDUGHQ 
 'UXNRSGH48,&.67$57WRHWVRPKHWKandmatige programma te starten.
4. Om de weerstand te veranderen drukt u op de toetsen voor het verhogen of verlagen van de weerstand. Het huidige
LQWHUYDOHQGHGDDURSYROJHQGHLQWHUYDOOHQZRUGHQLQJHVWHOGRSKHWQLHXZHQLYHDX'HVWDQGDDUGZDDUGHYDQGH
ZHHUVWDQGYRRUKHWKDQGPDWLJHSURJUDPPDLV'HNORNWHOWRSYDQDI
Opmerking: ,QKHWJHYDOYDQHHQKDQGPDWLJHWUDLQLQJYDQPHHUGDQPLQXWHQHQVHFRQGHQ  YHUVSULQJHQ
GHWLMGVHHQKHGHQQDDUXUHQHQPLQXWHQ XXUPLQXWHQ 
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 6
 WRSPHWWUDSSHQHQGUXNRS3$86((1'RPGHWUDLQLQJWHSDX]HUHQZDQQHHUXNODDUEHQW'UXNQRJPDDOVRS3$8
6((1'RPGHWUDLQLQJWHEHsLQGLJHQ
Opmerking: 'HWUDLQLQJVUHVXOWDWHQZRUGHQLQKHWKXLGLJHJHEUXLNHUVSURILHORSJHVODJHQ

Gebruikersprofielen
2SGHFRQVROHNXQWXJHEUXLNHUVSURILHOHQRSVODDQHQJHEUXLNHQ'HUHVXOWDWHQYDQLHGHUHWUDLQLQJZRUGHQDXWRPDWLVFK
in de gebruikersprofielen opgeslagen, waar ze kunnen worden bekeken.
'HYROJHQGHJHJHYHQVZRUGHQLQKHWJHEUXLNHUVSURILHORSJHVODJHQ
•
•
•
•
•
•

1DDPPD[LPDDOWHNHQV
Leeftijd
Gewicht
Lengte
Geslacht
Gewenste trainingswaarden

Een gebruikersprofiel kiezen
,HGHUHWUDLQLQJZRUGWRSJHVODJHQLQHHQJHEUXLNHUVSUR¿HO=RUJGDWXKHWMXLVWHJHEUXLNHUVSUR¿HONLHVWYRRUGDWXHHQWUDL
QLQJVWDUW'HODDWVWHJHEUXLNHUGLHHHQWUDLQLQJKHHIWYROWRRLGZRUGWVWDQGDDUGJHVHOHFWHHUG
*HEUXLNHUVSUR¿HOHQ]LMQLQJHVWHOGRSGHVWDQGDDUGZDDUGHQWRWGDW]HZRUGHQDDQJHSDVW9HUJHHWXZJHEUXLNHUVSUR¿HOGXV
niet te bewerken voor meer accurate informatie over calorieverbruik en hartslagwaarden.
.LHVRSKHWRSVWDUWVFKHUPHHQYDQGHJHEUXLNHUVSUR¿HOHQPHWEHKXOSYDQGH 8VHU WRHWV2SGHFRQVROHZRUGWGHQDDP
HQKHWSLFWRJUDPYDQKHWJHEUXLNHUVSUR¿HOZHHUJHJHYHQ
Gebruikersprofiel bewerken
 .
 LHVRSKHWRSVWDUWVFKHUPHHQYDQGHJHEUXLNHUVSURILHOHQPHWEHKXOSYDQGH 8VHU WRHWV
 '
 UXNRS2.RPKHWSURILHOWHVHOHFWHUHQ
 2
 SKHWFRQVROHGLVSOD\YHUVFKLMQHQGHERRGVFKDS (',7  %HZHUNHQ HQGHQDDPYDQKHWKXLGLJHJHEUXLNHUVSURILHO
'UXNRS2.RPGHRSWLH *HEUXLNHUVSURILHOEHZHUNHQ WHVWDUWHQ


'
 UXNRSGHWRHWV3$86((1'RPGHRSWLH *HEUXLNHUVSUR¿HOEHZHUNHQ WHYHUODWHQ'HFRQVROHNHHUWQDDUKHW
Opstartscherm terug.

 2
 SKHWFRQVROHGLVSOD\YHUVFKLMQHQGHERRGVFKDS 1$0(  1DDP HQGHQDDPYDQKHWKXLGLJHJHEUXLNHUVSURILHO
Opmerking:+HWYHOGYRRUGHQDDPYDQGHJHEUXLNHULVOHHJDOVGLWGHHHUVWHEHZHUNLQJLV'HQDDPYDQHHQJHEUXL
kersprofiel is beperkt tot 10 tekens.


+
 HWKXLGLJHDFWLHYHVHJPHQWNQLSSHUW*HEUXLNGHYHUKRRJHQYHUODDJWRHWVHQRPGRRUKHWDOIDEHWHQHHQVSDWLH WH
YLQGHQWXVVHQ$HQ= WHQDYLJHUHQ9RRUKHWLQVWHOOHQYDQHONVHJPHQWJHEUXLNWXGHWRHWVHQ/LQNV e RI5HFKWV f 
om van het ene segment naar het andere te gaan.



'
 UXNRS2.RPGHZHHUJHJHYHQJHEUXLNHUVQDDPWHDFFHSWHUHQ

 9
 RRUKHWEHZHUNHQYDQGHDQGHUHJHEUXLNHUVJHJHYHQV (',7$*((',7:(,*+7(',7+(,*+7(',7*(1'(5 
gebruikt u de verhoog- en verlaagtoetsen om de waarden aan te passen en drukt u op OK om iedere invoer vast te
leggen.
 2
 SKHWFRQVROHGLVSOD\YHUVFKLMQWGHERRGVFKDS 6&$1  6FDQQHQ 0HWGH]HRSWLHFRQWUROHHUWXKRHGH
trainingswaarden tijdens een training op het onderste display worden weergegeven. Wanneer deze optie is
XLWJHVFKDNHOGNDQGHJHEUXLNHUPHWEHKXOSYDQGHWRHWVHQ5(&+76RI/,1.6GHDQGHUHWUDLQLQJVZDDUGHQ
EHNLMNHQZDQQHHUKLMGDWZHQVW:DQQHHUGHRSWLHLVLQJHVFKDNHOGJHHIWGHFRQVROHRPGHVHFRQGHQHHQDQGHUH
trainingswaarde weer.


'
 HRSWLHLVVWDQGDDUGXLWJHVFKDNHOG



'
 UXNRSGH2.WRHWVRPGHPDQLHUZDDURSGHWUDLQLQJVZDDUGHQZRUGHQZHHUJHJHYHQYDVWWHOHJJHQ
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 2
 SKHWFRQVROHGLVSOD\YHUVFKLMQWGHERRGVFKDS :,5(/(66+5  'UDDGOR]HKDUWVODJPHWLQJ $OVXGHOXLGVSUHNHUV
van de console gebruikt met hoge instellingen en/of een groter persoonlijk elektronisch apparaat gebruikt, dan
wordt de hartslagmeting op de console mogelijk verstoord door interferentie. Met deze optie kunt u de telemetrische
hartslagontvanger uitschakelen om de interferentie te blokkeren.


2
 SKHWERYHQVWHGLVSOD\]LHWXGHKXLGLJHZDDUGHLQVWHOOLQJ 21 RI 2)) 'UXNRSGHYHUKRRJ c RIYHUODDJWRHW d 
om de waarde te veranderen.



'
 HRSWLHLVVWDQGDDUGLQJHVFKDNHOG



'
 UXNRSGH2.WRHWVRPGHWHOHPHWULVFKHKDUWVODJRQWYDQJHUWHDFWLYHUHQ

 2
 SKHWFRQVROHGLVSOD\YHUVFKLMQWGHERRGVFKDS (',7/2:(5',63/$<  2QGHUVWHGLVSOD\EHZHUNHQ 0HWGH]H
optie bepaalt u welke trainingswaarden worden weergegeven tijdens een training.
Op het onderste display verschijnen alle trainingswaarden, waarbij de actieve trainingswaarde knippert. Op het
ERYHQVWHGLVSOD\]LHWXGHDFWLHYHZDDUGHLQVWHOOLQJ 21 RI 2)) 'UXNRSGHYHUKRRJ c RIYHUODDJWRHWV
d RPGHDFWLHYHWUDLQLQJVZDDUGHWHYHUEHUJHQHQJHEUXLNGHWRHWVHQ/LQNV e RI5HFKWV f RPGHDFWLHYH
trainingswaarde te veranderen.
Opmerking: Om een verborgen trainingswaarde zichtbaar te maken herhaalt u de procedure en verandert u de instelOLQJYRRUGLHZDDUGHRSKHWERYHQVWHGLVSOD\QDDU 21 
Wanneer u klaar bent met het bewerken van het onderste display, drukt u op OK om de instellingen vast te leggen.

 '
 HFRQVROHNHHUWWHUXJQDDUKHW2SVWDUWVFKHUPPHWGHJHVHOHFWHHUGHJHEUXLNHU
Een gebruikersprofiel resetten
 .
 LHVRSKHWRSVWDUWVFKHUPHHQYDQGHJHEUXLNHUVSURILHOHQPHWEHKXOSYDQGH 8VHU WRHWV
 '
 UXNRS2.RPKHWSURILHOWHVHOHFWHUHQ
 2
 SKHWFRQVROHGLVSOD\YHUVFKLMQHQGHQDDPYDQKHWKXLGLJHJHEUXLNHUVSURILHOHQGHERRGVFKDS (',7  %HZHUNHQ 
'UXNRSGHYHUKRRJ c RIYHUODDJWRHWV d RPGHERRGVFKDSWHYHUDQGHUHQ
Opmerking: 'UXNRSGHWRHWV3$86((1'RPGHRSWLH *HEUXLNHUVSUR¿HOEHZHUNHQ WHYHUODWHQ'HFRQVROHNHHUWQDDU
het Opstartscherm terug.
 2
 SKHWFRQVROHGLVSOD\YHUVFKLMQHQGHERRGVFKDS 5(6(7  5HVHWWHQ HQGHQDDPYDQKHWKXLGLJHJHEUXLNHUVSURILHO
'UXNRS2.RPGHRSWLH *HEUXLNHUVSURILHOUHVHWWHQ WHVWDUWHQ
 '
 HFRQVROH]DOQXYUDJHQRPKHWYHU]RHNYRRUKHWUHVHWWHQYDQKHWJHEUXLNHUVSURILHOWHEHYHVWLJHQ GH
VWDQGDDUGNHX]HLV 12 'UXNRSGHYHUKRRJ c RIYHUODDJWRHWV d RPGHNHX]HDDQWHSDVVHQ
 '
 UXNRS2.RPXZNHX]HWHPDNHQ
 'HFRQVROHNHHUWWHUXJQDDUKHW2SVWDUWVFKHUP

De weerstand aanpassen
'UXNRSGHWRHWVHQYRRUKHWYHUKRJHQ c RIYHUODJHQ d YDQKHWZHHUVWDQGVQLYHDXRPGHZHHUVWDQGRSLHGHU
gewenst moment in een trainingsprogramma te wijzigen. Om de weerstand snel aan te passen drukt u op de gewenste
ZHHUVWDQGVVQHOWRHWV'HFRQVROH]DOGHZHHUVWDQGDDQSDVVHQWRWKHWLQJHVWHOGHZHHUVWDQGVQLYHDXYDQGHVQHOWRHWV

Profielprogramma's
'H]HSURJUDPPD VDXWRPDWLVHUHQYHUVFKLOOHQGHZHHUVWDQGVHQWUDLQLQJVQLYHDXV'HSUR¿HOSURJUDPPD V]LMQJHRUJDQL
VHHUGLQFDWHJRULHsQ )XQ5LGHV0RXQWDLQVHQ&KDOOHQJHV 
Opmerking::DQQHHUHHQJHEUXLNHUDOOHFDWHJRULHsQEHNLMNWZRUGHQ]HXLWJHYRXZHQ]RGDWGHSURJUDPPD V
binnen elke categorie worden weergegeven.
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FUN RIDES

Rolling Hills

(DV\7RXU

Ride in the Park











6WUHDP&URVVLQJ

MOUNTAINS

Pike’s Peak

Mount Hood

Pyramids

Summit Pass

CHALLENGES

8SKLOO)LQLVK









Interval



&URVV7UDLQLQJ

Stairs

Trainingsprofiel en doelprogramma
2SGHFRQVROHNXQWXKHWSUR¿HOSURJUDPPDHQKHWW\SHGRHOYRRUXZWUDLQLQJNLH]HQ $IVWDQG'XXURI&DORULHsQ 8NXQW
ook de doelwaarde instellen.
1. Ga op het toestel zitten.
 'UXNRSGH 8VHU WRHWVRPKHWMXLVWHJHEUXLNHUVSUR¿HOWHNLH]HQ
 '
 UXNRSGHWRHWV3URJUDPV
 '
 UXNRSGHWRHWVHQ/LQNV e RI5HFKWV f RPHHQWUDLQLQJVFDWHJRULHWHNLH]HQ
 '
 UXNRSGHYHUKRRJ c RIYHUODDJWRHWV d RPHHQSURILHOWUDLQLQJWHNLH]HQHQGUXNRS2.
 *
 HEUXLNGHYHUKRRJ c RIYHUODDJWRHWV d RPHHQGRHOW\SH $IVWDQG'XXURI&DORULHsQ WHNLH]HQHQGUXNRS2.
 *
 HEUXLNGHYHUKRRJ c RIYHUODDJWRHWV d RPGHWUDLQLQJVZDDUGHDDQWHSDVVHQ
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 '
 UXNRS2.RPGHGRHOJHULFKWHWUDLQLQJWHVWDUWHQ'H*2$/ZDDUGHQHHPWDIQDDUPDWHGHZDDUGHYRRUYROWRRLG
percentage toeneemt.
Opmerking:%LMHHQFDORULHGRHOVWDDWLHGHUHNRORPYRRUHHQSHULRGHYDQPLQXWHQ'HDFWLHYHNRORPYHUVFKXLIWRPGH
2 minuten verder over het scherm. Als de training langer duurt dan 30 minuten, dan wordt de actieve kolom vastgezet
op de laatste kolom aan de rechterkant en worden de vorige kolommen van het display geduwd.

Conditietestprogramma
'HFRQGLWLHWHVWPHHWGHYHUEHWHULQJHQYDQXZI\VLHNHFRQGLWLH'HWHVWYHUJHOLMNWXZDIJHOHYHUGHYHUPRJHQ LQZDWW PHW
uw hartslag. Naarmate uw conditie beter wordt, stijgt uw afgeleverde vermogen bij een bepaalde hartslag.
Opmerking: Voor een goede werking moet de console de hartslaggegevens van de Contact Heart Rate-sensoren
&+5 RIGHKDUWVODJPHWHU +50 NXQQHQDIOH]HQ
8NXQWGHFRQGLWLHWHVWVWDUWHQYDQXLWGHFDWHJRULH)(('%$&.+HWFRQGLWLHWHVWSURJUDPPDYUDDJWXHHUVWRPXZFRQGLWLHQLYHDXWHNLH]HQ%HJLQQHU %(* RI$GYDQFHG $'9 'HFRQVROH]DORSEDVLVYDQGHOHHIWLMGVHQJHZLFKWVZDDUGHQ
YDQKHWJHVHOHFWHHUGHJHEUXLNHUVSUR¿HOXZFRQGLWLHVFRUHEHUHNHQHQ
Start de training en houd de hartslagsensoren vast. Wanneer de test start, wordt de intensiteit van de training langzaam
RSJHYRHUG'LWEHWHNHQWGDWXKDUGHUPRHWZHUNHQHQXZKDUWVODJ]DOWRHQHPHQ'HLQWHQVLWHLWEOLMIWDXWRPDWLVFK
WRHQHPHQWRWGDWXZKDUWVODJGH 7HVW=RQH EHUHLNW'H]H]RQHLVLQGLYLGXHHOEHUHNHQGRSRQJHYHHUSURFHQWYDQGH
PD[LPDOHKDUWVODJYDQXZJHEUXLNHUVSUR¿HO:DQQHHUXGH 7HVW=RQH EHUHLNWKRXGWKHWWRHVWHOGHLQWHQVLWHLWFRQVWDQW
JHGXUHQGHPLQXWHQ+LHUGRRUNXQWXHHQVWDELHOHWRHVWDQGEHUHLNHQ ZDDULQXZKDUWVODJFRQVWDQWZRUGW 1DGH]H
PLQXWHQPHHWGHFRQVROHXZKDUWVODJHQKHWDIJHOHYHUGHYHUPRJHQ'HFRPSXWHUJHEUXLNWGH]HZDDUGHQVDPHQPHWXZ
leeftijd en gewicht, om een conditiescore te berekenen.
Opmerking: Conditietestscores mogen alleen worden vergeleken met uw vorige scores en niet met andere
gebruikersprofielen.
Vergelijk uw conditiescores om uw vooruitgang te zien.

Hersteltestprogramma
'HKHUVWHOWHVWJHHIWDDQKRHVQHOXZKDUW]LFKYDQXLWHHQWUDLQLQJVWRHVWDQGKHUVWHOWQDDUHHQPHHUUXVWLJHWRHVWDQG(HQ
hoger herstel is een indicator van toenemende conditie.
Opmerking: Voor een goede werking moet de console de hartslaggegevens van de Contact Heart Rate-sensoren
&+5 RIGHKDUWVODJPHWHU +50 NXQQHQDIOH]HQ
.LHVELMHHQYHUKRRJGHKDUWVODJKHWKHUVWHOWHVWSURJUDPPD2SGHFRQVROHYHUVFKLMQW 6723(;(5&,6,1*  6WRSPHW
WUDLQHQ ZDDUELMGHGRHOZDDUGHEHJLQWDIWHWHOOHQ6WRSPHWWUDLQHQPDDUEOLMIGHKDUWVODJVHQVRUHQYDVWKRXGHQ1D
VHFRQGHQYHUVFKLMQWHU 5(/$;  2QWVSDQ RSKHWGLVSOD\HQZRUGWHUDIJHWHOGWRW*HGXUHQGHGHKHOHPLQXXWZRUGW
ook uw hartslag op de console weergegeven. U moet de hartslagsensoren gedurende de hele test vasthouden als u geen
draadloze hartslagmeter gebruikt.
2SKHWGLVSOD\EOLMIWGHERRGVFKDS 5(/$; HQXZKDUWVODJWH]LHQWRWGDWKHWGRHOEHUHLNW'HFRQVROH]DOYHUYROJHQV
uw herstelscore berekenen.
+HUVWHOVFRUH XZKDUWVODJELM KHWEHJLQYDQGHWHVW PLQXVXZKDUWVODJELM KHWHLQGHYDQGHWHVW 
Hoe hoger de hersteltestscore, hoe sneller uw hartslag terugvalt naar een meer rustige toestand, wat een indicatie is van
een verbeterde conditie. Wanneer u deze waarden registreert over een langere periode, kunt u een tendens zien naar een
betere gezondheid.
:DQQHHUXKHWKHUVWHOWHVWSURJUDPPDNLHVWHQHUJHHQKDUWVODJVLJQDDORIZHHUJDYHLVYHUVFKLMQWHURSGHFRQVROH 1(('
+($575$7(  +DUWVODJQRGLJ 'H]HERRGVFKDSZRUGWJHGXUHQGHVHFRQGHQZHHUJHJHYHQ$OVHUJHHQVLJQDDOZRUGW
gedetecteerd, wordt het programma beëindigd.
Praktische tip: Voor een meer relevante score probeert u gedurende 3 minuten een stabiele hartslag te verkrijgen voordat
XKHWKHUVWHOSURJUDPPDVWDUW'LWLVJHPDNNHOLMNHULQKHWKDQGPDWLJHSURJUDPPDZDDUXGHEHVWHUHVXOWDWHQYHUNULMJW
omdat u er het weerstandsniveau kunt regelen.
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Trainingsprogramma's met hartslagcontrole (HRC)
,QGHSURJUDPPD VPHWKDUWVODJFRQWUROH +5& NXQWXHHQKDUWVODJGRHOYRRUXZWUDLQLQJLQVWHOOHQ+HWSURJUDPPDEHZDDNWXZKDUWVODJLQVODJHQSHUPLQXXW %30 GRRUPLGGHOYDQGH&+5VHQVRUHQRSKHWWRHVWHORIHHQKDUWVODJERUVWEDQG
en past de training zo aan dat uw hartslag in de geselecteerde zone blijft.
Opmerking: Voor een goede werking van het HRC-programma moet de console de hartslaggegevens van de CHRsensoren of de HRM-borstband kunnen aflezen.
'HSURJUDPPD VPHWGRHOKDUWVODJJHEUXLNHQXZOHHIWLMGHQDQGHUHJHEUXLNHUVLQIRUPDWLHRPGHKDUWVODJ]RQHZDDUGHQYRRU
uw training in te stellen. Op het consoledisplay verschijnen vervolgens boodschappen voor het instellen van uw training:
 .
 LHVKHWQLYHDXYDQGHWUDLQLQJPHWKDUWVODJFRQWUROH%(*,11(5 %(* RI$'9$1&(' $'9 HQGUXNRS2.
 *
 HEUXLNGHYHUKRRJ c RIYHUODDJWRHWV d RPKHWSHUFHQWDJHYDQGHPD[LPDOHKDUWVODJWHVHOHFWHUHQ±
±±±
Vraag een arts om advies voordat u een trainingsprogramma start. Staak de training als u pijn of benauwdKHLGRSGHERUVWYRHOWNRUWDGHPLJZRUGWRIXÀDXZYRHOW9UDDJXZDUWVRPDGYLHVYRRUGDWXKHWWRHVWHO
opnieuw begint te gebruiken. Gebruik de waarden die door de computer van het toestel worden berekend of
opgemeten uitsluitend ter informatie. De hartslag die op de console wordt weergegeven, is onnauwkeurig
en mag alleen ter informatie worden gebruikt.
 '
 UXNRSGHYHUKRRJ c RIYHUODDJWRHWV d RPKHWGRHOW\SHWHNLH]HQHQGUXNRS2.
 '
 UXNRSGHYHUKRRJ c RIYHUODDJWRHWV d RPGHGRHOZDDUGHYRRUGHWUDLQLQJLQWHVWHOOHQ
Opmerking: Voorzie bij het instellen van het doel tijd voor het bereiken van de gewenste hartslagzone.
 '
 UXNRS2.RPGHWUDLQLQJWHVWDUWHQ
(HQJHEUXLNHUNDQHHQKDUWVODJ]RQHLQVWHOOHQLQSODDWVYDQHHQZDDUGHGRRUKHW +HDUW5DWH&RQWURO8VHU SURJUDPPDWH
NLH]HQ'HFRQVROH]DOGHWUDLQLQJDDQSDVVHQRPGHJHEUXLNHULQGHJHZHQVWHKDUWVODJ]RQHWHKRXGHQ
 .
 LHV+($575$7(&21752/86(5HQGUXNRS2.
 '
 UXNRSGHYHUKRRJ c RIYHUODDJWRHWV d RPGHKDUWVODJ]RQHYRRUGHWUDLQLQJLQWHVWHOOHQHQGUXNRS2.2SGH
FRQVROHYHUVFKLMQHQOLQNVGHKDUWVODJ]RQH SURFHQW HQUHFKWVKHWKDUWVODJEHUHLNYRRUGHJHEUXLNHU
 '
 UXNRSGHYHUKRRJ c RIYHUODDJWRHWV d RPKHWGRHOW\SHWHNLH]HQHQGUXNRS2.
 '
 UXNRSGHYHUKRRJ c RIYHUODDJWRHWV d RPGHZDDUGHYRRUGHWUDLQLQJLQWHVWHOOHQ
 '
 UXNRS2.RPGHWUDLQLQJWHVWDUWHQ

Aangepaste programma’s
,QKHWDDQJHSDVWHSURJUDPPDNXQWXKHWZHHUVWDQGVQLYHDXYRRUHONLQWHUYDO]HOILQVWHOOHQHQKHWGRHOW\SH $IVWDQG7LMGRI
&DORULHsQ NLH]HQRPHHQJHSHUVRQDOLVHHUGHWUDLQLQJWHPDNHQ9RRUHONJHEUXLNHUVSUR¿HOLVppQDDQJHSDVWSURJUDPPD
beschikbaar.
1. Ga op het toestel zitten.
 'UXNRSGHµ8VHU¶WRHWVRPKHWMXLVWHJHEUXLNHUVSUR¿HOWHNLH]HQ
 'UXNRSGHtoets Programs.
 'UXNRSGHYHUKRRJ c RIYHUODDJWRHWV d RPHHQDDQJHSDVWSURJUDPPD &86720 WHNLH]HQHQGUXNRS2.
 'HFRQVROHJHHIWGHKDUWVODJFRQWUROHZHHU'UXNRS2.RPµ+HDUW5DWH&RQWURO¶WHVHOHFWHUHQ


2PLQKHWDDQJHSDVWHSURJUDPPDWHEOLMYHQGUXNWXRSGHWRHWV/LQNV'HFRQVROHJHHIWKHWDDQJHSDVWHSURJUDPPD
RSQLHXZZHHU'UXNRS2.

 9RRUKHWEHZHUNHQYDQKHWDDQJHSDVWHSURJUDPPDJHEUXLNWXGHWRHWV5HFKWV f RPQDDUKHWYROJHQGHLQWHUYDOWH
JDDQHQGHYHUKRRJ c RIYHUODDJWRHWV d RPGHZHHUVWDQGVZDDUGHQDDQWHSDVVHQ'UXNRS2.RPGHZHHUJHgeven waarden te accepteren.
7. Gebruik GHYHUKRRJ c RIYHUODDJWRHWV d om een GRHOW\SH $IVWDQG'XXURI&DORULHsQ te kiezen, en druk op OK.
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8. Gebruik GHYHUKRRJ c RIYHUODDJWRHWV d om de trainingswaarde aan te passen.
9. 'UXNRS2.RPGHWUDLQLQJWHVWDUWHQ'H*2$/ZDDUGHQHHPWDIQDDUPDWHGHZDDUGHYRRUYROWRRLGSHUFHQWDJH
toeneemt.

Krachttrainingsprogramma's
,QGHNUDFKWWUDLQLQJVSURJUDPPD VNXQWXHHQGRHOLQVWHOOHQYRRUKHWDIJHOHYHUGHYHUPRJHQ LQZDWW YRRUXZWUDLQLQJ
'H]HSURJUDPPD V]LMQ32:(5+,,7 LQWHUYDOWUDLQLQJPHWKRJHLQWHQVLWHLWGRHOZDWWV HQ&2167$1732:(5
SURJUDPPD VPHWFRQVWDQWDIJHOHYHUGYHUPRJHQWLMGVRIDIVWDQGVGRHO 
1. Ga op het toestel zitten.
 'UXNRSGH 8VHU WRHWVRPKHWMXLVWHJHEUXLNHUVSUR¿HOWHNLH]HQ
 '
 UXNRSGHWRHWV3URJUDPV
 '
 UXNRSGHWRHWVHQ/LQNV e RI5HFKWV f RPQDDUGHNUDFKWWUDLQLQJVFDWHJRULHWHJDDQHQGUXNRS2.
 '
 UXNRSGHYHUKRRJ c RIYHUODDJWRHWV d RPGHJHZHQVWHNUDFKWWUDLQLQJWHNLH]HQ²32:(5+,,7RI&2167$17
32:(5'UXNRS2.
Vraag een arts om advies voordat u een trainingsprogramma start. Staak de training als u pijn of benauwdKHLGRSGHERUVWYRHOWNRUWDGHPLJZRUGWRIXÀDXZYRHOW9UDDJXZDUWVRPDGYLHVYRRUGDWXKHWWRHVWHO
opnieuw begint te gebruiken. Gebruik de waarden die door de computer van het toestel worden berekend of
opgemeten uitsluitend ter informatie. De hartslag die op de console wordt weergegeven, is onnauwkeurig
en mag alleen ter informatie worden gebruikt.
POWER HIIT (intervaltraining)
+HWLQWHUYDOSURJUDPPDPHWYHUPRJHQVGRHOEHVWDDWXLWLQWHUYDOSHULRGHQ²HHQLQVSDQQLQJVSHULRGHYDQVHFRQGHQHQ
HHQUXVWSHULRGHYDQVHFRQGHQ²YRRUHHQWRWDOHWUDLQLQJVGXXUYDQPLQXWHQSOXVHHQDINRHOSHULRGHYDQPLQXWHQ
DDQKHWHLQGH 'HJHEUXLNHUVWHOWGHGRHOZDDUGHQLQZDWWLQYRRUGHLQVSDQQLQJVHQUXVWSHULRGHQ
 1
 DGDWKHWSURJUDPPD32:(5+,,7LVJHVHOHFWHHUGJHHIWGHFRQVROH6(77$5*(7:$776+,*+ 'RHOZDDUGHLQ
ZDWWLQVWHOOHQ+RRJ ZHHU'HKRJHZDDUGHYHUZLMVWQDDUGHKRRJVWHGRHOZDDUGHYRRUDIJHOHYHUGYHUPRJHQWLMGHQV
GHLQVSDQQLQJVSHULRGH*HEUXLNGHYHUKRRJ c RIYHUODDJWRHWV d RPGH+2*(GRHOZDDUGHLQZDWWDDQWHSDVVHQ
en druk op OK.


'
 HVWDQGDDUGZDDUGHLVZDWW'HPD[LPDOHZDDUGHLVZDWW'HZDDUGHZRUGWZHHUJHJHYHQLQVWDSSHQYDQ
watt.
Opmerking: Wanneer u de knop ingedrukt houdt, rollen de selectiewaarden sneller over het display.

 '
 HODJHZDDUGHYHUZLMVWQDDUGHODDJVWHGRHOZDDUGHYRRUDIJHOHYHUGYHUPRJHQWLMGHQVGHUXVWSHULRGH*HEUXLNGH
YHUKRRJ c RIYHUODDJWRHWV d RPGH/$*(GRHOZDDUGHLQZDWWYRRUGHUXVWSHULRGHLQWHVWHOOHQ


'
 HVWDQGDDUGZDDUGHLVZDWW'HPLQLPDOHZDDUGHLVZDWW'HZDDUGHZRUGWZHHUJHJHYHQLQVWDSSHQYDQ
watt.

 '
 UXNRS2.RPGHWUDLQLQJWHVWDUWHQ'HGRHOZDDUGHLQZDWWYRRUKHWLQWHUYDOZRUGWJHGXUHQGHGHJHKHOHLQWHUYDOSHULRGHZHHUJHJHYHQ'HZDDUGHYDQKHWKXLGLJHDIJHOHYHUGHYHUPRJHQZRUGWRSKHWRQGHUVWHGLVSOD\ZHHUJHJHYHQ


2
 PGHGRHOZDDUGHLQZDWWWLMGHQVGHWUDLQLQJDDQWHSDVVHQJHEUXLNWXGHYHUKRRJ c RIYHUODDJWRHWV d RIGHWRHWsen voor het verhogen of verlagen van de weerstand.
Opmerking:'HVQHOWRHWVHQYRRUKHWZHHUVWDQGVQLYHDXZRUGHQWLMGHQVGHWUDLQLQJZHHUJHJHYHQ

CONSTANT POWER (met tijds- of afstandsdoel)
,QKHW&2167$1732:(5SURJUDPPDNDQGHJHEUXLNHUHHQGRHOZDDUGHLQZDWWLQVWHOOHQYRRUHHQEHSDDOGHWLMGVGXXURI
afstand.
 1
 DGDWKHWSURJUDPPD&2167$1732:(5LVJHVHOHFWHHUGJHHIWGHFRQVROH6(/(&7*2$/7<3( 'RHOW\SHNLH]HQ ZHHU
 *
 HEUXLNGHYHUKRRJ c RIYHUODDJWRHWV d RPKHWGRHOW\SH 7LMGRI$IVWDQG WHNLH]HQHQGUXNRS2.
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 *
 HEUXLNGHYHUKRRJ c RIYHUODDJWRHWV d RPGHGRHOZDDUGHDDQWHSDVVHQHQGUXNRS2.


'HVWDQGDDUGWLMGLVPLQXWHQ'HVWDQGDDUGDIVWDQGLVPLMO
Opmerking: Wanneer u de knop ingedrukt houdt, rollen de selectiewaarden sneller over het display.

 *
 HEUXLNGHYHUKRRJ c RIYHUODDJWRHWV d RPGHGRHOZDDUGHLQZDWWDDQWHSDVVHQ


'
 HVWDQGDDUGZDDUGHLVZDWW'HPD[LPDOHZDDUGHLVZDWW'HPLQLPDOHZDDUGHLVZDWW'HZDDUGHZRUGW
weergegeven in stappen van 5 watt.
Opmerking: Wanneer u de knop ingedrukt houdt, rollen de selectiewaarden sneller over het display.

 '
 UXNRS2.RPGHGRHOJHULFKWHWUDLQLQJWHVWDUWHQ'HGRHOZDDUGHLQZDWWZRUGWERYHQDDQRSKHWVFKHUP
ZHHUJHJHYHQ'H*2$/ZDDUGHQHHPWDIQDDUPDWHGHZDDUGHYRRUYROWRRLGSHUFHQWDJHWRHQHHPW


2
 PGHGRHOZDDUGHLQZDWWWLMGHQVGHWUDLQLQJDDQWHSDVVHQJHEUXLNWXGHYHUKRRJ c RIYHUODDJWRHWV d RIGHWRHWsen voor het verhogen of verlagen van de weerstand.



$
 OVKHWDIJHOHYHUGHYHUPRJHQQLHWRYHUHHQVWHPWPHWGHGRHOZDDUGHLQZDWW  GDQEHJLQWGH:$776
7$5*(7ZDDUGHWHNQLSSHUHQ'UXNLQGLHQQRGLJRSGHYHUKRRJ c RIYHUODDJWRHWV d RIGHWRHWVHQYRRUKHW
YHUKRJHQRIYHUODJHQYDQGHZHHUVWDQGRPGH:$7767$5*(7ZDDUGHDDQWHSDVVHQ

Van trainingsprogramma veranderen tijdens een training
Via de console kunt u vanuit een actieve training een ander trainingsprogramma starten.
 '
 UXNWLMGHQVHHQDFWLHYHWUDLQLQJRS352*5$06
 '
 UXNRSGHYHUKRRJ c RIYHUODDJWRHWV d RPKHWJHZHQVWHWUDLQLQJVSURJUDPPDWHNLH]HQHQGUXNRS2.
 '
 UXNRSGHYHUKRRJ c RIYHUODDJWRHWV d RPKHWGRHOW\SHWHNLH]HQHQGUXNRS2.
 '
 UXNRSGHYHUKRRJ c RIYHUODDJWRHWV d RPGHZDDUGHYRRUGHWUDLQLQJLQWHVWHOOHQ
 '
 UXNRS2.RPGHDFWLHYHWUDLQLQJWHVWRSSHQHQGHQLHXZHWUDLQLQJWHVWDUWHQ
'HYRULJHWUDLQLQJVZDDUGHQZRUGHQRSJHVODJHQLQKHWJHEUXLNHUVSUR¿HO

Pauzeren of stoppen
'HFRQVROHZRUGWLQGHSDX]HVWDQGJH]HWDOVGHJHEUXLNHUWLMGHQVHHQWUDLQLQJVWRSWPHWWUDSSHQHQRS3$86((1'GUXNW
RIZDQQHHUHUJHGXUHQGHVHFRQGHQJHHQWRHUHQWDOVLJQDDOPHHULV JHEUXLNHUWUDSWQLHW 'HFRQVROHGRRUORRSWHHQUHHNV
berichten die om de 4 seconden veranderen:


:25.2873$86(' 7UDLQLQJRSSDX]HJH]HW



3('$/72&217,18( 7UDSRPYHUGHUWHJDDQLQGLHQHHQ¿HWV 675,'(72&217,18( 6WDSRPYHUGHUWH
JDDQLQGLHQHHQFURVVWUDLQHU



386+(1'726723 'UXNRS(1'RPWHVWRSSHQ

Tijdens een onderbroken training kunt u de verhoog- en verlaagtoetsen gebruiken om handmatig door de resultaten te
navigeren.
 6WRSPHWWUDSSHQHQGUXNRSGHWRHWV3$86((1'RPXZWUDLQLQJWHRQGHUEUHNHQ
2. Om uw training voort te zetten drukt u op OK of begint u te trappen.
2PGHWUDLQLQJWHVWRSSHQGUXNWXRSGH3$86((1'WRHWV'HFRQVROHZRUGWLQGH5HVXOWDWHQ$INRHOPRGXV
geplaatst.

Resultaten/Afkoel-modus
Na een training wordt op het GOAL-display de resterende tijd van de afkoelperiode weergegeven, waarbij er wordt afgeteld vanaf 03:00. Tijdens deze afkoelperiode verschijnen de trainingsresultaten op de console. Alle trainingen, behalve
Quick Start, hebben een afkoelperiode van 3 minuten.
2SKHWOFGVFKHUPZRUGHQGHKXLGLJHWUDLQLQJVZDDUGHQZHHUJHJHYHQLQGULHNDQDOHQ'UXNRSGHWRHWVHQ/LQNV e RI
5HFKWV f RPKDQGPDWLJGRRUGHUHVXOWDWHQWHQDYLJHUHQ9RRUQLHWNUDFKWWUDLQLQJVSURJUDPPD V]LMQGHNDQDOHQ
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6
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7
 ,-' JHPLGGHOG 1,9($8 JHPLGGHOG HQ&$/25,(É1 JHPLGGHOG 

9RRUNUDFKWWUDLQLQJVSURJUDPPD V]LMQGHNDQDOHQ
D 

7
 ,-' WRWDDO $)67$1' WRWDDO HQ&$/25,(É1 WRWDDO 

E 

6
 1(/+(,' JHPLGGHOG 730 JHPLGGHOG HQ:$776 WRWDDO

F 

7
 ,-' JHPLGGHOG 1,9($8 JHPLGGHOG HQ+$576/$* JHPLGGHOG 

7LMGHQVGHDINRHOSHULRGHZRUGWGHZHHUVWDQGDDQJHSDVWQDDUHHQGHUGHYDQKHWJHPLGGHOGHQLYHDXYDQGHWUDLQLQJ'H
weerstand in de afkoelperiode kan met behulp van de toetsen voor het verhogen en verlagen van de weerstand worden
DDQJHSDVW'HFRQVROH]DOGHZDDUGHHFKWHUQLHWZHHUJHYHQ
0HWGH3$86((1'WRHWVNXQWXGHDINRHOSHULRGHRQGHUEUHNHQHQQDDUGHRSVWDUWPRGXVWHUXJNHUHQ=RQGHUWRHUHQWDORI
hartslagsignaal wordt de console automatisch in slaapstand gezet.

GOAL TRACK-statistieken (en prestaties)
'HVWDWLVWLHNHQYDQHONHWUDLQLQJZRUGHQRSJHVODJHQLQHHQJHEUXLNHUVSUR¿HO
'H'XDO7UDFNFRQVROHJHHIWGH*RDO7UDFNWUDLQLQJVVWDWLVWLHNHQZHHURSKHWRQGHUVWHGLVSOD\LQGULHNDQDOHQ9RRU
QLHWNUDFKWWUDLQLQJVSURJUDPPD V]LMQGHNDQDOHQ
D 

7
 ,-' WRWDDO $)67$1' WRWDDO HQ&$/25,(É1 WRWDDO 

E 

6
 1(/+(,' JHPLGGHOG 730 JHPLGGHOG HQ+$576/$* JHPLGGHOG

F 

7
 ,-' JHPLGGHOG $)67$1' JHPLGGHOG RI1,9($8 JHPLGGHOG *HQ&$/25,(É1 JHPLGGHOG
*$OVGH*RDO7UDFNVWDWLVWLHNHHQHQNHOHWUDLQLQJEHWUHIWGDQZRUGW1,9($8 JHPLGGHOG ZHHUJHJHYHQ$OV
GH*RDO7UDFNVWDWLVWLHNHHQFRPELQDWLHYDQPHHUGHUHWUDLQLQJHQEHWUHIWGDQZRUGW$)67$1' JHPLGGHOG 
ZHHUJHJHYHQLQSODDWVYDQ1,9($8 JHPLGGHOG 

9RRUNUDFKWWUDLQLQJVSURJUDPPD V]LMQGHNDQDOHQ
D 

7
 ,-' WRWDDO $)67$1' WRWDDO HQ&$/25,(É1 WRWDDO 

E 

6
 1(/+(,' JHPLGGHOG 730 JHPLGGHOG HQ:$776 WRWDDO

F 

7
 ,-' JHPLGGHOG $)67$1' JHPLGGHOG RI1,9($8 JHPLGGHOG *HQ+$576/$* JHPLGGHOG 

([WUDJHJHYHQVGLHNXQQHQZRUGHQJHs[SRUWHHUG]LMQ:$776 JHPLGGHOG HQ:$776 PD[LPDOHRXWSXW 
'H*2$/75$&.VWDWLVWLHNHQYDQHHQJHEUXLNHUVSUR¿HOEHNLMNHQ
 '
 UXNYDQDIKHWRSVWDUWVFKHUPRSGH 8VHU WRHWVRPKHWMXLVWHJHEUXLNHUVSUR¿HOWHNLH]HQ
 '
 UXNRSGH*2$/75$&.WRHWV2SGHFRQVROHZRUGHQGHPHHVWUHFHQWHWUDLQLQJVZDDUGHQZHHUJHJHYHQHQZRUGW
het overeenkomstige prestatielampje geactiveerd.
Opmerking:*RDO7UDFNVWDWLVWLHNHQNXQQHQ]HOIVWLMGHQVHHQWUDLQLQJZRUGHQEHNHNHQ'UXNRS*2$/75$&.RP
GHPHHVWUHFHQWHWUDLQLQJVZDDUGHQZHHUWHJHYHQ'HWUDLQLQJVZDDUGHQYRRUGHKXLGLJHWUDLQLQJ]XOOHQ
ZRUGHQYHUERUJHQEHKDOYHYRRUKHW*2$/GLVSOD\'UXNQRJPDDOVRS*2$/75$&.RPWHUXJWHNHUHQ
naar het opstartscherm.
 '
 UXNRSGHYHUKRRJWRHWV c RPQDDUGHYROJHQGH*2$/75$&.VWDWLVWLHNWHJDDQ /$67'$<6  DIJHORSHQ
GDJHQ 2SGHFRQVROHZRUGHQGHYHUEUXLNWHFDORULHsQZHHUJHJHYHQ FDORULHsQSHUVHJPHQW YRRUGHDIJHORSHQ
]HYHQGDJHQVDPHQPHWGHWRWDOHQYDQGHWUDLQLQJVZDDUGHQ*HEUXLNGHWRHWVHQ/LQNV e RI5HFKWV f RPGRRU
alle trainingsstatistieken te navigeren.
 '
 UXNRSGHYHUKRRJWRHWV c RPQDDU /$67'$<6  DIJHORSHQGDJHQ WHJDDQ2SGHFRQVROHYHUVFKLMQHQGH
WRWDOHZDDUGHQYDQGHDIJHORSHQGHUWLJGDJHQ*HEUXLNGHWRHWVHQ/LQNV e RI5HFKWV f RPGRRUDOOHWUDLQLQJVVWDtistieken te navigeren.
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 '
 UXNRSGHYHUKRRJWRHWV c RPQDDU /21*(67:25.287  /DQJVWHWUDLQLQJ WHJDDQ2SGHFRQVROHYHUVFKLMQHQ
GHWUDLQLQJVZDDUGHQPHWGHKRRJVWH7LMGZDDUGH*HEUXLNGHWRHWVHQ/LQNV e RI5HFKWV f RPGRRUDOOHWUDLQLQJVstatistieken te navigeren.
 '
 UXNRSGHYHUKRRJWRHWV c RPQDDU &$/25,(5(&25'  &DORULHUHFRUG WHJDDQ2SGHFRQVROHYHUVFKLMQHQGH
WUDLQLQJVZDDUGHQPHWGHKRRJVWH&DORULHZDDUGH*HEUXLNGHWRHWVHQ/LQNV e RI5HFKWV f RPGRRUDOOHWUDLQLQJVstatistieken te navigeren.
 '
 UXNRSGHYHUKRRJWRHWV c RPQDDU %0, RI%RG\0DVV,QGH[, te gaan. Op de console wordt de BMI-waarde weergegeven op basis van de gebruikersinstellingen. Zorg ervoor dat uw lengte correct is ingevoerd in uw gebruikerspro¿HOHQGDWXZJHZLFKWDFWXHHOLV
'H%0,PHWLQJLVHHQKDQGLJKXOSPLGGHOZDDUPHHGHYHUKRXGLQJWXVVHQJHZLFKWHQOHQJWHNDQZRUGHQJHPHWHQHQGDW
HHQLQGLFDWLHJHHIWRYHUOLFKDDPVYHWHQJH]RQGKHLGVULVLFR V,QGHRQGHUVWDDQGHWDEHOYLQGWXHHQDOJHPHQHEHRRUGHOLQJ
van de BMI-score:
Ondergewicht

Onder 18,5

Normaal

±

Overgewicht

±

Zwaarlijvigheid

30,0 en hoger

Opmerking: 'HEHRRUGHOLQJRYHUVFKDWPRJHOLMNKHWOLFKDDPVYHWELMDWOHWHQHQDQGHUHSHUVRQHQGLHDWOHWLVFKJHERXZG
]LMQ'HEHRRUGHOLQJNDQKHWOLFKDDPVYHWHFKWHURRNRQGHUVFKDWWHQRQGHUDQGHUHELMRXGHUHPHQVHQHQ
andere personen die spiermassa hebben verloren.
Raadpleeg uw arts voor meer informatie over de 'Body Mass Index' (BMI) en het gewicht dat voor u ideaal is.
Gebruik de waarden die door de computer van het toestel worden berekend of opgemeten uitsluitend ter
informatie.
 '
 UXNRSGHYHUKRRJWRHWV c RPQDDUGHERRGVFKDS 6$9(7286%2."  2SVODDQRS86%2." WHJDDQ'UXN
RS2.1XYHUVFKLMQWGHERRGVFKDS $5(<28685("12  %HQWX]HNHU"1HH 'UXNRSGHYHUKRRJWRHWV c RP
-$ WHVHOHFWHUHQHQGUXNRS2.'HFRQVROH]DOXYUDJHQRPGH86%VWLFNLQWHYRHUHQ ,16(5786% 6WHHNHHQ
86%VWLFNLQGH86%SRRUW'HFRQVROH]DOGHVWDWLVWLHNHQRSGH86%VWLFNRSVODDQ


2
 SGHFRQVROHYHUVFKLMQWHHUVW 6$9,1*  %H]LJPHWRSVODDQ HQYHUYROJHQV 5(029(86%  9HUZLMGHU86%VWLFN 
wanneer het veilig is om de USB-stick te verwijderen.
Opmerking:'UXNRSGH3$86((1'WRHWVRPGHERRGVFKDS 6$9,1* WHYHUZLMGHUHQ

 '
 UXNRSGHWRHWV+RJHU c RPQDDUGHERRGVFKDS &/($5:25.287'$7$2."  7UDLQLQJVJHJHYHQVZLVVHQ
2." WHJDDQ'UXNRS2.1XYHUVFKLMQWGHERRGVFKDS $5(<28685("12  %HQWX]HNHU"1HH 'UXNRSGH
YHUKRRJWRHWV c RP $5(<28685("<(6  %HQWX]HNHU"-D WHVHOHFWHUHQHQGUXNRS2.'HWUDLQLQJHQYDQ
de gebruiker werden gereset.
 'UXNRS*2$/75$&.RPWHUXJWHNHUHQQDDUKHWRSVWDUWVFKHUP
Wanneer een gebruiker tijdens een training de waarden /21*(67:25.287 of &$/25,(5(&25' van de vorige
trainingen overtreft, zal de console de gebruiker feliciteren met een hoorbaar geluid en hem informeren van de nieuwe
prestatie. Het overeenkomstige prestatie-indicatielampje zal ook gaan branden.

Gebruik van dit toestel in een clubomgeving (niet thuis)
'LWILWQHVVWRHVWHONDQZRUGHQJHFRQILJXUHHUGYRRUJHEUXLNLQHHQFOXERPJHYLQJ,QGHFOXEPRGXVKHHIWKHWWRHVWHOVOHFKWV
ppQDFWLHIJHEUXLNHUVSURILHO$OOHDQGHUHJHEUXLNHUVSURILHOHQ]LMQXLWJHVFKDNHOG$OOHWUDLQLQJVZDDUGHQRSGHFRQVROHGLH
YHUZLM]HQQDDUHHUGHUHWUDLQLQJHQ]RDOVKHWYROJHQYDQGRHOHQ *RDO7UDFN ZRUGHQYHUYDQJHQGRRUHHQVDPHQYDWWLQJ
van eerdere trainingen.
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INSTELMODUS VAN DE CONSOLE
2PQDDUGHFOXEPRGXV QLHWWKXLV RPWHVFKDNHOHQKRXGWXJHGXUHQGHVHFRQGHQGHWRHWVHQ3$86((1' en /LQNV e
LQJHGUXNW'HFRQVROHJHHIWJHGXUHQGHGULHVHFRQGHQµ678',26(7¶ FOXEPRGXVLQJHVWHOG ZHHUHQYHUYROJHQVµ3:5
&<&/(12:¶ 1XRSQLHXZRSVWDUWHQ 6FKDNHOKHWWRHVWHOHHQSDDUVHFRQGHQXLWHQGDDUQDZHHULQ'HFRQVROHJHHIW
µ678',202'(¶ZHHUZDQQHHUPHWVXFFHVQDDUGHFOXEPRGXVZHUGRPJHVFKDNHOG
Opmerking:6FKDNHOXZWRHVWHOQLHWLQGHFOXEPRGXVWHQ]LMKHWLQHHQFOXERPJHYLQJ QLHWWKXLV ZRUGWJHEUXLNW'H
console moet worden gereset om terug naar de thuismodus om te schakelen. Bij het resetten van de
console worden de instellingen van de console en de gebruikers- en trainingsrecords teruggesteld naar
de standaardwaarden.

Instelmodus van de console
,QGH,QVWHOPRGXVYDQGHFRQVROHNXQWXGHGDWXPHQGHWLMGLQYRHUHQGHPHHWHHQKHGHQLQVWHOOHQRS(QJHOVHRI
PHWULVFKHPDWHQGHJHOXLGVLQVWHOOLQJHQUHJHOHQ DDQXLW RIRQGHUKRXGVVWDWLVWLHNHQEHNLMNHQ IRXWHQORJHQZHUNXUHQ±
DOOHHQYRRUGHRQGHUKRXGVPRQWHXU 
 +
 RXGGH3$86((1'WRHWVHQGHYHUKRRJWRHWVJHGXUHQGHVHFRQGHQVDPHQLQJHGUXNWWHUZLMOXLQGH2SVWDUWPRGXV
bent om naar de Instelmodus van de console te gaan.
Opmerking:'UXNRS3$86((1'RPGH,QVWHOPRGXVYDQGHFRQVROHWHYHUODWHQHQQDDUKHW2SVWDUWVFKHUPWHUXJWH
keren.
 2
 SKHWFRQVROHGLVSOD\YHUVFKLMQWGHERRGVFKDS 'DWH  'DWXP PHWGHKXLGLJHLQVWHOOLQJ'UXNRSGHYHUKRRJHQ
YHUODDJWRHWVHQRPGHKXLGLJHDFWLHYHZDDUGH GLHNQLSSHUW DDQWHSDVVHQ'UXNRSGHWRHWVHQ/LQNV5HFKWVRPGH
VHOHFWLHYDQGHKXLGLJHDFWLHYHZDDUGH PDDQGGDJMDDU WHYHUDQGHUHQ
 '
 UXNRS2.RPLQWHVWHOOHQ
 2
 SKHWFRQVROHGLVSOD\YHUVFKLMQWGHERRGVFKDS 7LPH  7LMG PHWGHKXLGLJHLQVWHOOLQJ'UXNRSGHYHUKRRJHQYHUODDJWRHWVHQRPGHKXLGLJHDFWLHYHZDDUGH GLHNQLSSHUW DDQWHSDVVHQ'UXNRSGHWRHWVHQ/LQNV5HFKWVRPGH
VHOHFWLHYDQGHKXLGLJHDFWLHYHZDDUGH XXUPLQXWHQ$0RI30 WHYHUDQGHUHQ
 '
 UXNRS2.RPLQWHVWHOOHQ
 2
 SKHWFRQVROHGLVSOD\YHUVFKLMQWGHERRGVFKDS 8QLWV  (HQKHGHQ PHWGHKXLGLJHLQVWHOOLQJ2PGH]HLQVWHOOLQJWH
ZLM]LJHQGUXNWXRS2.RPGHRSWLH 8QLWV WHVWDUWHQ'UXNRSGHYHUKRRJHQYHUODDJWRHWVHQRPWHNLH]HQWXVVHQ
0,/(6  (QJHOVHPDWHQ RI .0  PHWULVFKHPDWHQ 
Opmerking: Als de eenheden worden gewijzigd wanneer er in de gebruikersstatistieken gegevens aanwezig zijn, dan
worden de statistieken omgezet naar de nieuwe eenheden.
 'UXNRS2.RPLQWHVWHOOHQ
 2
 SKHWFRQVROHGLVSOD\YHUVFKLMQWGHERRGVFKDS 6RXQG6HWWLQJV  *HOXLGVLQVWHOOLQJHQ PHWGHKXLGLJHLQVWHOOLQJ'UXN
RSGHYHUKRRJHQYHUODDJWRHWVHQRPWHNLH]HQWXVVHQ 21  $DQ HQ 2))  8LW 
 'UXNRS2.RPLQWHVWHOOHQ
 2SGHFRQVROHYHUVFKLMQWKHWWRWDOHDDQWDOEHGULMIVXUHQ 727$/581+2856 YDQKHWWRHVWHO
Resetten van de console:




$
 +RXGGHWRHWVHQ3$86((1'HQ/LQNV e JHGXUHQGHVHFRQGHQLQJHGUXNW2SGHFRQVROHYHUVFKLMQWGH
KXLGLJH¿UPZDUHYHUVLH





%
 'UXNHHQPDDORSGHYHUKRRJWRHWV c 'HFRQVROHJHHIWGHRSWLHµ5(6(7&2162/(¶ZHHU'UXNRS2.HQ
bevestig de consolereset.

 'UXNRS2.YRRUGHYROJHQGHERRGVFKDS
 2SKHWFRQVROHGLVSOD\YHUVFKLMQWGHERRGVFKDS 6RIWZDUH9HUVLRQ 
 'UXNRS2.YRRUGHYROJHQGHERRGVFKDS
 'HFRQVROHJHHIWKHWRSVWDUWVFKHUPZHHU
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ONDERHOUD
Lees alle onderhoudsinstructies volledig voordat u aan een reparatie begint. Sommige taken kunt u alleen met de hulp
van een tweede persoon uitvoeren.
Het toestel moet regelmatig worden geïnspecteerd om schade vast te stellen en reparaties uit te voeren. De
eigenaar is verantwoordelijk voor het regelmatig uitvoeren van onderhoud. Versleten of beschadigde
onderdelen moeten onmiddellijk worden gerepareerd of vervangen. Er mogen uitsluitend door de fabrikant
aangeleverde onderdelen worden gebruikt om het product te onderhouden en te repareren.
Als de waarschuwingsklevers op een gegeven moment niet meer goed kleven, onleesbaar worden of
loskomen, vervang ze dan. Indien aangekocht in de VS/Canada, kunt u nieuwe klevers bij de klantenservice
verkrijgen. Indien aangekocht buiten de VS/Canada, kunt u nieuwe klevers bij uw lokale distributeur
verkrijgen.
!

Dagelijks:

Om het risico op een elektrische schok te beperken moet u het netsnoer altijd loskoppelen en 5
minuten wachten voor het schoonmaken van of het uitvoeren van onderhoud of reparaties aan
het toestel.
Inspecteer het trainingstoestel voor elk gebruik op loszittende, defecte, beschadigde of versleten
onderdelen. Gebruik het toestel niet als u een probleem vaststelt. Repareer of vervang alle onderdelen bij de eerste tekenen van slijtage. Veeg na elke training vocht van het toestel en de console met
behulp van een vochtige doek.
Opmerking: Gebruik voor de console niet te veel water.
NB: Gebruik zo nodig alleen een mild afwasmiddel met een zachte doek om de console schoon te
maken. Maak het toestel niet schoon met een oplosmiddel op basis van aardolie of met een
product dat ammoniak bevat. Maak de console niet schoon in direct zonlicht of bij hoge temperaturen. Zorg dat de console niet nat wordt.

Wekelijks:

Maak het toestel schoon om stof of vuil te verwijderen. Controleer of het schuifmechanisme van de
VWRHOQRJYORWZHUNW'HVQRRGVEUHQJWXHHQ]HHUGXQODDJMHVLOLFRQHQVPHHUPLGGHODDQRPGHZHUking minder stroef te maken.
Smeermiddel op basis van silicone is niet bedoeld voor consumptie door de mens.
Buiten het bereik van kinderen houden. Opbergen op een veilige plaats.
Opmerking: Gebruik geen producten op basis van aardolie.

Maandelijks
of na 20 uur:

Controleer de pedalen en crankarmen en draai ze eventueel aan. Controleer of alle bouten en
schroeven goed zijn vastgedraaid. Zet ze indien nodig beter vast.

Wanneer het toestel in een gedeelde of institutionele omgeving wordt gebruikt, raden we aan dat de
pedalen jaarlijks worden vervangen om de veiligheid van de gebruiker en de prestaties zo goed
mogelijk te handhaven. Gebruik alleen vervangingspedalen van Nautilus. Andere pedaalmerken zijn
mogelijk niet geschikt voor dit product en kunnen een gevaar vormen voor gebruikers en
omstanders. De garantie zal er ook door vervallen.

40

Vervangen van de batterij van de hartslagborstband
'HKDUWVODJERUVWEDQGPDDNWJHEUXLNYDQHHQ&5EDWWHULM.

!

Voer deze procedure niet buiten of in vochtige of natte plaatsen uit.

1. Maak het gegleufde deksel op het batterijcompartiment los met
behulp van een muntstuk. Verwijder het deksel en de batterij.

CR2032

2. Plaats de batterij, wanneer u ze vervangt, in het
EDWWHULMFRPSDUWLPHQWPHWKHWV\PERROQDDUERYHQJHULFKW

+

3. Plaats het deksel terug op de band.
4. Verwijder de oude batterij. Het afdanken moet gebeuren in
overeenstemming met de lokale regelgeving en/of bij erkende
recyclingcentra.
5. Inspecteer de borstband om de goede werking ervan te
garanderen.
Gebruik de uitrusting niet totdat het volledig gemonteerd en gecontroleerd is op correcte werking, in
overeenstemming met de gebruikershandleiding.

Onderhoudsonderdelen
A

D

Y
W

MM

JJ
B

E
H

C

F

G
Q

Z
S
R

J

X
LL

II

KK
NN

K
I

V
U

M
T

L
GG
EE

N

FF
CC

P
HH

GG

II

O
Q

BB
AA
DD
U

41

A

Console

O

Stabilisatiesteun, vooraan

CC

Aandrijfpoelie

B

Consolemast

P

Transportwiel

''

Aandrijfriem

C

Bidonhouder

Q

Pedalen

((

6QHOKHLGVVHQVRUPDJQHHW 

'

Rugleuning

R

Beschermkap, rechts

))

Snelheidssensor

(

Bovenste afdekking

S

Beschermkap, bovenaan

GG

Stroomingang/-schakelaar

)

Gemonteerd stoelframe

T

Beschermkap, links

HH

Netsnoer

G

Zitvlak

U

Crankarm

H

Beschermkap stoelas

V

I

Hendel voor het verstellen van
de stoel

W

J

Hendel voor het verstellen van
de rugleuning

K

II

Kap, crankschijf

Consolekabel, onderaan

JJ

Beschermkap consoleas

Consolekabel, bovenaan

KK

Weerstandsbediening op
afstand

X

Hartslagkabel, onderaan

LL

Weerstandskabel, onderaan

Beschermkap hydraulisch
mechanisme

Y

Hartslagkabel, bovenaan

MM Weerstandskabel, bovenaan

L

Gemonteerde frame

Z

Contactsensoren voor
KDUWVODJPHWLQJ &+5

NN

M

Achterste stabilisatiesteun

AA

(06PRWRU

N

Stelpootje

BB

0RWRUEHVWXULQJVSDQHHO 0&% 
watt
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Hydraulisch mechanisme voor
het verstellen van de rugleuning

PROBLEMEN OPLOSSEN
Situatie/Probleem
Geen weergave/gedeeltelijke weergave/toestel wil
niet opstarten

Te controleren

Oplossing

Controleer het stopcontact Zorg dat het toestel is aangesloten op een werkend stopcontact.
Controleer de aansluiting
aan de voorkant van het
toestel

'HDDQVOXLWLQJPRHWYHLOLJHQRQEHVFKDGLJG]LMQ9HUYDQJKHW
netsnoer of de aansluiting van een toestel als een van beide
beschadigd is.

Controleer de aan/
uit-schakelaar

Schakel de stroom in met de aan/uit-schakelaar.

Controleer de integriteit
van de datakabel

Alle draden in de kabel moeten intact zijn. Vervang de kabel
als u vaststelt dat er draden geplooid of doorgesneden zijn.

Controleer de aansluitingen/oriëntatie
van de datakabel

Zorg dat de kabel veilig is aangesloten en goed georiënteerd
LV'HNOHLQHNDEHOVOXLWLQJRSGHFRQQHFWRUPRHWMXLVW]LMQLQJHvoerd en vastklikken.

Controleer of het consoledisplay niet beschadigd is

Zoek naar zichtbare tekenen dat het consoledisplay gebarsten of anderszins beschadigd is. Vervang de console, indien
beschadigd.

Consoledisplay

Als alle aansluitingen prima zijn en de console toch niet alles
behoorlijk weergeeft, dan moet u hem vervangen.
Als de bovenstaande stappen het probleem niet verhelpen,
QHHPGDQFRQWDFWRSPHWGHNODQWHQVHUYLFH DOVXLQGH96
&DQDGDZRRQW RIPHWXZORNDOHGLVWULEXWHXU DOVXQLHWLQGH
96&DQDGDZRRQW 

Het toestel werkt, maar
de contactsensoren voor
hartslagmeting worden
niet weergegeven

Het toestel werkt,
maar de telemetrische
hartslagmeting wordt niet
weergegeven

Hartslagkabel aangesloten op console

Zorg dat de kabel veilig op de console is aangesloten.

Aansluiting aftakdoos van
hartslagkabel

Zorg dat de kabels van de handgrepen en de kabel naar de
console veilig en onbeschadigd zijn.

Sensorgreep

Zorg dat uw handen goed op de hartslagsensoren geplaatst
zijn. U moet uw handen stil houden met een relatief gelijke
drukuitoefening aan beide kanten.

'URJHRIHHOWLJHKDQGHQ

Sensoren kunnen moeite hebben met uitgedroogde of eeltige
KDQGHQ(HQJHOHLGHQGHHOHNWURGHFUqPH KDUWVODJJHO NDQGH
JHOHLGLQJEHWHUPDNHQ'H]HFUqPHV]LMQYHUNULMJEDDURSKHW
LQWHUQHWLQPHGLVFKHZLQNHOVRILQHQNHOHJURWHUH¿WQHVVFHQWUD

Vaste handgreep

Als uit tests blijkt dat er geen andere problemen zijn, dan moet
de vaste handgreep worden vervangen.

%RUVWEDQG RSWLRQHHO

'HERUVWEDQGPRHW 32/$5® FRPSDWLEHOHQRQJHFRGHHUG]LMQ
Zorg ervoor dat de borstband direct contact maakt met de huid
en dat het contactvlak nat is.

Batterijen borstband

Als de band is voorzien van vervangbare batterijen, plaats dan
nieuwe batterijen.

Controleer het gebruikerVSUR¿HO

6HOHFWHHUGHRSWLH (GLW8VHU3UR¿OH  *HEUXLNHUVSUR¿HOEHZHUNHQ YRRUKHWJHEUXLNHUVSUR¿HO*DQDDUGHLQVWHOOLQJ :,5(/(66+5  'UDDGOR]HKDUWVODJPHWLQJ HQ]RUJHUYRRUGDWGH
KXLGLJHZDDUGHLVLQJHVWHOGRS 21 

Interferentie

Probeer het toestel wat verder uit de buurt van storingsbronnen
WYPDJQHWURQHQ] WHSODDWVHQ

43

Situatie/Probleem

Het toestel werkt,
maar de telemetrische
hartslagmeting wordt
verkeerd weergegeven

Te controleren

Als de storing is verholpen en de hartslagmeting nog niet
werkt, vervang dan de borstband.

Vervang de console

Als de hartslagmeting nog altijd niet werkt, vervang dan de
console.

Interferentie

Zorg dat de HR-ontvanger niet wordt verstoord door een
persoonlijk elektronisch apparaat aan de linkerkant van het
mediadraagblad.

Geen weergave van snel- Controleer de integriteit
heid/toerental, console
van de datakabel
JHHIWIRXWPHOGLQJ *HOLHYH
WHWUDSSHQ ZHHU

Weerstand verandert niet
WRHVWHONDQZRUGHQLQJHVFKDNHOGHQZHUNW

Oplossing

Vervang de borstband

Alle draden in de kabel moeten intact zijn. Vervang de kabel
als u vaststelt dat er draden geplooid of doorgesneden zijn.

Controleer de aansluitingen/oriëntatie
van de datakabel

Zorg dat de kabel veilig is aangesloten en goed georiënteerd
LV'HNOHLQHNDEHOVOXLWLQJRSGHFRQQHFWRUPRHWMXLVW]LMQLQJHvoerd en vastklikken.

Controleer de positie van
GHPDJQHHW KLHUYRRU
moet de beschermkap
ZRUGHQYHUZLMGHUG

'HPDJQHWHQPRHWHQRSGHSRHOLHEHYHVWLJG]LMQ

Controleer de
VQHOKHLGVVHQVRU KLHUYRRU
moet de beschermkap
ZRUGHQYHUZLMGHUG

'HVQHOKHLGVVHQVRUPRHWJHOLMNZRUGHQJH]HWPHWGHPDJneten en met de datakabel worden verbonden. Verplaats de
sensor indien nodig. Vervang de sensor als u schade vaststelt
aan de sensor of de aansluitdraad.

%DWWHULMHQ LQGLHQ
DDQZH]LJ

Vervang de batterijen en controleer op correcte werking.

Controleer de console

Zoek naar zichtbare tekenen dat de console beschadigd is.
Vervang de console, indien beschadigd.

Controleer de integriteit
van de datakabel

Alle draden in de kabel moeten intact zijn. Vervang de kabel
als u vaststelt dat er draden geplooid of doorgesneden zijn.

Controleer de
aansluitingen/oriëntatie
van de datakabel

Zorg dat de kabel veilig is aangesloten en goed georiënteerd
LV+HULQVWDOOHHUDOOHDDQVOXLWLQJHQ'HNOHLQHNDEHOVOXLWLQJRS
de connector moet juist zijn ingevoerd en vastklikken.
Als de bovenstaande stappen het probleem niet verhelpen,
QHHPGDQFRQWDFWRSPHWGHNODQWHQVHUYLFH DOVXLQGH96
&DQDGDZRRQW RIPHWXZORNDOHGLVWULEXWHXU DOVXQLHWLQGH
96&DQDGDZRRQW 

'HFRQVROHZRUGWXLWJHVFKDNHOG VODDSVWDQG 
tijdens het gebruik
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Controleer het stopcontact Zorg dat het toestel is aangesloten op een werkend stopcontact.
Controleer de aansluiting
aan de voorkant van het
toestel

'HDDQVOXLWLQJPRHWYHLOLJHQRQEHVFKDGLJG]LMQ9HUYDQJKHW
netsnoer of de aansluiting van een toestel als een van beide
beschadigd is.

Controleer de integriteit
van de datakabel

Alle draden in de kabel moeten intact zijn. Vervang de kabel
als u vaststelt dat er draden geplooid of doorgesneden zijn.

Controleer de aansluitingen/oriëntatie
van de datakabel

Zorg dat de kabel veilig is aangesloten en goed georiënteerd
LV'HNOHLQHNDEHOVOXLWLQJRSGHFRQQHFWRUPRHWMXLVW]LMQLQJHvoerd en vastklikken.

Situatie/Probleem

Te controleren

Oplossing

Reset het toestel

Trek de stekker uit het stopcontact gedurende 3 minuten.
Steek de stekker terug in het stopcontact.

Controleer de positie van
GHPDJQHHW KLHUYRRU
moet de beschermkap
ZRUGHQYHUZLMGHUG

'HPDJQHWHQPRHWHQRSGHSRHOLHEHYHVWLJG]LMQ

Controleer de
VQHOKHLGVVHQVRU KLHUYRRU
moet de beschermkap
ZRUGHQYHUZLMGHUG

'HVQHOKHLGVVHQVRUPRHWJHOLMNZRUGHQJH]HWPHWGHPDJQHHW
en met de datakabel worden verbonden. Verplaats de sensor
indien nodig. Vervang de sensor als u schade vaststelt aan de
sensor of de aansluitdraad.

'HYHQWLODWRUVWDUWRIVWRSW Controleer de integriteit
niet
van de datakabel

Alle draden in de kabel moeten intact zijn. Vervang de kabel
als u vaststelt dat er draden geplooid of doorgesneden zijn.

Controleer de aansluitingen/oriëntatie
van de datakabel

Zorg dat de kabel veilig is aangesloten en goed georiënteerd
LV'HNOHLQHNDEHOVOXLWLQJRSGHFRQQHFWRUPRHWMXLVW]LMQLQJHvoerd en vastklikken.

Reset het toestel

Trek de stekker uit het stopcontact gedurende 3 minuten.
Steek de stekker terug in het stopcontact.

'HYHQWLODWRUVWDUWQLHW
maar de console werkt

Controleer of de ventilator
niet geblokkeerd is

Trek de stekker uit het stopcontact gedurende 5 minuten. Verwijder vuil van de ventilator. Maak de console indien nodig los
om dit te vergemakkelijken. Vervang de console als u niet in
staat bent om de blokkering te verhelpen.

Het toestel schommelt/
staat niet gelijk

Controleer de afstelling
van de stelpootjes

Verstel de stelpootjes totdat het toestel waterpas staat.

Controleer de vloer onder
het toestel

Het verstellen van de stelpootjes is mogelijk niet voldoende in
KHWJHYDOYDQHHQH[WUHHPRQHႇHQYORHU9HUSODDWVKHWWRHVWHO
QDDUHHQHႇHQUXLPWH

'HJHPRQWHHUGHVWRHO
verschuift/piept wanneer
hij wordt gebruikt

Montagemateriaal

Controleer het montagemateriaal waarmee de gemonteerde
stoel is vastgemaakt, en draai het montagemateriaal aan.

Klikgeluid bij het trappen

Controleer de aansluiting
tussen het pedaal en de
crankarm

Verwijder de pedalen. Controleer of de schroefdraad niet vuil is
en monteer de pedalen opnieuw.

Losse pedalen/toestel
moeilijk om te trappen

Controleer de aansluiting
tussen het pedaal en de
crank

Het pedaal moet stevig op de crank zijn gedraaid. Controleer of
de aansluiting niet verkeerd is vastgeschroefd.

Controleer de aansluiting
tussen de crank en de as

'HFUDQNPRHWVWHYLJRSGHDV]LMQJHGUDDLG=RUJGDWGH
cranks in een hoek van 180 graden van elkaar zijn aangesloten.

'HFRQVROHGRRUORRSW
continu de programmaschermen

'HFRQVROHLVLQGHPRQstratiemodus

+RXGGH3$86((1'WRHWVHQGHWRHWV/LQNVJHGXUHQGH
seconden samen ingedrukt.

Actieve gebruiker verandert niet wanneer op
gebruikerstoets wordt
gedrukt

'HFRQVROHLVLQFOXEPRdus

5HVHWGHFRQVROH ]LH,QVWHOPRGXVYDQGHFRQVROH 

Als de bovenstaande stap het probleem niet oplost, neem
GDQFRQWDFWRSPHWGHNODQWHQVHUYLFH DOVXLQGH96&DQDGD
ZRRQW RIPHWXZORNDOHGLVWULEXWHXU DOVXQLHWLQGH96&DQDGDZRRQW 
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Situatie/Probleem
'HWUDLQLQJVUHVXOWDWHQ
worden niet
gesynchroniseerd met het
Bluetooth®-apparaat

Te controleren

Oplossing

Huidige consolemodus

'HPDFKLQHPRHWLQVWDQGE\PRGXVVWDDQRPWHV\QFKURQLVHUHQ'UXNRSGH3$8=((1'WRHWVWRWGDWKHWRSVWDUWVFKHUP
wordt weergegeven.

Totale trainingsduur

(HQWUDLQLQJPRHWODQJHUGXUHQGDQPLQXXWRPGRRUGHFRQsole te worden opgeslagen en gepost.

)LWQHVVWRHVWHO

Trek de stekker uit het stopcontact gedurende 5 minuten.
Steek de stekker terug in het stopcontact.

Bluetooth®-apparaat

Controleer uw apparaat om er zeker van te zijn dat de
draadloze Bluetooth®-functie is ingeschakeld.

)LWQHVVDSS

5DDGSOHHJGHVSHFL¿FDWLHVYDQGH¿WQHVVDSSHQFRQWUROHHURI
uw apparaat compatibel is.
1HHPFRQWDFWRSPHWDSSVXSSRUW#QDXWLOXVFRP DOVXLQGH
96&DQDGDZRRQW RIPHWXZORNDOHGLVWULEXWHXU DOVXQLHWLQ
GH96&DQDGDZRRQW YRRUYHUGHUHKXOS
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