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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: www.nautilus.com/register of	belt	u	naar	het	nummer	1	(800)	605–3369.

Indien aangekocht buiten de VS/Canada: Neem contact op met uw lokale distributeur om 
uw	productgarantie	te	registreren.

Voor meer informatie over uw productgarantie of als u vragen hebt of problemen ondervindt 
met	uw	product,	neem	dan	contact	op	met	uw	lokale	distributeur.	Uw	lokale	distributeur	
kunt u hier vinden: www.nautilusinternational.com

Nautilus,	Inc.,	5415	Centerpoint	Parkway,	Groveport,	OH	43125		VS,	www.NautilusInc.com	-	
Klantenservice:	Noord-Amerika	(800)	605-3369,	csnls@nautilus.com	|	buiten	de	VS	of	Canada:	www.
nautilusinternational.com	|	Gedrukt	in	China	|	©	2018	Nautilus,	Inc.	|	®	verwijst	naar	handelsmerken	die	
in	de	Verenigde	Staten	zijn	geregistreerd.	Deze	merken	zijn	mogelijk	in	andere	landen	geregistreerd	of	
anderszins	beschermd	door	het	gemeen	recht.	Schwinn,	het	Schwinn	Quality-logo	en	Classic	Cruiser	
zijn	handelsmerken	in	eigendom	van	of	in	licentie	gegeven	aan	Nautilus,	Inc.	Google	Play™	en	iTunes®  
zijn	handelsmerken	van	hun	respectieve	rechthebbenden.	Het	Bluetooth®-woordmerk	en	-logo's	zijn	
geregistreerde	handelsmerken	van	Bluetooth	SIG,	Inc.,	en	elk	gebruik	van	deze	merken	door	Nautilus,	
Inc.	gebeurt	onder	licentie.

ORIGINELE	HANDLEIDING	-	ENGELSE	VERSIE	ALLEEN
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! 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.

•	 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.

•	 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	onderdelen	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.

•	 Probeer	het	design	of	de	functionaliteit	van	het	toestel	niet	te	wijzigen.	Dit	zou	de	
veiligheid	van	het	toestel	in	gevaar	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.

•	 BEWAAR	DEZE	INSTRUCTIES.

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	de	borst	voelt,	kortademig	wordt	of	u	flauw	voelt.	Vraag	
uw	arts	om	advies	voordat	u	het	toestel	opnieuw	begint	te	gebruiken.	Gebruik	de	

Belangrijke VeiligheidsVoorschriften 
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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,	
losse	onderdelen	of	tekenen	van	slijtage.	Controleer	of	alle	kabels,	katrollen	en	hun	
aansluitingen goed beveiligd en bevestigd zijn en geen tekenen van zichtbare slijtage 
of	schade	vertonen.	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.

• Dit toestel mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde voeding of een 
vervangende	voeding	van	Nautilus,	Inc.

•	 Maximale	gebruikersgewicht:	136	kg.	Gebruik	het	toestel	niet	wanneer	u	meer	weegt.

•	 Dit	toestel	is	alleen	geschikt	voor	thuisgebruik.

•	 Draag	geen	losse	kleding	of	sieraden.	Dit	toestel	heeft	bewegende	onderdelen.	
Plaats uw vingers of andere 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.

•	 Bewaar	aan	beide	zijden	van	het	toestel	een	vrije	ruimte	van	ten	minste	0,6	m.	Dit	
is de aanbevolen veiligheidsafstand 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.

•	 Lees	de	gebruikershandleiding	aandachtig	voordat	u	het	toestel	in	gebruik	neemt.	Dit	
toestel is niet bedoeld voor gebruik door personen met functionele beperkingen en 
stoornissen,	een	verminderd	lichamelijk,	gevoels-	of	mentaal	vermogen	of	gebrek	aan	
ervaring	en	kennis.	

FCC-compliance

! Door wijzigingen of aanpassingen aan dit toestel te maken die niet 
uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de 
naleving van deze regels, kan de gebruiker zijn bevoegdheid voor het gebruik 
van het toestel verliezen.

Het	toestel	en	het	netsnoer	voldoen	aan	Deel	15	van	de	FCC-regelgeving.	Voor	het	
gebruik	gelden	de	volgende	twee	voorwaarden:	(1)	dit	toestel	mag	geen	schadelijke	
interferentie	veroorzaken,	en	(2)	dit	toestel	moet	alle	ontvangen	interferentie	accepteren,	
inclusief	interferentie	die	een	ongewenste	werking	kan	veroorzaken.
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Serienummer en product-
specificaties

WAARSCHUWING!
•  Onvoorzichtigheid tijdens het 

gebruik van dit toestel kan leiden tot 
lichamelijk	letsel	of	de	dood.	

•		Houd	kinderen	en	huisdieren	uit	de	
buurt.	

•  Lees aandachtig alle 
waarschuwingsklevers op dit toestel 
en	neem	deze	in	acht.	

•  Raadpleeg de gebruikershandleiding 
voor extra waarschuwingen en 
veiligheidsinformatie.	

•  De hartslag die wordt weergegeven, 
is een benadering en mag alleen ter 
informatie	worden	gebruikt.	

•  Niet geschikt voor gebruik door 
kinderen	jonger	dan	14	jaar.	

•		Het	maximale	gebruikersgewicht	voor	
dit	toestel	is	136	kg.	

•  Dit toestel is uitsluitend bedoeld voor 
thuisgebruik.

•  Raadpleeg een arts voordat u een 
trainingstoestel	begint	te	gebruiken.

Waarschuwingsklevers en serienummer

(De	klever	is	alleen	verkrijgbaar	in	het	Engels	en	het	
Canadees	Frans.)

Opmerking:   Dit toestel en het netsnoer zijn getest en voldoen aan de grenswaarden voor 
digitale	apparatuur	van	klasse	B,	conform	Deel	15	van	de	FCC-regelgeving.	
Deze grenswaarden zijn bepaald om redelijke bescherming te bieden tegen 
hinderlijke	interferentie	bij	het	gebruik	van	het	toestel	in	een	woonomgeving.	
Dit	toestel	genereert,	gebruikt	en	kan	radiofrequentie-energie	uitstralen	en	kan,	
als het niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt wordt, schadelijke 
interferentie	van	radiocommunicatie	veroorzaken.

Het	uitblijven	van	interferentie	in	een	bepaalde	installatie	kan	echter	niet	worden	
gegarandeerd.	Als	dit	toestel	hinderlijke	interferentie	van	radio-	of	televisieontvangst	
veroorzaakt	(wat	kan	worden	vastgesteld	door	het	toestel	uit	en	weer	in	te	schakelen),	dan	
wordt de gebruiker aangeraden om de interferentie te verhelpen door middel van een of 
meer van de volgende maatregelen:

•		Verander	de	richting	van	de	ontvangstantenne	of	verplaats	de	antenne.
•		Plaats	het	toestel	en	de	ontvanger	verder	uit	elkaar.
•  Sluit het toestel aan op een stopcontact in een ander stroomcircuit dan dat waarop de 
ontvanger	is	aangesloten.
•		Raadpleeg	uw	dealer	of	een	erkende	radio-	of	televisiemonteur	voor	hulp.
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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	vlakke	ondergrond	worden	geïnstalleerd.	Voorzie	een	
trainingsruimte	van	minimaal	242,6	cm	x	179	cm.

Basisprincipes bij het monteren
Volg deze basisprincipes bij het monteren van uw toestel:
1.			Lees	aandachtig	de	'Belangrijke	veiligheidsvoorschriften'	voor	de	montage.
2.			Verzamel	alle	onderdelen	die	u	nodig	hebt	bij	iedere	montagestap.
3.			Met	behulp	van	de	aanbevolen	moersleutels	draait	u	de	bouten	en	moeren	naar	rechts	

(met	de	klok	mee)	om	aan	te	spannen	en	naar	links	(tegen	de	klok	in)	om	los	te	draaien.
4.			Wanneer	u	twee	onderdelen	vastmaakt,	heft	u	de	constructie	voorzichtig	op	en	kijkt	u	

door	de	boutgaten.	Op	die	manier	kunt	u	de	bout	gemakkelijker	door	de	gaten	glijden.
5.		Voor	de	montage	zijn	twee	personen	nodig.

Maximale gebruikersgewicht:		136	kg	
Gewicht van het toestel:		 33,1	kg

Stroomvoorziening: 
			Ingangsspanning:	100-240	V	AC,	50-
60	Hz,	0,4	A

		Uitgangsspanning:	9	V	DC,	1,5	A

Zet	dit	toestel	NIET	bij	het	afval.	Het	toestel	moet	worden	gerecycled.	Volg	de	
voorgeschreven methoden op een erkend afvalinzamelcentrum om dit product 
correct	te	recyclen.

! Dit product, zijn verpakking en zijn onderdelen bevatten 
chemische stoffen waarvan de staat Californië weet dat ze 

kanker, geboorteafwijkingen of voortplantingsproblemen veroorzaken. Deze 
waarschuwing wordt verstrekt in overeenstemming met Californische wet Propositi-
on 65. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op onze website www.nautilus.
com/prop65.

Gereedschap
Meegeleverd   

5 mm

Specificaties / Gereedschap
2.4 m (95.5”)

1.8 m
(70.5”)

0.6 m
( 24” )

0.6 m
( 24” )

0.6 m
( 24” )

0.6 m
( 24” )

120.7 cm (47.5”)

57.2 cm 
(22.5”)

Hoogte	van	het	toestel:	122	cm
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Item Aantal Omschrijving Item Aantal Omschrijving
1 1 Stuurpen 9 1 Verstelklem van het zadel

2 1 Geassembleerd stuur 10 1 Zadelpen

3 1 Mediadraagrek 11 1 Zadel

4 1 Verstelklem van het 
stuur

12 1 Console

5 1 Gemonteerde frame 13 1 Pedaal, links

6 1 Voorste stabilisatiesteun 14 1 Achterste stabilisatiesteun

7 4 Stelpootje 15 1 Netsnoer

8 1 Pedaal, rechts

A 6 Zeskantbolkopschroef, M8 
x	20

D 4 Inbusbout met cilinderkop, 
M6	x	12

B 6 Borgring, M8 E 4 Borgring,	M6

C 6 Vlakke sluitring, M8

Opmerking: Bepaalde onderdelen zijn op de montagekaart afgebeeld als reserveonderde-
len.	Het	is	dus	normaal	dat	er	na	de	montage	van	het	toestel	nog	onderdelen	overblijven.

1

3

2

6

8

14

15
13

10
11

5

12

larger diame-
ter clamp

4

9

7

7

77

A B DC E

Onderdelen/Hardware
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5

X6

A

B

C

5mm

Opmerking:	Vanaf	het	stuur	lopen	er	kabels	tot	in	het	gemonteerde	frame.	Pak	het	toestel	
dus	voorzichtig	uit	en	leg	het	stuur	voor	het	gemonteerde	frame.	Let	erop	dat	u	de	kabels	
tijdens	het	uitpakken	of	monteren	niet	plooit.

1.  Bevestig de stelpootjes aan de voorste en achterste stablisatiesteunen

14

6

7

7

Montage
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5

X6

A

B

C

5mm

2. Bevestig de steunen aan het gemonteerde frame
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4. Bevestig de verstelklemmen van het zadel en het stuur aan het gemonteerde 
frame
 NB:   Richt de klemmen zo dat de binnenrand op de bovenkant van de pennen van het 

gemonteerde	frame	rust.	Blokkeer	de	klemmen	niet	volledig.

3. Bevestig het zadel aan de zadelpen
 NB:   Draai de bouten aan weerszijden van de zadelklem aan om het zadel te blokke-

ren.

11

10

9

4



11

5.   Geleid de consolekabel door de stuurpen. Bevestig de stuur- en zadelpennen 
aan het gemonteerde frame

 NB:			Plooi	de	kabel	niet.	Zorg	dat	de	verstelhendels	de	pennen	volledig	vastzetten.	 
 
Controleer	dat	de	pennen	de	markering	van	de	maximale	hoogte	niet	overschrij-
den.

1

X2

1

X2

1

X2
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6. Bevestig de console aan het gemonteerde frame
 NB:			Plooi	de	kabel	niet.	Het	montagemateriaal	is	vooraf	geïnstalleerd	en	is	niet	afge-

beeld	op	de	montagekaart	(*).

12

*

X2
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7. Bevestig het stuur aan het gemonteerde frame 
  Opmerking:		Let	erop	dat	u	de	kabels	niet	plooit	bij	het	bevestigen	van	het	stuur.

2

X4

D
E

5mm
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8.  Bevestig de pedalen aan het gemonteerde frame 
   Opmerking: Het linkerpedaal is voorzien van een omgekeerde schroefdraad. 

Zorg	dat	de	pedalen	aan	de	juiste	kant	van	de	fiets	worden	bevestigd.	De	richting	
moet	worden	bepaald	vanuit	een	zithouding	op	de	fiets.	Het	linkerpedaal	is	
gemarkeerd	met	een	'L';	het	rechterpedaal	met	een	'R'.

8

13
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9. Bevestig het mediadraagrek aan het gemonteerde frame
  Opmerking:  Plaats het mediadraagrek in de gewenste stand en zet het montage-

materiaal	waarmee	het	rek	op	het	stuur	is	bevestigd,	volledig	vast.

3

3
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10.  Controleer op het stuur de stand van de timer, de weerstandsknop en de rem-
hendels. Zet ze in de juiste stand

11. Draai al het montagemateriaal uit de vorige stappen volle-
dig aan 

12. Sluit het netsnoer op het gemonteerde frame aan

15
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13. Laatste controle
Zorg dat al het montagemateriaal goed vastzit en dat de onderdelen correct gemonteerd 
zijn.

Noteer	het	serienummer	in	het	daarvoor	bedoelde	veld	vooraan	in	deze	handleiding.	Raad-
pleeg	het	deel	Waarschuwingsklevers	en	Serienummer	in	deze	handleiding.

! Gebruik het toestel niet of stel het niet in werking totdat het volledig 
gemonteerd en gecontroleerd is op correcte werking in overeenstemming 
met de gebruikershandleiding.

De fiets nivelleren
Aan	weerszijden	van	de	stabilisatiesteunen	bevinden	zich	stelpootjes.	Draai	aan	de	knop	
om	het	stelvoetje	te	verstellen.	Zorg	dat	de	fiets	waterpas	staat	en	stabiel	is	voordat	u	
begint	te	trainen.

De fiets verplaatsen
Om de fiets te verplaatsen trekt u het 
stuur voorzichtig naar u terwijl u de 
voorkant	van	de	fiets	omlaag	duwt.	Duw	
de	fiets	naar	de	gewenste	plaats.

NB:   Wees voorzichtig wanneer u 
het	toestel	verplaatst.	Abrupte	
bewegingen kunnen de werking van 
de	computer	beïnvloeden.
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Functies

R

Q

P
O

N M

L
K

I

H

B

A

C
D

E

F

G

J

! Gebruik de waarden die door de computer van het toestel 
worden berekend of opgemeten uitsluitend ter informatie. 

Overmatig trainen kan ernstig letsel of de dood veroorzaken. Staak de training 
onmiddellijk als u zich zwak voelt.

A Console J Stabilisatiesteun, vooraan

B Handgreep K Transportwielen

C Timer L Stelpootje

D Stuur M Stroomingang

E Mediadraagrek N Beschermkap aandrijfriem

F Weerstandsknop O Pedaal 

G Bedieningshendel voor de app P Achterste stabilisatiesteun

H Verstelhendel van het stuur Q Verstelhendel van het zadel

I Vliegwiel	(meegeleverd)	 R Zadel
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Consolefuncties
De	console	verstrekt	informatie	over	uw	training.

Opmerking: De	USB-poort	wordt	alleen	gebruikt	voor	het	updaten	van	de	console.	U	kunt	
geen	apparaten	opladen	of	trainingsresultaten	exporteren	via	de	USB-poort.

Voorkant                                                                 Achterkant

Kilometerteller en eenhedenschakelaar
De	kilometerteller	houdt	de	totale	afgelegde	afstand	van	het	fitnesstoestel	bij	in	mijl	of	kilo-
meter,	afhankelijk	van	de	gekozen	eenheden.	Met	de	eenhedenschakelaar	op	de	achter-
kant	van	de	console	kunt	u	kiezen	tussen	mijl	of	kilometer.

Opmerking: Als de eenhedenschakelaar wordt omgeschakeld wanneer de teller al een 
afstand is beginnen bij te houden, dan zal hij de afgelegde afstand aan het totaal blijven 
toevoegen	maar	met	de	nieuwe	eenheid.	Hierdoor	verkrijgt	u	een	gemengde	waarde	van	
mijl	en	kilometer.	

Snelheid
Het	snelheidsdisplay	toont	de	snelheid	van	het	toestel	in	mijl	per	uur	(mph)	of	kilometer	per	
uur	(km/h).	De	maximale	snelheid	die	kan	worden	weergegeven,	is	44	km/h	(30	mph).

Opmerking:	De	wijzer	van	het	snelheidsdisplay	zal	op	nul	worden	gezet	wanneer	de	con-
sole	wordt	ingeschakeld.

Bluetooth®-connectiviteit met de 'Schwinn Classic Cruiser™'-fitnes-
sapp
Dit	fitnesstoestel	is	uitgerust	met	Bluetooth®-connectiviteit	en	kan	draadloos	
synchroniseren	met	de	fitnessapp	'Schwinn	Classic	Cruiser™'	op	ondersteunde	apparaten.	
De	app	synchroniseert	met	uw	fitnesstoestel	voor	het	volgen	van	het	totale	aantal	
verbruikte	calorieën,	de	duur,	de	afstand	en	nog	veel	meer.	Het	Bluetooth®-indicatielampje	
gaat	branden	wanneer	de	console	met	de	app	is	gekoppeld.

Open de app op uw apparaat met Bluetooth®-functie	voordat	u	begint	te	trainen.	Als	de	
app	niet	actief	is	tijdens	uw	training,	zullen	de	resultaten	niet	worden	bijgehouden.	Kies	de	
gewenste	gebruiker	(1	of	2)	op	de	app	om	de	training	correct	bij	te	houden.

1.	 	Download	de	gratis	app	met	de	naam	Schwinn	Classic	Cruiser™.	De	app	is	beschik-
baar op iTunes®	en	Google	Play™.

 Opmerking:   Raadpleeg de app op iTunes®	of	Google	Play™	voor	een	volledige	lijst	
van	ondersteunde	apparaten.

Kilometerteller

Snelheid000000

Eenhedenschakelaar

USB-
poortplug

000000

Bluetooth®-
indicatielampje
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2.	 	Volg	de	instructies	op	de	app	om	uw	apparaat	met	uw	fitnesstoestel	te	synchronise-
ren.	

Training met andere fitnessapps
Dit fitnesstoestel beschikt over geïntegreerde Bluetooth®-connectiviteit,	waardoor	het	toe-
stel	kan	worden	gebruikt	met	een	aantal	digitale	partners.	Voor	onze	meest	recente	lijst	van	
ondersteunde partners gaat u naar: 
www.nautilus.com/partners
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Wat te dragen
Draag	sportschoenen	met	rubberen	zolen	of	passende	fietsschoenen.	Om	te	trainen	hebt	u	
geschikte	kleding	nodig	waarin	u	vrij	kunt	bewegen.

Hoe vaak moet u trainen

!
Vraag een arts om advies voordat u een trainingsprogramma start. Staak de 
training als u pijn of benauwdheid op de borst voelt, kortademig wordt of u 
flauw voelt. Vraag uw arts om advies voordat u het toestel opnieuw begint te 
gebruiken. Gebruik de waarden die door de computer van het toestel worden 
berekend of opgemeten uitsluitend ter informatie.

• 3	keer	per	week	gedurende	30	minuten	per	dag.

• Plan	uw	trainingen	op	voorhand.

Verstellen van de zadelpen
Het	juist	afstellen	van	het	zadel	en	het	stuur	helpt	u	maxi-
male	trainingsefficiëntie	en	-comfort	te	garanderen,	terwijl	u	
het	risico	op	lichamelijk	letsel	verkleint.

1.	Met	één	pedaal	naar	voren	plaatst	u	de	bal	van	uw	voet	
in	het	midden	van	het	pedaal.	Uw	been	moet	licht	gebogen	
zijn	ter	hoogte	van	de	knie.

2.	Als	uw	been	te	gestrekt	is	of	uw	voet	het	pedaal	niet	
raakt,	zet	het	zadel	van	de	rechte	fiets	dan	wat	lager.	Als	
uw been te veel gebogen is, zet het zadel van de rechte 
fiets	dan	wat	hoger.

! Stap van de fiets voordat u het zadel verstelt.

Draai	de	verstelhendel	op	de	zadelpen	los.	Stel	het	zadel	op	de	gewenste	hoogte	af.	Draai	
de	verstelhendel	vast	om	de	zadelpen	te	blokkeren.	Zorg	dat	de	verstelhendel	volledig	
geblokkeerd	is.	

! Plaats de zadelpen niet hoger dan de MAX-markering op de buis.

Verstellen van het stuur
Draai	de	verstelhendel	op	de	stuurpen	los.	Stel	het	
geassembleerde	stuur	op	de	gewenste	hoogte	af.	Draai	de	
verstelhendel	volledig	vast.	

! Plaats het geassembleerde stuur niet hoger 
dan de MAX-markering op de buis.

Om de stand aan te passen van de onderdelen die aan het 
stuur zijn bevestigd, maakt u de schroeven los waarmee 
ze	zijn	vastgemaakt	en	verstelt	u	ze	in	de	gewenste	hoek.	
Zet	het	montagemateriaal	vast.

Bedieningen
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Weerstandsknop
De weerstandsknop regelt het niveau van de weerstand 
die	op	het	vliegwiel	wordt	toegepast.	Het	geselecteerde	
weerstandsniveau wordt aangewezen door de onderste 
sterpunt	van	het	Schwinn®	Quality-logo.	De	trainingsfiets	
heeft	zeven	weerstandsniveaus	(1-7).	

Draai aan de weerstandsknop om de weerstand op elk 
gewenst moment tijdens de training te verhogen of te 
verlagen.

Trainingstimer
Uw	fitnesstoestel	is	uitgerust	met	een	trainingstimer	van	
20	minuten.	Draai	het	frame	van	de	timer	3/4	rechtsom	
(voorbij	de	15)	en	vervolgens	naar	de	gewenste	duur.	Laat	
het	frame	los.	De	trainingstimer	begint	onmiddellijk	af	te	
tellen en zal een hoorbaar geluid maken wanneer de tijd is 
afgelopen.

 Opmerking:  Draai het frame van de timer nooit 
linksom	wanneer	u	hem	aan	het	begin	3/4	opwindt.	Hier-
door	zou	u	de	timer	kunnen	beschadigen.

Mediadraagrek
Uw	fitnesstoestel	is	uitgerust	met	een	mediadraagrek	
boven	het	stuur.	Op	het	draagrek	kunt	u	uw	mobiele	
apparaat	of	andere	media	vastzetten.	Verstel	het	
onderste deel naar de laagste instelling voor uw mobiele 
apparaat.	Plaats	uw	apparaat	op	het	onderste	deel	van	
het mediadraagrek en schuif het bovenste deel omlaag 
terwijl u uw apparaat vasthoudt totdat het veilig tussen het 
onderste	en	het	bovenste	deel	is	vastgeklemd.

Trainingsmodus
Het	toestel	start	de	trainingsmodus	wanneer	het	wordt	ingeschakeld	of	als	het	een	signaal	
van	de	toerentalsensor	ontvangt	als	gevolg	van	trapbewegingen	op	het	toestel.	
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Pauzeren of stoppen van een training / Automatische uitschakeling 
(slaapstand)
Als de console in een tijdspanne van ongeveer 2 minuten geen enkele input ontvangt, dan 
wordt	hij	automatisch	uitgeschakeld.	

Trainingsresultaten
Uw	trainingsresultaten	worden	niet	op	de	console	weergegeven.	Om	een	training	te	kunnen	
bekijken	moet	tijdens	de	training	een	mobiel	apparaat	met	de	Schwinn	Classic	Crui-
ser™-app	via	Bluetooth®	met	het	fitnesstoestel	zijn	gekoppeld.	Kies	uw	gebruikersprofiel	(1	
of	2)	op	de	app	voordat	u	de	training	start.	

De app zal de gebruiker, de datum en het tijdstip van de training, de duur, de gemiddelde 
snelheid,	de	hoogste	snelheid,	de	afstand,	de	TPM	(toeren	per	minuut)	en	het	totale	aantal	
verbruikte	calorieën	bijhouden.

Bedieningshendels voor de app 
De bedieningshendels voor de app bieden extra 
mogelijkheden wanneer u het toestel gebruikt met de 
functies	van	de	Schwinn	Classic	Cruiser™-app.	
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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 regelma-
tig uitvoeren van onderhoud. Versleten, beschadigde of losse 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 kle-
ven, 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 distri-
buteur verkrijgen.

Dagelijks: 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	te-
kenen	van	slijtage.	Controleer	of	alle	verstelklemmen	goed	vastzitten.	Zet	
ze	indien	nodig	beter	vast.	Veeg	na	elke	training	zweet	van	het	toestel	en	
de	console	met	behulp	van	een	vochtige	doek.

Opmerking:	Gebruik	voor	de	console	niet	te	veel	water.

Wekelijks: Maak	het	toestel	schoon	om	stof	of	vuil	te	verwijderen.	Controleer	of	het	
zadel	en	het	stuur	vlot	kunnen	worden	versteld.	Desnoods	brengt	u	een	
dun laagje smeermiddel op basis van silicone aan om het verstellen te 
vergemakkelijken.

! 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.

Maande-
lijks  
of na 20 
uur: 

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

 NB:   Maak het toestel niet schoon met een oplosmiddel op basis van aardolie of 
met	een	reinigingsmiddel	voor	auto's.	Zorg	dat	de	console	niet	nat	wordt.

Onderhoud
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A Zadel S Voorste stabilisatiesteun

B Zadelpen T Stelpootje

C Console U Vliegwiel

D Consolemast V Spanner

E Bedieningshendel voor de app W Reminrichting/servomotor

F Handvat	van	het	stuur X Aandrijfriem

G Remhendel Y Aandrijfpoelie

H Stuur Z Datakabel

I Mediadraagrek AA Verstelklem van het stuur

J Timer BB Verstelklem van het zadel

K Crankarm,	links CC Crankarm,	rechts

L Pedaal, links DD Pedaal, rechts

M Linkerbeschermkap EE Wielafdekking, rechts

N Wielafdekking, links FF Wielasafdekking, rechts

O Wielasafdekking, links GG Crankafdekking

P Verstelknop HH Rechterbeschermkap

Q Afdekking stroomingang II Achterste stabilisatiesteun

R Transportwiel JJ Gemonteerde frame

A

B

D

Z

I
J

H

E

E
GF

F

AABB

CC

K

L

DD

II

U

U

GG

HH

EE

FF

T

S

R

M

N

O

Q

P

U

X V
Y

W

JJ

C

Onderhoudsonderdelen
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Situatie/Probleem Te controleren Oplossing
Geen weergave/
gedeeltelijke weer-
gave/toestel wil niet 
opstarten

Controleer	het	stopcontact Zorg dat het toestel is aangesloten 
op	een	werkend	stopcontact.

Controleer	de	aansluiting	
van het toestel

De aansluiting moet veilig en onbe-
schadigd	zijn.	Vervang	de	adapter	of	
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 doorgesne-
den	zijn.

Controleer	de	
aansluitingen/oriëntatie 
van de datakabel

Zorg dat de kabel veilig is aangeslo-
ten	en	goed	georiënteerd	is.	

Controleer	of	het	console-
display	niet	beschadigd	is

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

Als de bovenstaande stappen het 
probleem niet verhelpen, neem dan 
contact	op	met	de	klantenservice	(als	
u	in	de	VS/Canada	woont)	of	met	
uw	lokale	distributeur	(als	u	niet	in	
de	VS/Canada	woont)	voor	verdere	
hulp.

Geen weergave van 
snelheid/toerental 

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 doorgesne-
den	zijn.

Controleer	de	aansluitin-
gen/oriëntatie
van de datakabel

Zorg dat de kabel veilig is aangeslo-
ten	en	goed	georiënteerd	is.	

Controleer	de	positie	van	
de	magneet	(hiervoor	moet	
de beschermkap worden 
verwijderd)

De magneten moeten op de poelie 
bevestigd	zijn.	

Controleer	de	
snelheidssensor	(hiervoor	
moet de beschermkap 
worden	verwijderd)

De snelheidssensor moet gelijk 
worden gezet met de magneet en 
met	de	datakabel	worden	verbonden.	
Verplaats	de	sensor	indien	nodig.	
Vervang de sensor als u schade 
vaststelt aan de sensor of de aan-
sluitdraad.

Problemen oplossen
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Situatie/Probleem Te controleren Oplossing
Weerstand veran-
dert	niet	(toestel	
kan worden inge-
schakeld	en	werkt)

Controleer	de	
weerstandsknop

Zoek naar zichtbare tekenen dat 
de	weerstandsknop	beschadigd	is.	
Vervang de weerstandsknop als hij 
beschadigd	is.

Als de bovenstaande stap het 
probleem niet verhelpt, neem dan 
contact	op	met	de	klantenservice	(als	
u	in	de	VS/Canada	woont)	of	met	
uw	lokale	distributeur	(als	u	niet	in	
de	VS/Canada	woont)	voor	verdere	
hulp.

De console wordt 
uitgeschakeld 
(slaapstand)	tijdens	
het gebruik

Controleer	het	stopcontact Zorg dat het toestel is aangesloten 
op	een	werkend	stopcontact.

Controleer	de	aansluiting	
van het toestel

De aansluiting moet veilig en onbe-
schadigd	zijn.	Vervang	de	adapter	of	
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 doorgesne-
den	zijn.

Controleer	de	
aansluitingen/oriëntatie 
van de datakabel

Zorg dat de kabel veilig is aangeslo-
ten	en	goed	georiënteerd	is.	

Reset het toestel Trek de stekker uit het stopcontact 
gedurende	3	minuten.	Steek	de	stek-
ker	terug	in	het	stopcontact.	

Controleer	de	positie	van	
de	magneet	(hiervoor	moet	
de beschermkap worden 
verwijderd)

De magneten moeten op de poelie 
bevestigd	zijn.

Controleer	de	
snelheidssensor	(hiervoor	
moet de beschermkap 
worden	verwijderd)

De snelheidssensor moet gelijk 
worden gezet met de magneet en 
met	de	datakabel	worden	verbonden.	
Verplaats	de	sensor	indien	nodig.	
Vervang de sensor als u schade 
vaststelt aan de sensor of de aan-
sluitdraad.
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Situatie/Probleem Te controleren Oplossing
Het	toestel	schom-
melt/staat niet gelijk

Controleer	de	afstelling	
van de stelpootjes

Verstel	de	stelpootjes	totdat	de	fiets	
waterpas	staat.

Controleer	de	vloer	onder	
het toestel

Het	afstellen	van	de	stelpootjes	is	
mogelijk niet voldoende in het geval 
van	een	extreem	oneffen	vloer.	Ver-
plaats	de	fiets	naar	een	effen	ruimte.

Losse pedalen/toe-
stel moeilijk om te 
trappen

Controleer	de	aansluiting	
tussen het pedaal en de 
crankarm

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

Controleer	de	aansluiting	
tussen de crankarm en 
de as

De crank moet stevig op de as ge-
draaid	zijn.	Zorg	dat	de	cranks	in	een	
hoek	van	180	graden	van	elkaar	zijn	
aangesloten.

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

De	zadel-	of	stuur-
pen beweegt

Controleer	de	verstelhen-
del

Zorg dat de hendel goed is geblok-
keerd.

De	console	syn-
chroniseert niet met 
het Bluetooth®-ap-
paraat

Fitnesstoestel Trek de stekker uit het stopcontact 
gedurende	5	minuten.	Steek	de	stek-
ker	terug	in	het	stopcontact.

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

Vorige apparaat nog 
steeds	gesynchroniseerd

Er is nog een apparaat met de con-
sole	gesynchroniseerd.	Koppel	dat	
apparaat	los	en	synchroniseer	met	
de	console.

Fitnessapp	openen	 Open	de	fitnessapp	en	synchroniseer	
met	de	console.

Fitnessapp	 Raadpleeg	de	specificaties	van	
de	fitnessapp	en	controleer	of	uw	
apparaat	compatibel	is.

Neem	contact	op	met	appsupport@
nautilus.com	of	met	uw	lokale	
distributeur	voor	verdere	hulp.
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