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HANDLEIDING Toorx Mini Bike WELLY E COMBI 
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GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING 

 

Betekenis waarden: 

1: Aan/Uit knop voor de bovenkant van de minibike. 

2: Aan/Uit knop voor de onderkant van de minibike. 

3. Voorwaarts of achterwaarts trainen 

4. Verhoog de snelheid (12 standen) 

5. Verlaag de snelheid (12 standen) 

6. Mode knop – selecteer parameters snelheid, tijd, afstand, calorieën 

7. Time knop – selecteer de tijd (1-15 min) 

 

Gebruik maken van de minibike 

1. Druk op de knop (1) Power, de 

eenheid van de bovenste helft werkt met de 

snelheid op niveau 1 en tijd 5 minuten. de 

display toont willekeurig, data 

snelheid, tijd, afstand, calorieën (scan 

manier). 
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2. Druk op de knop (2) Power, de 

eenheid van de onderste helft zal werken met 

de snelheid op niveau 1 en tijd 5 minuten. 

Het display toont willekeurig, data 

snelheid, tijd, afstand, calorieën (scan 

manier). 

3. Druk op de knop (7) Tijd, u 

kan de tijdsperiode aanpassen van 1 tot 

15 minuten. Voor een snellere aanpassing aan jou 

kan de toets (7) ingedrukt houden tot u 

zie de gewenste tijd. Het apparaat schakelt automatisch uit wanneer het is 

geselecteerd 

minuten zijn verstreken. 

4. Druk op om de snelheid te verhogen 

knop (4) Snelheid +. 

5. Druk op de knop om de snelheid te verlagen 

knop (5) snelheid -. 

Voor een snellere aanpassing 

de sleutel (4) of (5) naar beneden totdat je het ziet 

het gewenste snelheidsniveau. 

6. Gebruik van de knop (3) Doorsturen / 

achteruit, het kan de richting van veranderen 

rotatie van de pedalen. 

7. Druk op de knop (6) Modus één 

of vaker om de datasnelheid weer te geven 

(SPEED), tijd (TIME), afstand (Dist.), 

calorieën (Cal.). Om willekeurig weer te geven 

parameters druk op de knop verschillende 

keer tot het rode licht eronder verschijnt 

de scanletters. 

Druk in de standby-status op deze MODE 
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knop, kunt u de functie kiezen 

tussen automatisch programma en 

handmatige programma. 

Er zijn 5 automatische programma's: P1, P2, 

P3, P4, P5. 

P1: niveau 1 - niveau 2 - niveau 3 - niveau 4 

-level 5, werk in een continue lus 

elke 30 seconden. 

P2: niveau 2 - niveau 3 - niveau 4 - niveau 5 - 

niveau 6, werk in een continue lus 

elke 15 seconden. 

P3: niveau 3 - niveau 5 - niveau 7 - niveau 9 

-level 11, werk in een continue lus 

elke 20 seconden. 

P4: niveau 4 - niveau 6 - niveau 8 - niveau 10 

-level 12, werk in een continue lus 

elke 20 seconden. 

P5: niveau 5 - niveau 10 - niveau 5 - niveau 10, 

werk in een continue lus om de 30 uur 

tweede. 

8. Druk opnieuw op (1) of (2) om uit te schakelen. 

9. Druk na het voltooien op de rode knop 

onder de bodem 

de "O" -positie om volledig te sluiten 

naar beneden. 
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