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BELANGRIJK!

		Deze ergometer is een snelheidsonafhankelijk trainingsappa-
raat van klasse HA volgens DIN EN 957-1/5.

	Max. draagvermogen 130 kg.

		De ergometer mag alleen worden gebruikt voor het beoogde 
doel!

		Elk ander gebruik is verboden en kan gevaarlijk zijn. 
De importeur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik.

		U traint met een apparaat dat is ontworpen volgens de 
laatste stand van zaken met betrekking tot veiligheidseisen. 
Mogelijke bronnen van gevaar die verwondingen kunnen 
veroorzaken, zijn zo goed als mogelijk uitgesloten.

Lees de onderstaande instructies door om letsel  
en/of ongelukken te voorkomen:

1.  Laat kinderen niet met of in de buurt van het toestel 
spelen.

2.  Controleer regelmatig of alle schroeven, moeren, 
handgrepen en pedalen goed vastzitten.

3.  Vervang defecte onderdelen onmiddellijk en gebruik het 
apparaat pas als het gerepareerd is. Let ook op mogelijke 
materiaalmoeheid.

4.   Vermijd hoge temperaturen, vochtigheid en spatwater.
5.  Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het 

apparaat in gebruik neemt.
6.  Het apparaat heeft in elke richting voldoende vrije ruimte 

nodig (minimaal 1,5 m).
7.  Plaats het apparaat op een stevige en vlakke ondergrond.
8.  Niet direct voor of na de maaltijd sporten.
9.  Laat uzelf altijd onderzoeken door een arts voordat u aan 

een fitnesstraining begint.
10.  Het veiligheidsniveau van het apparaat kan alleen worden 

gegarandeerd als u de aan slijtage onderhevige onderdelen 
regelmatig controleert. Deze zijn gemarkeerd met een * in de 
onderdelenlijst.

11.  Trainingsapparatuur mag in geen geval worden gebruikt 
als speeltoestel.

12. Ga niet op de behuizing staan.

13.  Draag geen losse kleding, maar geschikte trainingskleding 
zoals een trainingspak.

14. Draag schoenen en train nooit op blote voeten.
15.  Zorg ervoor dat er zich geen derden in de buurt van het 

apparaat bevinden, omdat andere personen door de 
bewegende delen gewond kunnen raken.

16.  Het trainingsapparaat mag niet in vochtige ruimtes 
(badkamer) of op het balkon worden geplaatst.

1. Veiligheidsinstructies
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IMPORTANT!

		The Ergometer is produced according to DIN EN 957-1/5 
class HA. 

	Max. user weight is 130 kg.

	The Ergometer should be used only for its intended purpose.

		Any other use of the item is prohibited and maybe 
dangerous. The importeur cannot be held liable for damage 
or injury caused by improper use of the equipment.

		The Ergometer has been produced according to the latest 
safety standards. 

To prevent injury and / or accident, please read and 
follow these simple rules:

1. Do not allow children to play on or near the equipment.

2.  Regularly check that all screws, nuts, handles and pedals 
are tightly secured.

3.  Promptly replace all defective parts and do not use the 
equipment until it is repaired. Watch for any material 
fatigue.

4. Avoid high temperatures, moisture and splashing water.
5.  Carefully read through the operating instructions before 

starting the equipment.
6.  The equipment requires sufficient free space in all 

directions (at least 1.5 m).
7. Set up the equipment on a solid and flat surface.
8. Do not exersice immediately before or after meals.
9.  Before starting any fitness training, let yourself examined 

by a physician.
10.  The safety level of the machine can be ensured only if 

you regularly inspect parts subject to wear. These are 
indicacated by an * in the parts list. Levers and other 
adjusting mechanisms of the equipment must not obst 
ruct the range of movement during training.

11. Training equipment must never be used as toys.

12.  Do not step on the housing but only on the steps provided 
for this purpose.

13.  Do not wear loose clothing; wear suitable training gear 
such as a training suit, for example.

14.  Wear shoes and never exercise barefoot.
15.  Make certain that other persons are not in the area of the 

home trainer, because other persons may be injured by 
the moving parts.

16.  It is not allowed to place the item in rooms with high 
humidity (bathroom) or on the balcony.

1. Safety instructions



Dit trainingsapparaat is gemaakt voor thuisgebruik. Het apparaat 
voldoet aan de eisen van DIN EN 957-1/9 klasse HA. 
De CE-markering verwijst naar de EG-richtlijnen 2004/108/EG 
en 2006/95/EG. Bij ondeskundig gebruik van dit apparaat (bijv. 
overmatige training, verkeerde instellingen, etc.) kan gevaar voor 
de gezondheid niet worden uitgesloten.

Een algemeen onderzoek moet worden uitgevoerd door 
uw arts voordat u met de training begint, om mogelijke 
gezondheidsrisico's uit te sluiten.

2.1  Verpakking
De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijke en recyclebare 
materialen:

	Buitenste verpakking uit karton
	Vormdelen van geschuimd, Cfk-vrij polystyreen (PS)
	Polyethyleen (PE) folies en zakken
	Polypropyleen (PP) spanbanden
 

2.2  Verwijdering

Dit product mag aan het einde van 
zijn levensduur niet met het normale 
huishoudelijke afval worden weggegooid, 
maar moet naar een inzamelpunt worden 
gebracht voor de recycling van elektrische 
en elektronische apparatuur. De materialen 
zijn recyclebaar volgens hun markering. Met 
hergebruik, materiaalrecycling of andere 
vormen van recycling van oude apparatuur 
levert u een belangrijke bijdrage aan de 

bescherming van ons milieu. 
Informeer bij uw gemeente naar het verantwoordelijke 
afvalverwijderingspunt.

2. Algemene informatie
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This training equipment is for use at home. The equipment 
complies with the requirements of DIN EN 957-1/9 Class HA. 
The CE marking refers to the EU Directive 2004/108/EEC 
and 2006/95/EEC.  Damage to health cannot be ruled out if 
this equipment is not used as intended (for example, excessive 
training, incorrect settings, etc.).

Before starting your training, you should have a complete 
physical examination by your physician, in order to rule out any 
existing health risks.

2.1  Packaging
Environmentally compatible and recyclable materials:

	External packaging made of cardboard
	Molded parts made of foam CFS-free polystyrol (PS)
	Sheeting and bags made of polyethylene (PE)
	Wrapping straps made of polypropylene (PP)

2.2  Disposal

Please be sure to keep the packing for 
the event of repairs / warranty matters. 
The equipment should not be disposed of in 
the household rubbish! 

2. General



Om de montage van het apparaat voor u zo eenvoudig 
mogelijk te maken, hebben wij de belangrijkste onderdelen al 
voorgemonteerd. Lees deze montagehandleiding zorgvuldig door 
voordat u het apparaat monteert en ga vervolgens stap voor 
stap te werk zoals beschreven.

Pakketinhoud
	 	Verwijder alle afzonderlijke onderdelen van de 

polystyreen mal en plaats ze naast elkaar op de vloer.
	 	Plaats het hoofdframe op een oppervlak dat 

beschermend is voor de vloer, omdat uw vloer 
beschadigd of bekrast zou kunnen raken zonder de 
gemonteerde poten. Dit oppervlak moet vlak en niet te 
dik zijn, zodat het frame een stabiele positie heeft.

	 	Zorg ervoor dat u tijdens de montage voldoende 
bewegingsvrijheid heeft (minstens 1,5 m) in elke 
richting. 

3. Montage
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3.1 Montagestappen/Assembly steps
Stap /Step 1

In order to make assembly of the item as easy as possible for 
you, we have preassembled the most important parts. Before 
you assemble the equipment, please read these instructi-
ons carefully and then continue step by step as described 

Contents of packaging
		Unpack all individual parts and place them alongside each 

other on the floor.
		Place the main frame on a pad protecting the floor, because 

without its assembled base feet it can damage / scratch 
your floor. The pad should be flat and not too thick, so that 
the frame has a stable stand.

		Make certain that you have adequate room for movement 
(at least 1.5 m) on all sides during assembly.

3. Assembly
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Stap / Step 2



06

Stap / Step 3
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Stap / Step 4
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Stap / Step 5
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Stap / Step 6



Onderhoud  
	 In principe heeft het apparaat geen onderhoud nodig
	 	Controleer regelmatig alle onderdelen van het apparaat 

en de dichtheid van alle schroeven en aansluitingen
	 	Vervang defecte onderdelen onmiddellijk via onze 

klantenservice. Het apparaat mag dan pas worden 
gebruikt nadat het is gerepareerd.

Reiniging   
	 	Gebruik voor het reinigen alleen een vochtige doek met 

een mild reinigingsmiddel. Zorg ervoor dat er geen 
vloeistof in de computer terechtkomt.

	 	Onderdelen die in contact komen met transpiratie 
mogen alleen met een vochtige doek worden gereinigd.

4. Reiniging en onderhoud

5. Computer (D)
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5.1 Computertoetsen

RESET:
-   door kort op deze knop te drukken, wordt de huidige 

functiewaarde in de vooringestelde modus gewist
-  druk kortstondig drukken in de modus Gemiddeld / Trip krijgt 
u toegang tot de menuselectie (HRC, PROGRAM, MANUAL)

MODE:
Door op deze knop te drukken kan een functie bevestigd worden 

RECOVERY:
Herstelpulsmeting met een fitheidsgraad van 1-6

UP/ DOWN:
Toename/afname van functionele waarden. Een langere druk op 
de knop activeert de snelle run.

START/STOP:
Start en stopt de computerfuncties

Maintenance
	 	In principle, the equipment does not require maintenance.
	 	Regularly inspect all parts of the equipment and the 

secure seating of all screws and connections.
	 	Promptly replace any defective parts through our 

customer service. Until it is repaired, the equipment 
must not be used.

Care
	 	When cleaning, use only a moist cloth and avoid harsh 

cleaning agents. Ensure that no moisture penetrates 
into the computer. 

	 	Components that come into contact with perspiration, 
need cleaning only with a damp cloth.

4. Care and Maintenance

5.1 Computer keys

RESET:
- Briefly pressing this key will resets the activated value in the 

setting mode
-   Briefly pressing this key in the average/Trip-mode will activate 

the main menue: HRC; PROGRAM;MANUAL)

MODE:
By pressing this key, a function can be confirmed.

RECOVERY:
Recovery pulse measurement with assignment of a fitness 
score 1–6.

UP/ DOWN 
Program selection or increase/decrease of values. A longer 
press will start the automatic value finder.

START/ STOP
Start and finish the exercise
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5.2 Computerfuncties / weergave

RPM
Pedaalomwentelingen per minuut (15-200)

SPEED
Snelheidsweergave in km/h (0-99,99 km/u). Het is een 
theoretische aanname die niet kan worden vergeleken met de 
waarde van een normale fiets.

DISTANCE
Registreert de afstand in stappen van 0,1 km (0 - 999,9)

TIME
Registreert de trainingstijd in stappen van seconden (00:00 - 
99:59)

KCAL
Toont het verbruik van de kilocalorieën met een rendement 
van 22% voor de toepassing van het mechanische vermogen. 
Weergave van 1-9990Kcal.

PULSE
Weergave van de pulswaarde: Waardebereik van 40-199 slagen 
per minuut. Het geeft ook de berekende of vooraf ingestelde 
pulswaarde weer.

WAARSCHUWING: Hartslagmonitoringsystemen kun-
nen onnauwkeurig zijn. Overmatige lichaamsbeweging 
kan leiden tot ernstige schade aan de gezondheid of de 
dood. Stop onmiddellijk met trainen als u zich duizelig 
of zwak voelt!

LEVEL
Toont de pedaalweerstand in 16 stappen/niveaus. Bovendien 
geeft dit gebied het profiel van de programma's weer. 

Opmerkingen:

A) De computer activeren vanuit de sluimerstand
Om de computer vanuit de sluimerstand te activeren, drukt u op 
een willekeurige knop. Het trappen op de pedalen veroorzaakt 
geen activering.

B) Standaardwaarden
Standaardwaarden: Wanneer de vooraf ingestelde waarde is 
bereikt, hoort u een pieptoon en stopt de computer de training. 

C) Recovery
Druk aan het einde van de training op "RECOVERY" en stop 
met trappen. De computer meet uw polsslag gedurende 
60 seconden. Bij een pulsverschil van ongeveer 20% krijgt u de 
graad F1 (zeer goed).

5.2 Computer functions 

RPM
Revolutions per minute.(15-200rpm).

SPEED
Display of speed in km/h, 0-99.9km/h, (theoretical assumed 
value), which cannot be compared with the speed value of 
a regular outdoor bike. 

DISTANCE
Records the distance in 0.1 km increments (0 -99.9)

TIME
Records the training time in seconds (00:00 – 99 :59).

Calories
Shows the energy consumption, based on a efficiency of 22% to 
provide the mecahnical power. Range from 1-999Kcal.

HEARTRATE
Shows the actual heartrate, range from 30-240bpm.

WARNING: Systems with heartrate control can be 
incorrect. To much exercise could injure your body or 
can cause dead. If you feel light theaded or weak, stop 
your exercise immediately!

LEVEL
Shows the resistance in 16 levels in the rpm-dependant exercise. 
Additional the profile of the programs, will be shown, too.

Remarks

B) Setting values
Target values: After achieving the target values, there will be 
a beep and the computer will stop counting.

C) Recovery
After you finished your exercise press RECOVERY and stop 
pedalling. The computer will measure the heartrate for the next 
60 seconds. If the difference between the starting and end 
heartrate is around 20%, you will get the grade F1 (very good).

A) Waking up the computer from the snooze mode
To reactivate the computer from the snooze mode, press any 
button, please. A pedalling has no function in this mode.
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5.3 Computerinbedrijfstelling

5.3.1 Directe startfunctie

Voor een optimale gebruiksvriendelijkheid van uw trainingsapparaat 
is de mogelijkheid van een snelle en ongecompliceerde 
computerstart gecreëerd. Ga als volgt te werk:

•	Sluit de meegeleverde voedingseenheid aan op de achterkant 
van het apparaat met behulp van de meegeleverde aansluiting. 
Er klinkt een pieptoon en de menubalk knippert.

•		Start uw training door op START te drukken. Alle gegevens 
beginnen te tellen. De weerstand kan worden ingesteld met de 
UP/DOWN-knoppen. Hoe hoger de weerstand, hoe meer lijnen 
oplichten. Er kunnen zestien verschillende weerstandsniveaus 
worden ingesteld.

5.3.2 Training met standaardgegevens

1) Sluit de meegeleverde voedingseenheid aan op de aansluiting 
aan de achterkant van de behuizing. 

2) Er verschijnt kortstondig een testpatroon op de computer en 
vervolgens knippert de menuselectie.

5.3.2.1 WATT
Selecteer WATT met de knoppen UP/ DOWN.

Druk op de Mode-knop.

Nu knippert "TIME". Door op de UP/DOWN-knoppen te drukken 
kunt u de gewenste trainingstijd instellen (in minuten). De tijd 
hoeft niet te worden gespecificeerd. Als u op de 
START-knop drukt, start uw training.

Druk op de Mode-knop.

"DISTANCE" knippert nu. Door op de UP/DOWN-knoppen te 
drukken kunt u de gewenste trainingsafstand instellen (in stappen 
van 100m). De afstand hoeft niet te worden gespecificeerd. 
Als u op de START-knop drukt, start uw training.

Druk op de Mode-knop.

Nu knippert "CALORIES". Door op de UP/DOWN-knoppen te 
drukken kunt u het gewenste aantal te verbranden calorieën 
instellen (in stappen van 10kcal). Het aantal calorieën hoeft niet 
te worden gespecificeerd. Als u op de START-knop drukt, start 
uw training.

Druk op de Mode-knop.

"WATT" knippert nu. Druk op de UP/DOWN-knoppen om de 
gewenste wattwaarde in te stellen. Als u op de START-knop 
drukt, start uw training.

Druk op de Mode-knop.

5.3  Computer Functions

5.3.1 Immediate-Start function

In order to provide optimum user friendliness of your training 
equipment, an opportunity for quick and uncomplicated initiation 
of training was devised. Please do the following :

•	Connect the power supply included in the scope of delivery 
to the bottom end of the equipment, at the socket  provided. 
A test image will briefly appear on the computer. The main 
menue starts is blinking.

•	Start your exercise by pressing START. All data starts counting 
up. By pressing the Level Up or Down buttons you can increase 
or decrease the work load, more rows will light indicating 
a harder workout. The elliptical will get harder to pedal as the 
rows increase. There are sixteen levels of resistance available 
for plenty of variety.

5.3.2 Exercise with settings

1) Connect the cable from the adapter to the plug at the rear 
side of the housing

2) The display will show a full display for a short period of time 
and afterwards, the main Menue is blinking.

5.3.2.1 WATT 
Choose WATT with the UP/Down buttons.

Press MODE and you are entering the setting mode.

Next is Time. You may adjust the Time with UP and DOWN. It 
is not a must to set the time. Press START and your excercise 
begins.

Press MODE

Next is DISTANCE. You may adjust the distance with UP and 
DOWN. It is not a must to set the time. Press START and your 
excercise begins.

Press MODE

Next is CALORIES. You may adjust the calories value with UP and 
DOWN. It is not a must to set the calorie value. Press START 
and your excercise begins.

Press MODE

Next is Watt. You may adjust the the Watt value for your 
exercise. If your actual heartrate is over the set value, the 
computer starts beeping.

Press MODE
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Nu knippert "PULSE". Door op de UP/DOWN-knoppen te 
drukken kunt u de gewenste maximale trainingspuls instellen. 
Als deze waarde wordt overschreden, klinkt er een signaaltoon.

Er is geen automatische pulsafhankelijke weerstandsinstelling!

Als u op de START-knop drukt, start uw training.

5.3.2.2. Handmatig
Selecteer MANUAL met de UP/DOWN-knoppen. Druk op 
MODE-knop en de startweerstand kan worden aangepast door 
op de UP/DOWN-knoppen te drukken.

Druk op de Mode-knop.

Nu knippert "TIME". Door op de UP/DOWN-knoppen te drukken 
kunt u de gewenste trainingstijd instellen (in minuten). De tijd 
hoeft niet te worden gespecificeerd. Als u op de
START-knop drukt, start uw training.

Druk op de Mode-knop.

"DISTANCE" knippert nu. Door op de UP/DOWN-knoppen te 
drukken kunt u de gewenste trainingsafstand instellen (in stappen 
van 100m). De afstand hoeft niet te worden gespecificeerd. 
Als u op de START-knop drukt, start uw training.

Druk op de Mode-knop.

Nu knippert "CALORIES". Door op de UP/DOWN-knoppen te 
drukken kunt u het gewenste aantal te verbranden calorieën 
instellen (in stappen van 10kcal). Het aantal calorieën hoeft niet 
te worden gespecificeerd. Als u op de START-knop drukt, start 
uw training.

Druk op de Mode-knop.

Nu knippert "PULSE". Door op de UP/DOWN-knoppen te 
drukken kunt u de gewenste maximale trainingspuls instellen. 
Als deze waarde wordt overschreden, klinkt er een signaaltoon.

Er is geen automatische pulsafhankelijke weerstandsinstelling!

Als u op de START-knop drukt, start uw training.

Next is PULSE. You may adjust the the max heartrate for 
your exercise. If your actual heartrate is over the set value, 
the computer starts beeping. It is not a heartratwe controlled 
exercise!

Press START and your excercise begins.

5.3.2.2 Manual
If you choose “MANUAL”, you can change the resistance by 
pressing the arrow keys in 16 resistance levels.

Press MODE and you are entering the setting mode of MANUAL.

Next is Time. You may adjust the Time with UP and DOWN. It 
is not a must to set the time. Press START and your excercise 
begins.

Press MODE

Next is DISTANCE. You may adjust the distance with UP and 
DOWN. It is not a must to set the time. Press START and your 
excercise begins.

Press MODE 

Next is CALORIES. You may adjust the calories value with UP and 
DOWN. It is not a must to set the calorie value. Press START 
and your excercise begins.

Press MODE

Next is PULSE. You may adjust the the max heartrate for 
your exercise. If your actual heartrate is over the set value, 
the computer starts beeping. It is not a heartratwe controlled 
exercise!

Press START and your excercise begins.
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5.3.2.3 Programma's
De computer heeft twaalf verschillende vaste programma's.

Selecteer "PROGRAM" met de UP/DOWN-knoppen. Druk op 
MODE om te bevestigen

Ingeven van gegevens bij vooraf gedefinieerde programma's

Selecteer het gewenste programma met de UP/DOWN-
knoppen. P1 verschijnt, gevolgd door het bijbehorende profiel. 
Met de UP/DOWN-knoppen kunt u de twaalf profielen 
selecteren. Nadat u een programma hebt geselecteerd, drukt 
u op de MODE-knop om te bevestigen.

Met de UP/DOWN-knoppen kunt u nu de hoogte van het profiel 
aanpassen (pedaalweerstand).

Druk op MODE.

Nu knippert "TIME". Druk op de UP/DOWN-knoppen om de 
gewenste trainingstijd in te stellen (in minuten). De tijd hoeft niet 
te worden gespecificeerd. Als u op de START-knop drukt, start 
uw training.

Druk op de Mode-knop.

"DISTANCE" knippert nu. Door op de UP/DOWN-knoppen te 
drukken kunt u de gewenste trainingsafstand instellen (in stappen 
van 100m). De afstand hoeft niet te worden gespecificeerd. 
Als u op de START-knop drukt, start uw training. 

Druk op de Mode-knop.

Nu knippert "CALORIES". Door op de UP/DOWN-knoppen te 
drukken kunt u het gewenste aantal te verbranden calorieën 
instellen (in stappen van 10kcal). Het aantal calorieën hoeft niet 
te worden gespecificeerd. Als u op de START-knop drukt, start 
uw training.

Druk op de Mode-knop.

Nu knippert "PULSE". Door op de UP/DOWN-knoppen te 
drukken kunt u de gewenste maximale trainingspuls instellen. 
Als deze waarde wordt overschreden, klinkt er een signaaltoon.

Er is geen automatische pulsafhankelijke weerstandsinstelling!

Als u op de START-knop drukt, start uw training. 

5.3.2.3 PROGRAMS
The computer has twelve different programs that have been 
designed for a variety of workouts.

Select PROGRAM by using the UP/ DOWN- keys and press 
MODE to confirm the selection.

Programming preset programs

Choose one of tweleve programs by pressing the UP/ DOWN 
keys, the program figure and the profile will be shown in 
the display. If you find the desired rogram press MODE for 
confirmation.

BY pressing the UP/ DOWN keys, you can set the height 
(resistance) of the profile. 

Press MODE 

Next is Time. You may adjust the Time with UP and DOWN. It 
is not a must to set the time. Press START and your excercise 
begins.

Press MODE

Next is DISTANCE. You may adjust the distance with UP and 
DOWN. It is not a must to set the time. Press START and your 
excercise begins.

Press MODE 

Next is CALORIES. You may adjust the calories value with UP and 
DOWN. It is not a must to set the calorie value. Press START 
and your excercise begins.

Press MODE 

Next is PULSE. You may adjust the the max heartrate for 
your exercise. If your actual heartrate is over the set value, 
the computer starts beeping. It is not a heartratwe controlled 
exercise!

Press START and your excercise begins.
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5.3.2.4 USER-programma's 
De computer heeft de mogelijkheid om een zelfgedefinieerd 
profiel op te slaan. Ga hiervoor als volgt te werk.

Selecteer "USER" met de UP/DOWN-knoppen. Druk op MODE 
om te bevestigen

Met de UP/DOWN-knoppen kunt u nu de weerstand voor 
de eerste knipperende balk instellen. Druk op MODE om te 
bevestigen. De volgende balk knippert, ga verder zoals hierboven 
beschreven tot de weerstand van de laatste balk is ingesteld.

Druk op MODE

Nu knippert "TIME". Door op de UP/DOWN-knoppen te drukken 
kunt u de gewenste trainingstijd instellen (in minuten). De tijd 
hoeft niet te worden gespecificeerd. Als u op de START-knop 
drukt, start uw training.

Druk op de Mode-knop.

"DISTANCE" knippert nu. Door op de UP/DOWN-knoppen te 
drukken kunt u de gewenste trainingsafstand instellen (in stappen 
van 100m). De afstand hoeft niet te worden gespecificeerd. 
Als u op de START-knop drukt, start uw training.

Druk op de Mode-knop.

Nu knippert "CALORIES". Door op de UP/DOWN-knoppen te 
drukken kunt u het gewenste aantal te verbranden calorieën 
instellen (in stappen van 10kcal). Het aantal calorieën hoeft niet 
te worden gespecificeerd. Als u op de START-knop drukt, start 
uw training.

Druk op de Mode-knop.

Nu knippert "PULSE". Door op de UP/DOWN-knoppen te 
drukken kunt u de gewenste maximale trainingspuls instellen. 
Als deze waarde wordt overschreden, klinkt er een signaaltoon.

Er is geen automatische pulsafhankelijke weerstandsinstelling!

Als u op de START-knop drukt, start uw training en slaat het 
profiel op, dat op elk moment met de UP/DOWN-knoppen kan 
worden gewijzigd.

5.3.2.5 TARGETHR (hartslagprogramma's) 
De computer heeft de mogelijkheid om de weerstand zo te 
regelen dat u een bepaalde pulswaarde niet overschrijdt en uzelf 
overbelast.

Selecteer "TARGETHR" met de UP/DOWN-knoppen. Druk op 
MODE om te bevestigen

Met de UP/DOWN-knoppen kunt u nu uw leeftijd invoeren.

Druk op MODE

U kunt nu kiezen tussen de volgende pulsfrequenties: 55% 
(regeneratie), 75% (cardiovasculaire training), 90% (anaeroob 
uithoudingsvermogen) of THR (zelf te definiëren pulsgrens). 
Na het selecteren (THR wordt later beschreven), drukt u op 
MODE. De computer berekent automatisch de maximale 
trainingspulsfrequentie op basis van uw leeftijd.

5.3.2.4 USER programs
The Computer has the possibility to save your own designed 
profile.

Select USER by using the UP/ DOWN- keys and press MODE to 
confirm the selection.

By pressing the UP/ DOWN keys, the resistance level for the 
first bar can be set. If it is done press MODE to confirm it. The 
next bar is blinking. do it in the same way as described before, 
till you set the last bar.

Press MODE

Next is Time. You may adjust the Time with UP and DOWN. It 
is not a must to set the time. Press START and your excercise 
begins.

Press MODE

Next is DISTANCE. You may adjust the distance with UP and 
DOWN. It is not a must to set the time. Press START and your 
excercise begins.

Press MODE

Next is CALORIES. You may adjust the calories value with UP and 
DOWN. It is not a must to set the calorie value. Press START 
and your excercise begins.

Press MODE

Next is PULSE. You may adjust the the max heartrate for 
your exercise. If your actual heartrate is over the set value, 
the computer starts beeping. It is not a heartratwe controlled 
exercise!

Press START and your excercise beginns and the profile will be 
saved. You can adjust the resistance during you exercise all the 
time by pressing UP/ DOWN.

5.3.2.5 TARGETHR (Heart rate controlled exercise) 
According to your max heartrate level, the Computer can adjust 
the resistance by himself, so you will not overtrain you.

Choose „TARGETHR“ with the UP/ DOWN-keys and press MODE

Now you need to set your age, as well with the UP/ DOWN-keys. 

Press MODE

You have the option to select 55% (regeneration), 75% (cardio 
vascular exercise), 90% anerob endurance or to set a target 
heartrate (THR). Press MODE if you have chosen the percentage 
(THR will be explained later). The computer is calculating the 
max heartrate automatically
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Nu knippert "TIME". Door op de UP/DOWN-knoppen te drukken 
kunt u de gewenste trainingstijd instellen (in minuten). De tijd 
hoeft niet te worden gespecificeerd. Als u op de START-knop 
drukt, start uw training. 

Druk op de Mode-knop.

"DISTANCE" knippert nu. Door op de UP/DOWN-knoppen te 
drukken kunt u de gewenste trainingsafstand instellen (in stappen 
van 100m). De afstand hoeft niet te worden gespecificeerd. 
Als u op de START-knop drukt, start uw training.

Druk op de Mode-knop.

Nu knippert "CALORIES". Door op de UP/DOWN-knoppen te 
drukken kunt u het gewenste aantal te verbranden calorieën 
instellen (in stappen van 10kcal). Het aantal calorieën hoeft niet 
te worden gespecificeerd. Als u op de START-knop drukt, start 
uw training.

Als u op de START-knop drukt, start uw training.

Instellingbij TargetHR
Selecteer "THR" met de UP/DOWN-knoppen. Druk op MODE 
om te bevestigen

Met de UP/DOWN-knoppen kunt u nu uw gewenste trainingspuls 
instellen.

Druk op MODE

Nu knippert "TIME". Door op de UP/DOWN-knoppen te drukken 
kunt u de gewenste trainingstijd instellen (in minuten). De tijd 
hoeft niet te worden gespecificeerd. Als u op de
START-knop drukt, start uw training.

Druk op de Mode-knop.

"DISTANCE" knippert nu. Door op de UP/DOWN-knoppen te 
drukken kunt u de gewenste trainingsafstand instellen (in stappen 
van 100m). De afstand hoeft niet te worden gespecificeerd. 
Als u op de START-knop drukt, start uw training.

Druk op de Mode-knop.

Nu knippert "CALORIES". Door op de UP/DOWN-knoppen te 
drukken kunt u het gewenste aantal te verbranden calorieën 
instellen (in stappen van 10kcal). Het aantal calorieën hoeft niet 
te worden gespecificeerd. Als u op de START-knop drukt, start 
uw training.

Als u op de START-knop drukt, start uw training.

Next is Time. You may adjust the Time with UP and DOWN. It 
is not a must to set the time. Press START and your excercise 
beginns.

Press MODE 

Next is DISTANCE. You may adjust the distance with UP and 
DOWN. It is not a must to set the time. Press START and your 
excercise beginns.

Press MODE 

Next is CALORIES. You may adjust the calories value with UP and 
DOWN. It is not a must to set the calorie value.

Press START and your excercise beginns.

How to deal TargetHR
Select THR with the UP/ DOWN keys and confirm by pressing 
MODE.

The exercise heartrate can be set by pressing UP/ DOWN.

Press MODE

Next is Time. You may adjust the Time with UP and DOWN. 
It is not a must to set the time. Press START and your excercise 
begins.

Press MODE 

Next is DISTANCE. You may adjust the distance with UP and 
DOWN. It is not a must to set the time. Press START and your 
excercise begins.

Press MODE 

Next is CALORIES. You may adjust the calories value with UP and 
DOWN. It is not a must to set the calorie value.

Press START and your excercise begins.



Fout
Geen weergave of functie van de computer

Oorzaak 
Geen stroomvoorziening

Fout
Impulsdisplay defect

Oorzaak
Geen ontvangst
Bronnen van interferentie  
in de kamer

Met borstriem:
ongeschikte borstriem

Borstriem verkeerd geplaatst

Fout
Pedaalweerstand niet instelbaar

Oorzaak
Mechanica / sturing

Fout
Apparaat staat niet stabiel

Oorzaak 
Ongelijke ondergrond
 
Standvoeten staan los

Wat te doen? 
Steek de voedingseenheid in 
het stopcontact.
Steek de netstekker in de 
aansluitbus van de behuizing
Controleer de 
kabelverbindingen

Wat te doen?
Controleer de verpakking
Neem contact op met de 
klantenservice

5.4 Storingsdiagnose en probleemoplossing
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Wat te doen?
Draai aan de hoogteverstelling 
tot een stabiele positie 
gegarandeerd is!
Draai de dopmoeren vast!

Wat te doen?
Controleer alle aansluitingen
Elimineer alle mogelijke 
storingsbronnen (bijv. mobiele 
telefoon/luidsprekers) 
in de ruimte

Gebruik zo nodig een andere 
borstriem. De zendfrequentie 
moet tussen 5,0 - 5,5 kHz 
liggen! 

Bevochtig de elektroden en 
controleer of ze goed zitten.

5.4 Diagnostics and Troubleshooting

Error
No display or computer is not functioning

Cause 
No power

Error
Pulse display defective

Cause
No reception
Interference with in the room

 
Chest Strap:
Incorrect chest strap

Chestbelt strap incorrectly  
positioned

Error
Step resistance cannot be  
regulated.

Cause
Mechanics/control system

Error
Wobbly equipment

Cause 
Uneven floor

Stand feet are loose

What to do? 
Plug the power supply into 
the socket, or plug the power 
supply into the connection 
port on the housing (see 
Assembly Step 9), or Check 
cable connections

What to do?
Check the packing or 
Call Service

What to do?
Rotate the height adjusting 
caps until the stand is stable.
Tighten the cap nuts.

What to do?
Check all connections
Remove (for example cell 
phone/loud speakers) in 
the room
 
 
Use another chest strap, 
if necessary. The transmitting 
frequency must be between 
5.0 -5.5 kHz.

Moisten the electrodes and 
check for correct positioning.



6. Technische details

6.1 Voedingseenheid (inbegrepen)

Sluit de kabel van de voedingseenheid aan op de overeenkomstige 
aansluiting aan de achterkant van de behuizing.
 
 
 Voedingsspecificatie:
 Ingang: 230 V, 50 Hz
 Uitgang: 8V, 500mA

  Gebruik alleen de meegeleverde voedingseenheid! 
Als u een voeding van een andere fabrikant wilt gebruiken, 
zorg er dan voor dat deze automatisch uitschakelt bij 
overbelasting, kortsluitvast is en elektronisch wordt 
geregeld. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot kortsluiting 
of een defect in de computer.

  Voor een volledige loskoppeling van het stroomnet moet de 
netstekker uit het stopcontact worden getrokken. Sluit het 
apparaat daarom alleen aan op gemakkelijk toegankelijke 
stopcontacten.
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6. Technical Details

6.1 Power Supply (included in the scope of delivery)

Connect the cable from the power supply to the respective 
socked on the lower rear end of the housing.

 Power Supply Specification:
 Input: 230 V, 50Hz
 Output: 8V, 500mA

  Use only the power supply included in the scope of 
delivery. If you use another manufacturer’s power supply, 
please ensure that it automatically cuts-off in the event 
of overload, is short-circuit protected and is electronically 
controlled. Non-compliance may result in short-circuiting 
and damage to the computer. 

 
  Disconnection of the power pack from the mains or of the 

power pack plug from the equipment results in a return 
to User Selection U0 – U4 input mode.



7. Trainingshandboek

Training met de ergometer is een ideale bewegingstraining om 
belangrijke spiergroepen en het cardiovasculaire systeem te 
versterken. 

Algemene informatie over de training 
 
	 Train nooit direct na de maaltijd.
	 Train indien mogelijk op een pulsgeoriënteerde manier.
	 	Zorg dat u een warming-up doet voordat u aan uw 

training begint met strekoefeningen en oefeningen om 
de spieren los te maken.

	 	Verminder aan het einde van de training de snelheid. 
Stop nooit abrupt met trainen!

	 	Doe wat rekoefeningen aan het einde van de training.

7.1  Trainingsfrequentie
Om uw fysieke conditie op de lange termijn te verbeteren, raden 
wij u aan om minstens drie keer per week te trainen. Dit is de 
gemiddelde trainingsfrequentie voor een volwassene om op 
lange termijn lichamelijk succes te hebben of een verhoogde 
vetverbranding. Met toenemende fitness kunt u ook dagelijks 
trainen. Met name training op regelmatige tijdstippen is 
belangrijk.

7.2  Trainingsintensiteit 
Bouw uw training zorgvuldig op. De trainingsintensiteit moet 
langzaam worden verhoogd, zodat er geen tekenen van 
vermoeidheid van de spieren en het bewegingsapparaat zijn.

Aantal omwentelingen (RPM)
Voor een gerichte duurtraining is het in principe aan te raden 
om te kiezen voor een lage trapweerstand en te trainen met 
een hoger toerental (omwentelingen per minuut). Zorg ervoor 
dat het aantal omwentelingen ongeveer 60 omwentelingen per 
minuut is en niet meer dan 80 omwentelingen bedraagt.

7.3 Pulsgeoriënteerde training
Het is aan te raden om een "aeroob trainingsgebied" voor 
uw individuele pulszone te selecteren. Prestaties in het 
uithoudingsbereik worden voornamelijk bereikt door lange 
trainingen in het aerobe bereik.
Neem deze zone uit het doelpulsdiagram of oriënteer u naar de 
pulsprogramma's. U moet minstens 80% van uw trainingstijd 
in dit aerobe bereik doorbrengen (tot 75% van uw maximale 
hartslag).
In de resterende 20% van de tijd kunt u belastingpieken 
inbouwen om uw aerobe drempel te verhogen. Het succes van 
de training stelt u in staat om later met dezelfde polsslag een 
hogere prestatie te bereiken, wat een verbetering van de vorm 
betekent.
Als u al ervaring heeft met pulsgestuurde training, kunt 
u de gewenste hartslagzone aanpassen aan uw specifieke 
trainingsplan of fitnessniveau.
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7. Training manual 

Training with the Ergometer is an ideal movement training 
for strengthening important muscle groups and the cardio-
circulatory system. 

General notes for Training 
 
	 Never train immediately after a meal.
	 If possible, orient training to pulse rate.
	 	Do muscle warm-ups before starting training by 

loosening or stretching exercises.
	 	When finishing training, please reduce speed. Never 

abruptly end training.
	 Do some stretching exercises when finished training.

7.1  Training frequency
To improve physical fitness and to enhance condition over the 
long term, we recommend training at least three times a week. 
This is the average training frequency for an adult in order to 
obtain long-term condition success or high fat burning. As your 
fitness level increases, you can also train daily. It is particularly 
important to train at regular intervals.

7.2  Training intensity
Carefully structure your training. Training intensity should be 
increased gradually, so that no fatigue phenomena of the 
musculature or the locomotion system occurs.

RPM
In terms of objective endurance training it is recommended 
in principle to select a lower step resistance and to train at 
a higher rpm (revolutions per minute). Ensure that the rpm is 
higher than 60 RPM but does not exceed 80.

7.3  Heartrate oriantated training
For your personal pulse zone it is recommended that an 
aerobic training range be chosen. Performance increases in the 
endurance range are principally achieved by long training units 
in the aerobic range.
Find this zone in the target pulse diagram or orient yourself on 
the pulse programs. You should complete 80 % of your training 
time in this aerobic range (up to 75 % of your maximum pulse). 
In the remaining 20 % of the time, you can incorporate load 
peaks, in order to shift your aerobic threshold upwards. With 
the resulting training success you can then later produce higher 
performance at the same pulse; this means an improvement in 
your physical shape.
If you already have some experience in pulse-controlled training, 
you can match your desired pulse zone to your special training 
plan or fitness status.



Opmerking:
Omdat er "hoge en lage puls"-mensen zijn, kunnen de 
individuele optimale pulszones (aerobe zone, anaerobe zone) 
in individuele gevallen afwijken van die van het grote publiek 
(doelpulsdiagram).
In deze gevallen moet de training worden ontworpen op 
basis van de individuele ervaring. Als beginners dit fenomeen 
tegenkomen, moet voorafgaand aan de training een arts 
worden geraadpleegd om de geschiktheid voor de training te 
controleren.

7.4  Trainingscontrole
Zowel medisch als fysiologisch gezien is de meest zinvolle 
training de pulsgestuurde training, die gericht is op de individuele 
maximale hartslag.

Deze regel geldt zowel voor beginners, ambitieuze recreatieve 
sporters als voor professionals. Afhankelijk van het trainingsdoel 
en het prestatieniveau wordt de training uitgevoerd met 
een bepaalde intensiteit van de individuele maximale hartslag 
(uitgedrukt in procentpunten).

Om cardiovasculaire training effectief te maken vanuit het oogpunt 
van de sportgeneeskunde, raden wij een trainingspulsfrequentie 
van 70% - 85% van de maximale hartslag aan. Let op het 
volgende doelpulsdiagram.

Meet uw hartslag op de volgende tijdstippen:

1. Voor de training = rustpuls
2.  10 minuten na aanvang van de training = trainingpuls/

belastingpuls
3. Eén minuut na de training = herstelpuls

	 	Tijdens de eerste weken is het aan te raden om te 
trainen met een pulsfrequentie aan de ondergrens van 
de trainingpulszone (ongeveer 70%) of lager.

	 	In de komende 2-4 maanden zult u uw training 
geleidelijk intensiveren tot u de bovenste helft van de 
trainingpulszone bereikt (ongeveer 85%), maar zonder 
uzelf te overbelasten.

	 	Echter, zelfs als u in goede conditie bent, zorg ook voor 
makkelijke eenheden in het onderste aerobe gedeelte van 
uw trainingsprogramma, zodat u voldoende regenereert. 
Een "goede" training betekent altijd een intelligente 
training met regeneratie op het juiste moment. Anders 
zult u zich overtrainen en uw vorm zal zich verslechteren.

	 	Elke intensieve trainingssessie in het bovenste pulsbereik 
van de individuele prestaties moet altijd worden gevolgd 
door een regeneratieve trainingssessie in het onderste 
pulsbereik (tot 75% van de maximale puls).
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Note:
Because there are persons who have „high“ and „low“ pulses, 
the individual optimum pulse zones (aerobic zone, anaerobic 
zone) may differ from those of the general public (target pulse 
diagram).
In these cases, training must be configured according to 
individual experience. If beginners are confronted with this 
phenomenon, it is important that a physician be consulted 
before starting training, in order to check health capacity for 
training. 

7.4  Training control 
Both medically and in terms of training physiology, pulse-
controlled training makes most sense and is oriented on the 
individual maximum pulse. 

This rule applies both to beginners, ambitious recreational 
athletes and to pros. Depending on the goal of training and 
performance status, training is done at a specific intensity of 
individual maximum pulse (expressed in percentage points).

In order to effectively configure cardio-circulatory training 
according to sports-medical aspects, we recommend a training 
pulse rate of 70 % - 85 % of maximum pulse. Please refer to 
the following target pulse diagram.

Measure your pulse rate at the following points in time:

1. Before training = resting pulse
2. 10 minutes after starting training = training / working pulse
 
3. One minute after training = recovery pulse

	 	During the first weeks, it is recommended that training 
be done at a pulse rate at the lower limit of the training 
pulse zone (approximately 70 %) or lower.

	 	During the next 2 - 4 months, intensify training stepwise 
until you reach the upper end of the training pulse zone 
(approximately 85 %), but without overexerting yourself.

	 	If you are in good training condition, disperse easier 
units in the lower aerobic range here and there in the 
training program. so that you regenerate sufficient 
ly. „Good“ training always means training intelligently, 
which includes regeneration at the right time. Otherwise 
overtraining results and your form degenerates.

	 	Every loading training unit in the upper pulse range of 
individual performance should always be followed in 
subsequent training by a regenerative training unit in the 
lower pulse range (up to 75 % of the maximum pulse).



Als de conditie is verbeterd, is een grotere trainingsintensiteit 
nodig om de hartslag naar de "trainingszone" te brengen, 
d.w.z. het organisme is nu krachtiger. Het resultaat van een 
verbeterde conditie is te herkennen aan een verbeterde 
fitnessscore (F1 - F6).

 
Berekening van de training-/belastingpuls:
220 hartslagen per minuut minus leeftijd = persoonlijk, max. 
hartslag (100%).

Trainingspuls
Ondergrens:  (220 - leeftijd) x 0,70
Bovengrens: (220 - leeftijd) x 0,85

7.5  Trainingsduur
Elke training bestaat idealiter uit een opwarmfase, een 
trainingsfase en een afkoelfase om blessures te voorkomen.

Opwarmen:
5 tot 10 minuten langzame beweging.
 
Training:
15 tot 40 minuten intensieve maar niet overspannende training 
met de bovengenoemde intensiteit.

Cooling-down:
Beweeg rustig voor een periode van 5 - 10 minuten. Stop 
onmiddellijk met trainen als u zich onwel voelt of als er tekenen 
van overbelasting optreden.

Verandering in metabole activiteit tijdens de training:

	 	In de eerste 10 minuten van de training verbruikt 
ons lichaam het suikerglycogeen dat in de spier is 
opgeslagen.

	 	Na ca. 10 minuten wordt ook vet verbrand.

	 	Na 30-40 minuten wordt het vetmetabolisme 
geactiveerd, dan is het lichaamsvet de belangrijkste 
energiebron.
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When condition has improved, higher intensity of training is 
required in order for the pulse rate to reach the „training zone“; 
that is, the organism is capable of higher performance. You will 
recognize the result of improved condition in a higher fitness 
score (F1 - F6).

Calculation of the training / working pulse:
220 pulse beats per minute minus age = personal, maximum 
heart rate (100 %).

Training pulse
Lower limit: (220 - age) x 0.70
Upper limit: (220 - age) x 0.85

7.5  Trainings duration
Every training unit should ideally consist of a warm-up phase, 
a training phase, and a cool-down phase in order to prevent 
injuries.

Warm-up: 
5 to 10 minutes slow exercising.

Training:  
15 to 40 minutes of intensive or not overtaxing training at the 
intensity mentioned above.

Cool-down: 
5 to 10 minutes of slow exercising. Stop training immediately if 
you feel unwell or if any signs of overexertion occur.

Alterations of metabolic activity during training:

	 	In the first 10 minutes of endurance performance our 
bodies consume the sugars stored in our muscles. 
Glycogen:

	 After about 10 minutes fat is burned in addition.

	 	After 30 - 40 minutes fat metabolism is activated, 
then the body‘s fat is the main source of energy



Doelpulsdiagram / Target Pulse Diagram
(hartslag/leeftijd) / (Heart Rate / Age)
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aërobe zone = streefzone

Max. heartrate *70%
Suggested lower limit

Max. heartrate *85%

Suggested upper limit

Max. heartrate *90%

= 220- Age

Maximale hartslag 
= 220 jaar

Maximale puls * 90%

Maximale puls * 85% 
aanbevolen bovengrens

Maximale puls * 70% 
aanbevolen ondergrens



8. Explosietekening / Explosiondrawing 
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Positie Beschrijving Description Afmetingen/Dimension Aantal/
Quantity

4853Y2-1 Computer Computer FY8103 1
-2 Kruiskopschroef Crosshead screw M4x12 4
-3 Stuur Handle bar 1

-4* Schuim Foam 30x5x500 2
-5 Kunststof kap End cap Ø32 4
-6 Stuursteunbuis Handlebar post 1
-7 Voorste stuurafdekking Front handlebar cover 1 
-8 Achterste stuurafdekking Rear handlebar cover 1
-9 Handpulskabel Handpulse cable 600 mm 1

-10 Datakabel Computer cable 600 mm 1
-11 Zeskantbout Hex head screw M8x16 4
-12 Veerring Spring washer Ø8 32
-13 Ring Washer Ø8 24
-14 Kruiskopschroef Crosshead screw ST3x10 4
-15 Kruiskopschroef Crosshead screw ST4,2x16 15
-16 Stroomvoorziening Adapter 1
-17 Onderste stuurbuisafdekking Lower handlebar post 1
-18 Huls Bushing 1
-19 Hoofdframe Main frame 1
-20 Kruiskopschroef Crosshead screw M4x12 1
-21 Datakabel, onder Lower computer cable 550 mm 1
-22 Handpulskabel, onderaan Lower handpulse cable 2000 mm 1
-23 Zeskantbout Heax head screw M8x20 6
-24 Ring, gebogen Wavy washer Ø8xØ20x2,0 2
-25L Kunststof kap met rol, links Left endcap with roller 1
-25R Kunststof kap met rol, rechts Right endcap with roller 1
-26 Standvoet, voorzijde Front stabilizer 1
-27 Zeskantbout Hexhead screw M8x20 14
-28 Kruiskopschroef Crosshead screw M5x16 4
-29 Ring Washer Ø8xØ20x2,0 12
-30 Plaat voor vergrendeling Rack fixed plate 1
-31L Pedaal, links Pedal, left side 1
-31R Pedaal, rechts Pedal, right side 1
-32L Behuizingsdeksel, linksonder Left lower housing 1
-32R Behuizingsdeksel, rechtsonder Right lower housing 1
-33 Kruiskopschroef Crosshead screw ST4,2x19 10
-34 Kruiskopschroef Crosshead screw ST4,2x16 4
-35 Standvoet, achter Rear stabilizer 1
-36L Kunststof kap linksachter Left rear endcap 1
-36R Kunststof kap rechtsachter Right rear endcap 1
-37 Niveau-afstelling Height adjustment 2
-38 Weerstandsregelkabel Resistance control cable 1
-39 Frame voor rugleuning Backrest support 1
-40 Kunststof kap Endcap 50x25 2
-41 Zadel Seat 1
-42 Rugleuning Backrest 1
-43 Inbusschroef Allenscrew M8x16 8
-44 Vergrendelsysteem voor zadel Rack 1
-45 Zadelgreep Handlebar 1

-46* Schuim Foam 30x3x420 2
-47 Handpulsensor Handpulse sensor 2
-48 Rubberen huls Rubber bushing 2
-49 Kruiskopschroef Crosshead screw ST3x19 4
-50 Inbusschroef Allen screw M8x50 2
-51 Ring, gebogen Wavy washer Ø8xØ20x2 2
-52 Handpulskabel Handpulse cable 800 mm 1
-53 Moer, zelfborgend Safety nut M8 6
-54 Zadelrail Seat slider 1
-55 Zadelverstelling Seat adjustment 1
-56 Veer Spring 1
-57 Ring Washer Ø6xØ12x1,2 5
-58 Moer, zelfborgend Safety nut M6 1
-59 Handgreep voor zadelverstelling Handle 1
-60 Dek voor pos. 59 Cover for pos 59 1
-61 Zeskantbout Hex head screw M6x40 1
-62 Kruiskopschroef Crosshead screw M6x20 2
-63 Veerring Spring washer Ø6 6
-64 Ring, gebogen Wavy washer Ø6xØ16x1,5 2

9. Onderdelenlijst / Parts list
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-65 Kruiskopschroef Crosshead screw M5x16 10
-66 Aluminium rail Alloy beam 1
-67 Stopper Limiter 2
-68 Huls voor stopper Limiter shaft 4
-69 Ring Washer Ø6xØ16x1,5 6
-70 Kruiskopschroef Crosshead screw M6x16 2
-71 Kunststof kap voor aluminium rail Endcap for alloy beam 1
-72 Ondersteuning voor rollen Roller rack 2
-73 Niet vereist No needed 0
-74 Afstandhouders Spacer 4
-75 Magneet Magnet 1
-76 Rol 1 Roller 1 8
-77 Kruiskopschroef Crosshead screw M5x10 8
-78 Kruiskopschroef Crosshead screw M6 4
-79 Rol 2 Roller 2 4
-80 Kruiskopschroef Crosshead screw M6x10 4
-81 Houder voor rol 2 Roller rack 2 2
-82 Plaat Plate 3
-83L Afdekking voor aluminium rail, links Left cover for alloy beam 1
-83R Afdekking voor aluminium rail, rechts Right cover for alloy beam 1
-84 Ring Washer Ø5xØ11x1,5 8
-85 Kruiskopschroef Crosshead screw M6x40 4
-86 Steeksleutel Tool 13-14-15 1
-87 Inbussleutel Toll S6 1
-88 Inbussleutel Toll S5 1
-89 Ring Washer Ø5xØ16x1,5 14
-90L Behuizing, links Left housing 1
-90R Behuizing, rechts Right housing 1
-91 Kunststof afdekdoppen Plastic cap 4
-92 Kruiskopschroef Crosshead screw M6x16 4
-93 Moer, zelfborgend Safety nut M6 4
-94 Veerring Spring washer Ø6 4
-95 Riemschijf Drive wheel 1

-96* Riem Belt 6P410 1
-97 Kogellager Ball bearing 6204ZZZ 2
-98 Ring, gebogen Wavy washer Ø21xØ27x0,3 1
-99 Bus Bushing 1

-100 C-ring C-Ring Ø20 1
-101 As Axle 1
-102L Crank, links Crank, left side 1
-102R Crank, rechts Crank, right side 1
-103 Moer Nut M10 2
-104 Vliegwiel Flywheel 1
-105 Moer Nut M10 4
-106 Oogschroef Eye bolt M6x40 2
-107 U-beugel U-bracket 2
-108 Moer Nut M6 2
-109 Riemspanner Idler 1
-110 Veer Spring 1
-111 Inbusschroef Allen screw M8 1
-112 Kogellager Ball bearing 6001-2RZ 2
-113 Ring Washer Ø12xØ17x0,5 1
-114 Ring, gebogen Wavy washer Ø12xØ15,5x0,3 1
-115 Zeskantbout Hexhead screw M6x12 1
-116 Ring Washer Ø6xØ16x1,5 1
-117 Moer, zelfborgend Safety nut M8 1
-118 Stroomkabels Power trunk 700 mm 1
-119 Metalen plaat Plate 2
-120 Sensorkabel Sensor wire 400 mm 1
-121 Motorkabel Motor cable 150 mm 1
-122 Crankafdekking Crank cover 2
-123 Crankafdekking Crank cover 2
-124 Kruiskopschroef Crosshead screw M4,2x10 8
-125 Kruiskopschroef Crosshead screw M4x16 2
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De onderdeelnummers gemarkeerd met een * zijn onderdelen 
die aan slijtage onderhevig zijn en die na intensief of langdurig 
gebruik vervangen moeten worden. Neem in dit geval contact op 
met de klantenservice van Hammer. Hier kunnen de onderdelen 
tegen kostprijs worden besteld opgevraagd.

The part numbers with an * are wear and tear parts, which 
are subject to natural wear and which must be replaced after 
intensive or long-term use. In this case, please contact Customer 
Service. You can request the parts and be charged for them.
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For service see this website: https://www.nrgfitness.nl/service/

12. Service-Hotline

S E R V I C E - H O T L I N E

Für unsere Geräte leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1)  Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schäden oder Mängel am Gerät, die 
nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten 
nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden.

  Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht 
ausgelöst: durch geringfügige Abweichungen von der Soll- Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes 
unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein durch 
Schäden höherer Gewalt.

2)  Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch 
einwandfreie Teile ersetzt werden. Die Kosten für Material und Arbeitszeit werden von uns getragen. Instandsetzungen am 
Aufstellungsort können nicht verlangt werden. Der Kaufbeleg mit Kauf- und/ oder Lieferdatum ist vorzulegen. Ersetzte Teile gehen 
in unser Eigentum über.

3)  Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht 
ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Geräte 
abgestimmt sind, ferner wenn das Gerät durch den Einfluss höherer Gewalt oder durch Umwelteinflüsse beschädigt oder zerstört 
ist, bei Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung –  insbesondere Nichtbeachtung der Betriebsanleitung – oder Wartung 
aufgetreten sind oder falls das Gerät mechanische Beschädigungen irgendwelcher Art aufweist. Der Kundendienst kann Sie nach 
telefonischer Rücksprache zur Reparatur bzw. zum Tausch von Teilen, welche Sie zugesandt bekommen, ermächtigen. In diesem 
Fall erlischt der Garantieanspruch selbstverständlich nicht.

4)  Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf.

5)   Weitergehende oder andere Ansprüche,  insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind – 
soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.

6)  Unsere Garantiebedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen die vertraglichen 
Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers unberührt.

7) Verschleißteile, welche in der Teileliste als diese ausgewiesen werden, unterliegen nicht den Garantiebedingungen.

8)  Der Garantieanspruch erlischt bei nicht bestimmungsgemäßem Gerbrauch, insbesondere in Fitness-Studios, Rehaeinrichtungen 
und Hotels. 

Importeur:
Hammer Sport AG
Von Liebig Str. 21
89231 Neu-Ulm

10. Garantiebedingungen / Warranty (Germany only)


