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HANDLEIDING Toorx SRX-500 

 

 

 

 

Bedankt voor uw aankoop van de Toorx SRX-500 spinfiets. Voor vragen over het gebruik 

van het toestel mag u ons altijd bellen via 0165512603 of mailen naar info@nrgfitness.nl, 
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Montage: 

Stap 1: 

 

Monteer de achterste poot (38) aan het hoofdframe (60) met 

de twee bouten (25). Plaats de voorste poot (54) op 

dezelfde manier. 
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Stap 2: 

 

Doe de zadelpen (17) in het frame en doe deze vast met de 

fixeerknop (21). Plaats het zadel (15) op de houder (16) en 

fixeer deze met de knop (19). 
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Stap 3: 

 

De pedalen zijn gemarkeerd met L (link) en R(rechts). 

Monteer deze op de crank met de zelfde markering. Rechts 

is in dit geval zodra je op de fiets zit. Rechts moet je met de 

klok mee monteren en link tegen de klok in. Let op: plaats 

het pedaal volledig RECHT op het schroefdraad en begin 

dan pas met vastdraaien. Indien deze iets schuin zit, niet 

doordraaien met opnieuw beginnen. Goed vastdraaien met 

stevig gereedschap, anders gaat deze tikken na verloop 

van tijd. 
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Stap 4: 

 

Plaats eerst de iPadhouder (2) op de hendel (4) met de 

schroef (78). Plaats vervolgens de display (1) op de 

iPadhouder (2) met een revet (18) en de knop (19). Verbind 

vervolgens de kabel (14) met kabel (77). Plaats vervolgens 

de kabel (71) aan de achterkant van de display (1). 

 

Veel trainingsplezier! 
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