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Assemblagepakket Checklist 

Apparatuur Stap 1 

 

Apparatuur Stap 2  

  



 

 

Apparatuur Stap 3  

 

Apparatuur stap 4  

 

  

Gebogen sluitring Zeskantbout 



 

 

Montagegereedschappen 
 

  



 

 

MONTAGE 
 

HET UITPAKKEN VAN DE EENHEID 
1. Snijd met een breekmes (Box Cutter) de buitenkant, de bodem en de rand van de 

doos langs de stippellijn af. Haal de doos over het apparaat en pak hem uit. 

2. Verwijder voorzichtig alle onderdelen uit de doos en controleer op eventuele 

schade of ontbrekende onderdelen. Indien er beschadigde onderdelen worden 

gevonden of als er onderdelen ontbreken, neem dan onmiddellijk contact op met uw 

dealer. 

3. Zoek het hardwarepakket. De hardware is onderverdeeld in stappen. Verwijder het 

gereedschap eerst. Verwijder de hardware voor elke stap als dat nodig is om 

verwarring te voorkomen.  

 

MONTAGEHANDLEIDING 
1. MASTMONTAGE 
1. Zoek de Console-mast (10) en de Console-mastafdekking (50) en schuif de afdekking op 

de Mast voor zover het zal gaan. Zorg ervoor dat de Console Mastkap (50) naar de juiste 

kant is gericht. 

2. Aan de bovenste opening van het hoofdframe (1) van de elliptical zit een computerkabel 

(37). Ontrafel en maak de computerkabel (37) recht en voer deze in de bodem van de 

Console Mastbuis (10) en uit de bovenste opening. 

3. Installeer de Console Mast (10) in de ontvangstbeugel bovenin het Hoofdframe (1). Zet de 

4 stuks van 5/16 " x 23 x1.5T vlakke ringen (125) op de 4 stuks van 5/16 " x 15m/m 

Zeskantbouten (88) en de 2 stuks van 5/16" x 23 x 2T gebogen sluitringen (129) op de 

2stuks van 5/16" x 15m/m Zeskantbouten (88). Installeer, en draai met de hand vast met 

behulp van de 12m/m sleutel (136). 

OPMERKING: Er loopt een elektrische draad door de Console Mast Tube (10). Wees 

voorzichtig deze computerkabel (37) tijdens deze procedure niet te beschadigen of af te 

knijpen. 

4. Knip de kabelbinder af en verwijder de computerkabel (37) en sluit deze vervolgens aan 

met twee Handpuls-W/Kabelassemblages (41) op de bodem van de Console Assemblage 

(36). Bevestig de consolebevestiging (36) op de consolehouderplaat met 4 stuks van 

M5x10m/m kruiskopschroeven (98) door ze aan te spannen met combinatie M5 inbussleutel 

& kruiskopschroevendraaier (135). 

5. Steek twee railbuizen (17) in de basis van het frame en bevestig deze met 2 stuks van 

3/8" × 2-. 1/4"_Knophoofdcontactdoosbouten (97), 2 stuks van 3/8" × 19 × 1,5T_vlakke 

ringen (123) en 2st van 3/8" × 7T_Nyloc-noten (115) met behulp van 13,14m/m_Sleutel (137) 

en combinatie M5 inbussleutel & kruiskopschroevendraaier (135). 

6. Leg de railmontage (13) tussen de railbuizen(17), en zet deze vast met 4 stuks van 3/8" × 

2- 1/4"_Knophoofdcontactdoosbouten (97) en 4st van 3/8" × 23 × 2T Gebogen ringen (130) 

door gebruik te maken van de combinatie M5 inbussleutel & kruiskopschroevendraaier (135). 

 



 

 

 

  



 

 

2 STUURMONTAGE 

 

1. Plaats twee Ø17_Golfronde ringen (132), onderste greepstang (L) (4) en onderste 

greepstang. (R) (5) om op de schacht van de mast (10) en zet vast met  twee 5/16" × 

15m/m_Hex Hoofdbouten (88) en twee 5/16" × 23 × 1,5T_Flat-ringen (125) door gebruik te 

maken van 12m/m_Sleutel (136). 

2. Schommelarm (L) (15) met onderste greepstang (L) (4) aansluiten en met drie 5/16" × 

15m/m_Knophoofdcontactdoosbouten (94) vastzetten door gebruik te maken van combinatie 

M5 inbussenschroef Sleutel & kruiskopschroevendraaier (135). Herhaal dezelfde procedure 

voor de rechterkant. 

 

  



 

 

3 VERBINDINGSARM MONTAGE 

 

1. Gebruik een 5/16" × 32m/m_Hexkopbout (89), 5/16" × 20 × 1,5T_Flat-schijf (126) en 5/16" 

× 7T_Nyloc-moer (114) voor het vastzetten van het stanglager(26), dat zich aan het eind van 

Onderste handgreep (L) (4), met behulp van 13.14m/m_Sleutel (137) en 12m/m_Sleutel 

(136). Herhaal de procedure voor de rechterzijde. 

2. Gebruik 3/8" × 2"_Knophoofdcontactdoosbout (96), 3/8" × 19 × 1,5T_Flat-Reiniger (123) 

en 3/8" × 7T_Nyloc-moer (115) om de buitenschuif (14) op het mainframe vast te zetten met 

behulp van 13.14m/m_Sleutel (137) en Combinatie M5 inbussleutel & kruiskopschroef 

Bestuurder (135). Gebruik dan 3/8" × 1-1/2"_Knophoofdcontactdoosbout (95), 3/8" × 19 × 

1.5T_Flat Washer (123) en 3/8" × 7T_Nyloc Nut (115) om de binnenschuif (18) vast te 

zetten. Spoorwegmontage (13) met behulp van 13,14m/m_Sleutel (137) en Combinatie M5 

inbussleutel Moersleutel & kruiskopschroevendraaier (135) 

 

 



 

 

4 KUNSTSTOFFEN ONDERDELEN MONTEREN  

 

1. Om het Verbindingsarmdeksel (L) (67) en het Verbindingsarmdeksel (R) (68) te monteren 

op de onderste handgrepen (4, 5) aan elke kant, gebruik vier M5 × 

15m/m_PhillipskopSchroeven (100) om te beveiligen met behulp van de combinatie M5 

inbussleutel & kruiskopSchroevendraaier (135). 

2. Om de schuifwieldoppen (60) op de linker en rechter pedaalarmen (2, 3) te monteren. M5 

× 15m/m_Phillipskopschroeven (100) te beveiligen met behulp van de combinatie M5 

inbusschroefSleutel & kruiskopschroevendraaier (135). 

3. Gebruik drie Ø3,5 × 12m/m_Sheet Metal Schroeven (106) om het voorste handvat vast te 

zetten. Deksel (L) (62) en achterste stuurstangdeksel (L) (63) met Combinatie M5 inbussing 

Sleutel & kruiskopschroevendraaier (135) op het lagerhuis op Lower Stuur (L) (4). Herhaal 

de procedure voor het deksel van de voorste handgreep (R) (64) en Achterste 

stuurstangdeksel (R) (65) voor de rechterzijde. 

4. Gebruik twee M5 × 15m/m_Phillipskopschroeven (100) om de 

middenstabilisatorafdekkingen vast te zetten. (69) op de achterste stabilisator en aan beide 

zijden van het mainframe met de combinatie M5 Allen Sleutel & kruiskopschroevendraaier 

(135). 

  



 

 

 

5. Gebruik een M5 × 15m/m_Phillipskopschroef (100) om het achterste stabilisatiedeksel (L) 

te bevestigen. (70) op de railbuis met combinatie M5 inbussleutel & kruiskopschroe 

Bestuurder (135). Herhaal de procedure voor het deksel van de stabilisator achteraan (R) 

(71) voor de andere kant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMEREN 

1. Giet 2cl van het smeermiddel onder het midden van Rail. U moet het smeermiddel om de 

drie maanden toebrengen. 

2. Als de gebruiker het gevoel heeft dat de oefening niet soepel verloopt of dat er wat lawaai 

is tijdens de oefening, Gelieve 2 cl van het smeermiddel op het midden van Rails te gieten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORT 

De elliptische is uitgerust met twee transportwielen die achteraan vastgeklikt zijn. 

opgetild. 

  



 

 

Vouwen 
Stap 1. 

1. Trek de haak omhoog van Haak Vastzetblok. 

2. Grip Schuifwieldeksel met een hand, trek de haak met de andere hand omhoog en haak 

hem aan de inkeping van de hangende Kap, zoals weergegeven in de doos. 

 

Stap 2. 

1. Haal de haak uit het haakbevestigingsblok. 

2. Grip Schuifwieldekse met de ene hand, trek de haak met de andere hand omhoog en 

haak hem aan de inkeping van de hangende kap, zoals weergegeven in de doos.  

  



 

 

Stap 3 

1. Draai de vergrendelknop tegen de wijzers van de klok in. 

2. Trek de knop naar buiten om te ontgrendelen. 

3. Trek de railconstructie omhoog totdat deze op de knop wordt vergrendeld en draai 

vervolgens de knop met de klok mee tot deze is vergrendeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 4  

Afwerking vouwen. 

  



 

 

Ontvouwen 
Stap 1 

1. Draai de vergrendelknop tegen de wijzers van de klok in om deze te ontgrendelen. 

2. Trek de knop naar buiten om te ontgrendelen. 

3. Klap de railconstructie naar beneden totdat de knop wordt vergrendeld en draai 

vervolgens de knop met de klok mee om te ontgrendelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 2 

1. Haak het aan de inkeping van de Haakhanger zoals aangegeven in de doos. 

2. Pak het schuifwieldeksel vast met één hand, trek de haak met de andere hand omhoog 

om de haak los te maken aan de ophangkap en leg het schuifwiel neer tot het op de 

railconstructie staat.   



 

 

Stap 3 

1. Hang de haak op Haak Vastzetblok. 

2. Grijp het schuifwieldeksel met één hand, trek de haak met de andere hand omhoog om de 

haak te ontgrendelen aan de ophangkap en leg het schuifwiel neer tot het op de 

railconstructie staat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 4 

Afwerking ontvouwen.   



 

 

BEDIENING VAN UW CONSOLE 

 

WEERGAVEFUNCTIES :  
ITEM BESCHRIJVING 

TIME Trainingsduur die tijdens de training wordt 
weergegeven. Range 0:00 ~ 99:59 

SPEED Trainingssnelheid weergegeven tijdens de 
training. Bereik 0,0 ~ 99,9 KM / H 

DISTANCE Trainingsafstand weergegeven tijdens de 
training. Bereik 0,0 ~ 99,9 KM/H 

CALORIES Verbrande calorieën tijdens de training. 
Waaier 0 ~ 9999 

PULSE Puls bpm weergegeven tijdens de training. 
Puls-alarm bij overschrijding van de vooraf 
ingestelde doelpuls. 

RPM Omwentelingen per minuut 
Range 0 ~ 999 

WATT Energieverbruik in de training 
Range  0 ~ 999  
In de Watt constant modus blijft de 
computer op de vooraf ingestelde Watt 
waarde (bereik 0~350) 

MANUAL Handmatige modus training. 

BEGINNER 4 PROGRAMMA selectie. 

ADVANCE 4 PROGRAMMA selectie. 

SPORTY 4 PROGRAMMA selectie. 

WATT PROGRAMM WATT constante trainingsmodus. 

CARDIO Doel HR-trainingsmodus. 



 

 

TOETS FUNCTIE: 
ITEM BESCHRIJVING 

UP Verhoog het weerstandsniveau.  
Selectie instellen. 

DOWN Verlaag het weerstandsniveau.  
Selectie instellen. 

MODE Bevestig de instelling of selectie. 

RESET Houd 2 seconden ingedrukt, de computer 
zal herstarten en beginnen met de 
gebruikersinstelling. 
Ga terug naar het hoofdmenu tijdens het 
voorinstellen van de trainingswaarde of de 
stopmodus. 

START/STOP Start of Stop de training. 

RECOVERY Test de hartslag-herstellingsstatus 

BODY FAT Test vetpercentage en BMI 

WERKING: 
POWER ON 

Steek de stekker in het stopcontact, de computer wordt ingeschakeld en geeft alle 

segmenten gedurende 2 seconden weer op het LCD-scherm. Na 4 minuten zonder pedaal of 

pulsingang zal de console in de energiebesparende modus gaan. Als u op een willekeurige 

toets drukt, kan de console wakker worden. 

 

TRAININGSSELECTIE 
Druk op UP en Down om de training Manual -> Beginner -> Advance -> Sporty -> Cardio -> 

Watt 

Manual modus 
Druk op START in het hoofdmenu om de 

training te starten in handmatige modus. 

1. Druk op UP of DOWN om het 

trainingsprogramma te selecteren, kies 

Handmatig en druk op Modus om in te voeren. 

2. Druk op UP of DOWN om TIME, 

DISTANCE in te stellen, CALORIES, PULSE 

en druk op MODE om te bevestigen. 

3. Druk op de START/STOP toetsen om de training te starten. Druk op UP of DOWN om het 

belastingsniveau aan te passen. 

4. Druk op de START/STOP toetsen om de training te pauzeren. Druk op RESET om terug 

te keren naar het hoofdmenu. 



 

 

Beginner modus 
1. Druk op UP of DOWN om het trainingsprogramma te selecteren, Kies Beginnersmodus en 

druk op Modus om binnen te gaan. 

2. Druk op UP of DOWN om TIME in te stellen. 

3. Druk op de START/STOP-toets om de 

training te starten. Druk op UP of DOWN om 

het belastingsniveau aan te passen. 

4. Druk op de START/STOP-toets om de 

training te pauzeren. Druk op RESET om terug te keren naar het hoofdmenu.  

Advance modus 
1. Druk op UP of DOWN om het trainingsprogramma te selecteren, Kies Advance mode en 

druk op Mode om te openen.  

2. Druk op UP of DOWN om TIME in te 

stellen. 

3. Druk op de START/STOP-toets om de 

training te starten. Druk op UP of DOWN om 

het belastingsniveau aan te passen. 

4. Druk op de START/STOP-toets om de 

training te pauzeren. Druk op RESET om terug te keren naar het hoofdmenu.  

Sportieve modus 
1. Druk op UP of DOWN om het trainingsprogramma te selecteren, Kies Sportmodus en druk 

op Modus om deze in te voeren.  

2. Druk op UP of DOWN om TIME in te stellen. 

3. Druk op de START/STOP-toets om de 

training te starten. Druk op UP of DOWN om 

het belastingsniveau aan te passen. 

4. Druk op de START/STOP-toets om de 

training te pauzeren. Druk op RESET om terug te keren naar het hoofdmenu.  

Cardio modus 

1. Druk op UP of DOWN om het trainingsprogramma te selecteren, kies H.R.C. en druk op 

Mode om in te voeren. 

2. Druk op UP of Down om 55%.75%.90% of TAG (TARGET H.R.) te selecteren (standaard: 

100). 

3. Druk op UP of DOWN om de TIJD van de training in te stellen. 

4. Druk op de START/STOP-toets om de training te starten of te stoppen. Druk op RESET 

om terug te keren naar het hoofdmenu. 



 

 

Watt modus 

1. Druk op UP of DOWN om het trainingsprogramma te selecteren, kies WATT en druk op 

Mode om in te voeren. 

2. Druk op UP of DOWN om het WATT-doel in te stellen. (standaard: 120) 

3. Druk op UP of DOWN om TIME in te stellen. 

4. Druk op de START/STOP-toets om de training te starten. Druk op UP of DOWN om het 

Wattniveau in te stellen. 

5. Druk op de START/STOP-toets om de training te pauzeren. Druk op RESET om terug te 

keren naar het hoofdmenu. 

 

RECOVERY 
1. Houd na een periode van trainen de handgrepen vast en druk op de "RECOVERY" knop. 

Alle functieweergave stopt, behalve "TIME" begint af te tellen van 00:60 tot 00:00 uur. 

2. Het scherm geeft uw hartslagherstelstatus weer met de F1, F2....tot F6. F1 is de beste, F6 

is het ergste. De gebruiker kan blijven oefenen om de herstelstatus van de hartslag te 

verbeteren. 

(Druk nogmaals op de RECOVERY-knop om terug te keren naar het hoofddisplay). 

 

BODY FAT 
1. Druk in de STOP-modus op de BODY FAT-knop om de meting van het lichaamsvet te 

starten. 

2. De console zal herinneren aan de invoer van de gebruiker GENDER, AGE, HEIGHT, 

WEIGHT, dan beginnen met meten. 

3. Tijdens het meten moeten de gebruikers beide handen op de handgrepen houden. En de 

LCD zal Geef "= " "= = " weer gedurende 8 seconden tot de computer klaar is met meten. 

4. Op het LCD-scherm verschijnt het BODY FAT-adviessymbool, BODY FAT-percentage 

(tekening 22), BMI voor 30 seconden. 

5. Foutmelding: 

*Het LCD-scherm toont "= = " " ="- dit betekent dat u de handgreep niet goed vasthoudt of de 

borstriem niet goed draagt. 

*E-1-Er wordt geen hartslagsignaal gedetecteerd. 

*E-4- komt voor wanneer FAT% onder 5 of meer dan 50 is en het BMI-resultaat onder 5 of 

meer dan 50 is.   



 

 

 

Herinnering: 
1. Wanneer de gebruiker stopt met trappen gedurende 4 minuten, zal de computer in de 

energiebesparende modus gaan, alle instellingen 

en oefengegevens worden opgeslagen totdat de gebruiker de oefening opnieuw start. 

2. Wanneer de console abnormaal werkt, sluit u de adapter aan en sluit u deze weer aan. 

3. Als de werkelijke hartslag meer dan 230 of minder dan 30 is, zal de console "P" in 4 

seconden weergeven en het hartslagsymbool niet laat zien. 

 

iConsole+ APP 
Zet Bluetooth aan op telefoon/tablet, zoek naar console-apparaat en druk op connect. 

Zet iconsole+ app aan op telefoon/tablet, en druk op connect om de training te starten met 

telefoon/tablet. (wachtwoord: 0000) 

 

 

OPMERKING: 

Zodra de console is verbonden met de 

telefoon/tablet via Bluetooth, zal de 

console worden uitgeschakeld. 

  



 

 

  



 

 

Alle onderdelen      
        NR.     BESCHRIJVING                  AANTAL 

 

  



 

 

  



 

 

 

 


