
 

 

Fietstrainer met digitaal 
scherm 
 
Uitvouwen:  
Duw beide benen weg van het middenstuk 
van de fietstrainer tot u een klik geluid hoort 
waardoor deze op zijn plek is. 
 
Opvouwen:  
Trek aan de pin en duw de benen van de 
fietstrainer naar binnen. 
 
Gebruiksaanwijzing: 
1. Stel de weerstand van de trappers in door 
de knop op de fietstrainer met de klok mee te 
draaien (om zwaarder te zetten) of tegen de 
klok in te draaien (om lichter te zetten). 
2. Voor optimaal effect gaat u zitten voor u de 
fietstrainer gebruikt. Plaats deze voor u op de 
grond. Hoe grover de grond, hoe kleiner de 
kans dat de fietstrainer wegglijdt.  
3. Om uw armen te trainen plaatst u de 
fietstrainer op uw tafel. 
4. Begin met een lage weerstand. Voer 
naarmate u langer bezig bent de weerstand 
op. 
5. Let erop dat u uw nek en rug recht houdt 
tijdens het oefenen.  
 
Digitale timer: 
1. Druk op de rode knop op de fietstrainer om 
de timer te starten, of begin simpelweg te 
peddelen. 
2. Gebruik de rode knop om te wisselen 
tussen de tijd, het aantal rotaties, het aantal 
verbrande calorieën, RPM (rotaties per 
minuut) en scan functies. 
3. Houdt de rode knop 4 seconde ingedrukt 
om de gegevens te resetten. 
4. Het digitale scherm schakelt na 4 minuten 
automatisch uit wanneer u deze niet gebruikt. 
 
Digitale functies: 
TIME: De tijd van de training wordt weergeven 
CNT: Het aantal rotaties wordt weergeven 
CAL: Het aantal verbrande calorieën wordt 
weergeven 
RPM: Het aantal omwentelingen per minuut 
wordt weergeven 
SCAN: De resultaten van alle functies worden 
weergeven. 

 
 
 
 
 
 
De batterij vervangen: 
1. Gebruik een standaard 4 mm 
schroevendraaier om het klepje van de 
fietstrainer te openen. 

 
2. Til de klep omhoog en verwijder de batterij. 
3. Plaats een nieuwe batterij met de positieve 
kant (+) omhoog. 
4. Druk het klepje weer naar beneden en druk 
deze stevig aan. 
 
Onderhoud: 
- Maak schoon middels een vochtige doek en 
mild schoonmaakmiddel. Goed afdrogen voor 
gebruik. 
- Vervang de batterij wanneer de tekst op het 
scherm vaag begint te worden. Dit is een 
teken dat de batterij bijna leeg is.  
 
 
LET OP: 
- Ga niet met uw volle gewicht op de 
fietstrainer staan. 
- Gebruik het apparaat niet wanneer er 
versleten, beschadigde onderdelen bij worden 
geleverd of onderdelen missen. 
- Let erop dat u de draad aan de achterkant 
van het display van de fietstrainer niet 
ontkoppeld. Dit kan de sensor van zijn plaats 
halen. Valt deze van zijn plek, dan kunt u deze 
gerust weer terugduwen op zijn plek. 
Wanneer de kabel is losgeraakt van de sensor, 
neem dan contact met ons op.  
 


