
 

EX7 PRO 

CROSSTRAINER 

GEBRUIKERSHANDLEIDING 

 

BELANGRIJK ! 

Gelieve de instructies aandachtig te lezen alvorens het toestel te gebruiken. 

Hou deze handleiding bij als referentie voor later. 

De kenmerken van dit product kunnen lichtjes afwijken van de afbeeldingen en kunnen zonder 

voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. 



 

Voor het starten 

Bedankt voor de aankoop van de crosstrainer van DC Athletics! Lees voor je eigen veiligheid eerst 
deze handleiding alvorens het toestel te gebruiken. 

Alvorens het toestel te monteren, neem alle onderdelen uit de verpakking en controleer of alle 
opgesomde onderdelen meegeleverd werden. De montage-instructies worden beschreven in de 
stappen en afbeeldingen die volgen. 

 

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 
 

VOORZORGEN 
 

LEES EERST DE VOLLEDIGE HANDLEIDING ALVORENS HET TOESTEL TE 
MONTEREN OF TE GEBRUIKEN. GELIEVE ZEKER DE VOLGENDE 
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES IN ACHT TE NEMEN: 
 
01- Controleer alle schroeven, bouten en andere verbindingen alvorens het toestel voor de eerste keer 

te gebruiken en zorg ervoor dat het toestel veilig voor gebruik is. 

02- Stel het toestel op een droge, vlakke plaats op en zorg ervoor dat er geen water of vocht bij kan.  

03- Leg voor de montage een geschikte ondergrond onder het toestel (bv. rubberen mat, houten plaat) 
om vuil enz. te vermijden. 

04- Alvorens met de training te starten, verwijder alle objecten die in een radius van 2 meter van het 
toestel staan. 

05- GEBRUIK GEEN agressieve schoonmaakmiddelen om het toestel te reinigen. Gebruik enkel de 
meegeleverde gereedschap of je eigen, geschikte gereedschap om het toestel te monteren of 
onderdelen van het toestel te herstellen. Verwijder direct na het trainen het zweet van het toestel 

06- Verkeerde of overdreven training kan je gezondheid aantasten. Gelieve een arts te raadplegen 
alvorens een trainingsprogramma op te starten. Hij kan de maximuminstellingen bepalen voor de 
training (hartslag, wattage, duur van de training, enz.) en precieze informatie verkrijgen gedurende 
de training. Dit toestel is niet geschikt voor therapeutische doeleinden. 

07- Train enkel met het toestel wanneer het correct functioneert. Gebruik enkel originele 
vervangstukken om herstellingen uit te voeren. 

08- Dit trainingstoestel kan maar door een persoon per keer gebruikt worden. 

09- Draag sportkledij en-schoenen wanneer je traint op het toestel. De sportschoenen moeten geschikt 
zijn voor het toestel. 

10- Als je duizelig bent of andere abnormale symptomen vertoont, stop met trainen en raadpleeg 
onmiddellijk een arts. 

11- Kinderen en personen met een handicap mogen enkel het toestel gebruiken wanneer er iemand 
aanwezig is die hen kan helpen en bijstaan.  

12- De impact van het toestel neemt toe met het verhogen van de snelheid en vice versa. 

13- Om het risico op elektrische schokken, brandwonden, brand of andere letsels bij de gebruiker te 
vermijden, is het belangrijk om deze handleiding en de voorzorgen te lezen alvorens het toestel te 
gebruiken. 

14- Maximaal gebruikersgewicht: 150 kg 

WAARSCHUWING: RAADPLEEG JE ARTS ALVORENS TE BEGINNEN TRAINEN. DIT IS 
VOORAL BELANGRIJK VOOR PERSONEN OUDER DAN 35 JAAR OF VOOR PERSONEN MET 
BESTAANDE GEZONDHEIDSPROBLEMEN. GELIEVE ALLE INSTRUCTIES TE LEZEN 
ALVORENS EEN FITNESSTOESTEL TE GEBRUIKEN. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES 



OVERZICHTSTEKENING 

 

 

 

 

 
 



ONDERDELENLIJST 
 

Onderdeel 

nr.  

Omschrijving Aant. Onderdeel 

nr. 

Omschrijving Aant. 

1 Hoofdframe 1 35 Nylon moer M10 2 

2 Glijrail 1 36 Pedaal  2 

3 Wielstang 2 37 Sluitring D8*D30*2 4 

4 Handgreepstang 1 38 Kruiskopschroef M6*20 10 

5L/R Pedaalstang 1 pr 39 Ovalen afsluitkap 4 

6L/R Duwstang   1 pr 40 Adapter 1 

7L/R Handgreep 1 pr 41 Sensorkabel 1 

8  Afsluitkap 2 42 Universeel verbindingsstuk 2 

9  Zeskant inbusschroef M8*16 10 43 Zeskant inbusschroef M8*25 1 

10 Veerring D8 12 44 Verlengdraad  1 

11 Grote platte sluitring 2 45L/R Afdekplaat handgreep 1pr 

12 Plastieken mof 6 46 Zeskantbout M10*67 2 

13 Kruiskopschroef M6*15 8 47 Zeskantbout M10*25 1 

14 Aluminium geleider 4 48 Veerring D10 3 

15 Ovalen afsluitkap 2 49 Boogring D10*D25*2, R28 1 

16 Aluminium kap 1 50 Roller 2 

17 Ring  1 51 Zeskantmoer M12 2 

18 Neergaande hendel 1 52 Hartslagkabel 2 

19 Inbus zeskantbout M5*4 2 53 Ronde afsluitkap 2 

20 Verbindingsas 1 54 Zeskantbout M8*35 2 

21 Kruiskopschroef M5*10 3 55 Mof  2 

22 Afdekking hendel 1 56L/R Afsluitkap pedaalstang 2pr 

23 Hendel 1 57L/R Afsluitkap duwstang 2pr 

24 Nylon moer M5 1 58 Lager  4 

25 Zeskant inbusschroef M5*30 1 59 Mof 4 

26 Zeskant inbusschroef M8*25 1 60 Zeskantbout M8*15 2 

27 Platte sluitring D8*D16*1.5 3 61 Gegolfde sluitring 2 

28 Nylon moer M8 3 62 Zelfborende kruiskopschroef 

ST4.2 x1 8 

15 

29 Springveer 1 63 Console  1 

30 Plug  1 64 Kruiskopschroef  4 

31 Regelbaar voetje 3 65a/b/c Afdekplaat handgreep 1 

32 Boogring D8*D20*1.5, R20 6 66 Grip  2 

33 Zeskant inbusschroef M10*45 2 67 Afsluitkap 2 

34 Platte sluitring D10*D20*2 4 68 Afsluitkap verbindingsstang 2 

 

 

 



OPMERKING: 

Het merendeel van de opgesomde montage-onderdelen werd afzonderlijk ingepakt, maar 

sommige onderdelen werden al bevestigd aan de te monteren onderdelen. Gelieve ze in dat geval 

eerst te verwijderen en dan te installeren volgens de montage-instructies. 

Gelieve alle montagestappen te volgen en de vooraf geplaatste onderdelen te gebruiken. 

 

♦ Alvorens over te gaan tot de montage, gelieve de handleiding door te nemen om vertrouwd te 

geraken met het montageproces. 

♦ Alhoewel dit toestel door een persoon kan gemonteerd worden, raden wij aan om hulp in te 

roepen van een tweede persoon. Dit is vooral handig wanneer er verschillende onderdelen 

bevestigd moeten worden of wanneer het toestel verplaatst moet worden. 

Montagetip: Het is altijd nuttig om de onderdelen die je voor elke stap nodig hebt reeds klaar te 

leggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MONTAGE-INSTRUCTIES 
 

Stap een: 

 

1. Bevestig het regelbare voetje (31) aan het hoofdframe (1). Plaats dan de afsluitkap van de 

verbindingsstang (68) op de wielstang (3). 

 

2. Bevestig de pedaal (36) aan de pedaalstang (5L/R) met de kruiskopschroef (38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stap twee: 

 

1. Verbind eerst de sensorkabel (41) met de verlengdraad (44). 

2. Bevestig de handgreepstang (4) aan het hoofdframe (1) met de zeskantbout (46), (47), de 

veerring (48), de platte sluitring (34) en de boogring (49). Bevestig dan de afdekplaat van de 

handgreep (45L/R) aan het hoofdframe (1) met de zelfborende kruiskopschroef (62) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stap drie: 

 

1. Bevestig de duwstang (6L/R), de linker afsluitkap van de duwstang (57L) en de afdekplaat 

van de handgreep (65 a/b/c) aan de handgreepstang (4) met de zeskantbout (60), veerring (10), 

platte sluitring (37) en gegolfde sluitring (61). Schroef ze nu nog niet vast. 

 

2. Bevestig de duwstang (6L/R) aan de pedaalstang (5L/R) met de zeskantbout (54), de mof 

(55), het universeel verbindingsstuk (42), de platte sluitring (27) en de nylon moer (28). Draai nu 

de zeskantbout (60) vast. 

 

3. Bevestig de afsluitkap van de pedaalstang (56L/R) aan de duwstang (6L/R) met de 

zelfborende kruiskopschroef (62), bevestig vervolgens de afdekplaat van de handgreep (65 

a/b/c) aan de handgreepstang (4) met de zelfborende kruiskopschroef (62). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stap vier: 

 

1. Bevestig de handgreep (7L/R) aan de duwstang (6L/R) met de zeskant inbusschroef (9), de 

veerring (10) en de boogring (32). Bevestig dan de afsluitkap van de duwstang (57L/R) aan de 

duwstang (6L/R) met de zelfborende kruiskopschroef (62). 

 

2. Verbind de hartslagkabel (52) en de verlengdraad (44) met de console (63). Bevestig dan de 

console (63) aan de handgreepstang (4) met de kruiskopschroef (64). 

 

 

 



OPWARMING en AFKOELING 

Een succesvol trainingsprogramma bestaat uit een opwarming, aerobe training en een afkoeling. 

Doe het volledige programma minstens twee en bij voorkeur drie keer per week en las een rustdag 

in tussen twee sessies. Na enkele maanden kan je het tempo opdrijven naar vier tot vijf keer per 

week. 

 

OPWARMING 

Het doel van opwarmen is je lichaam voor te bereiden op de lichaamsbeweging en letsels te 

beperken. Warm gedurende twee tot vijf minuten op alvorens aan krachttraining of aerobe training 

te doen. Voer activiteiten uit die je hartslag opdrijven en de spieren opwarmen. Dat kan snel 

wandelen zijn, joggen, jumping jacks, touwspringen en ter plaatse lopen. 

 

STRETCHING 

Stretchen terwijl je spieren nog warm zijn na een goede opwarming en opnieuw na de 

krachttraining of aerobe training is uiterst belangrijk. De spieren rekken gemakkelijker door de 

hoge temperatuur, waardoor het risico op letsel veel kleiner wordt. Houd de stretchhouding 15 tot 

30 seconden aan. NIET NAVEREN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

                              

 

 

 

 

 

AFKOELING 

Het doel van het afkoelen is om het lichaam terug naar zijn normale rusttoestand te brengen op 

het einde van elke trainingssessie. Een goede afkoeling vertraagt de hartslag langzaam en laat 

het bloed terug naar het hart stromen. 

Stretchen kuit - 

achillespees 

Stretchen 

binnenkant dij 
Tenen 

aanraken 

Stretchen 

zijkant 

Stretchen 

hamstring 


