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1.0 VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

GEDRAG TOEGESTAAN GEDRAG NIET TOEGESTAAN

• Lees voor montage en gebruik aandachtig deze 
gebruiksaanwijzing en eventuele andere 
bijgevoegde instructiebladen.

• Installeer het gereedschap NIET in medische centra of 
sportscholen, dit gereedschap is niet ontworpen voor intensief 
gebruik bij professionele activiteiten of voor 
revalidatiedoeleinden op medisch gebied.

• Gebruik de tool alleen in huishoudelijke omgevingen of 
in commerciële omgevingen die zorgen voor gemengd 
en niet-continu gebruik, de zogenaamde Light 
Commercial, zoals: privéclubs, hotels, wellnesscentra. 
De instructies over het juiste gebruik van het product 
en de waarschuwingen voor gebruik moeten worden 
uitgelegd aan alle personen die dit hulpmiddel mogen 
gebruiken.

• Plaats GEEN glazen of flessen met dranken in de buurt van of 
bovenop het gereedschap.

• Beschadig de console en de plastic onderdelen van het 
gereedschap NIET met scherpe voorwerpen, schurende borstels 
of sponzen of agressieve chemicaliën.

• Demonteer GEEN onderdelen van het gereedschap, behalve als 
de bediening is gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing.• Gebruik het gereedschap alleen op een vlakke ondergrond en 

bedek de vloer of het tapijt onder het gereedschap om schade te 
voorkomen. • Plaats het gereedschap NIET in kelders, terrassen, kelders, 

vochtige ruimtes in het algemeen, stel het niet bloot aan 
weersinvloeden (regen, zon, enz.).• Zorg ervoor dat degenen die de tool gebruiken de instructies goed 

hebben begrepen, en begeleid de eerste fasen van de training. 
De gebruiksaanwijzing moet altijd in de buurt van het 
gereedschap zijn voor snelle referentie, in geval van nood.

• Laat GEEN kinderen of huisdieren in de buurt van het 
gereedschap komen. Het is een goede regel om het 
gereedschap in een speciale ruimte te plaatsen met een 
deur die toegang verhindert voor iedereen die niet 
bevoegd is om dit type product te benaderen.

• Zorg ervoor dat het hulpmiddel alleen wordt gebruikt door 
mensen ouder dan 16 jaar en door mensen met een goede 
lichamelijke conditie.

• Gebruik het gereedschap NOOIT als het beschadigd of niet in 
perfecte staat is. In geval van storing en/of storing van het 
gereedschap, schakel het uit en knoei er niet mee. Neem voor 
eventuele reparaties alleen contact op met een 
gespecialiseerd servicecentrum.

• Draag altijd kleding die geschikt is voor sportieve 
activiteiten, die de beweging niet belemmert.
Gebruik altijd sportschoenen die geschikt zijn voor hardlopen.

• Houd het stuur stevig vast met uw handen tijdens het 
sporten. Houd tijdens de oefening je hartslag onder 
controle en pas de intensiteit van de oefening 
dienovereenkomstig aan.

• Rijd NOOIT op blote voeten en draag nooit schoenen met 
leren zolen of andere harde materialen.

• Draag GEEN synthetische of wolmix kleding die 
transpiratie voorkomt tijdens het sporten. Het 
gebruik van ongepaste kleding kan leiden tot 
problemen van hygiënische aard maar ook tot 
het ontstaan   van elektrostatische ladingen.

• Als u zich tijdens het gebruik van het hulpmiddel 
duizelig, pijn op de borst of kortademig voelt, 
stop dan onmiddellijk met trainen en raadpleeg 
uw arts.

• Controleer regelmatig de dichtheid van de bouten en moeren en 
de integriteit van alle onderdelen van het gereedschap.
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1.1 BEDOELD EN GECONTRA-INDICEERD GEBRUIK - OVEREENKOMSTEN

Het hulpmiddel voor sportgebruik dat in deze 
handleiding wordt beschreven, maakt een intense en 
veilige aerobe training mogelijk waarmee u de ideale 
beweging van het lopen kunt reproduceren en 
tegelijkertijd trauma aan de gewrichten door impact 
met de grond kunt voorkomen, in een 
gewrichtsbeweging die ook de bovenste ledematen 
omvat, in een manier om door constante training fit te 
blijven voor een effectieve verbetering van de 
cardiovasculaire capaciteit en weerstandskracht. De 
tool is ontworpen en gecertificeerd in klasse 'S', voor 
collectief gebruik in de commerciële omgeving (hotels, 
wellnesscentra, sportverenigingen, privéclubs, enz ...) 
en kan ook privé thuis worden gebruikt, voor iedereen 
die wil een robuust product dat voldoet aan de 
kwaliteitsnormen van een professioneel product.
Het is essentieel om alle instructies en waarschuwingen in deze 
handleiding op te volgen om er zeker van te zijn dat u veilig 
kunt trainen, intensieve en langdurige inspanningen vereisen 
een goede fysieke conditie en daarom is het noodzakelijk om de 
onderstaande contra-indicaties voor gebruik te evalueren.

Het opvolgen van de instructies in de handleiding garandeert een 
maximale persoonlijke veiligheid en een langere levensduur van het 
product zelf.
De veiligheidswaarschuwingen en relevante delen van de tekst zijn 
vetgedrukt en worden voorafgegaan door symbolen die hieronder 
worden geïllustreerd en gedefinieerd.

GEVAAR

De informatie gemarkeerd door dit symbool 
geeft GEVAAR aan, wees uiterst voorzichtig om 
persoonlijk letsel te voorkomen.

AANDACHT

De informatie die door dit symbool wordt gemarkeerd, duidt 
op VOORZICHTIG, besteed de grootst mogelijke aandacht om 
schade aan het product te voorkomen!

Het gebruik van het product is verboden in de volgende 
omstandigheden:

OPMERKING:

De tekeningen in de handleiding zijn bedoeld om de behandelde 
onderwerpen te vereenvoudigen en intuïtiever te maken.
Door een constante actualisering van de producten is het echter 
mogelijk dat sommige van deze ontwerpen afwijken van het 
gekochte product; houd er in dit geval rekening mee dat dit 
esthetische aspecten zijn en dat veiligheid en informatie hierover 
in ieder geval gegarandeerd zijn.
De fabrikant voert een beleid van constante ontwikkeling en actualisering 
en kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de 
esthetische onderdelen van het product.

• gebruiker jonger dan 16 jaar;
• gebruiker die meer weegt dan de limiet aangegeven op het plaatje 

en in de technische gegevens;
• zwangere gebruiker;
• gebruiker met diabetes;
• gebruiker met hart-, long- of nieraandoeningen.

De garantie op het product en de verantwoordelijkheid van de 
distributeur komen te vervallen in de volgende gevallen:

• oneigenlijk gebruik van het product anders dan 
vermeld in de gebruiksaanwijzing;

• het niet naleven van onderhoudsintervallen en 
procedures;
• knoeien met het product
• gebruik van niet-originele reserveonderdelen;
• het niet in acht nemen van de veiligheidswaarschuwingen in 

de pictogrammen en in de gebruiksaanwijzing.

Deze handleiding bevat alle informatie voor het correct 
installeren, onderhouden en gebruiken van de elliptische 
trainer. De gebruiker van het product en eventuele 
andere vrienden en familieleden die het zullen gebruiken, 
moeten de informatie in deze handleiding met de 
grootste aandacht lezen om een   veilige installatie en 
correct gebruik te kunnen uitvoeren.
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1.2 KLEEFPLATEN OP HET PRODUCT

1) Op het productidentificatieplaatje staan   het adres van de distributeur, 
de belangrijkste technische gegevens en het serienummer.

2) Symbool van de verplichting om de 
gebruiksaanwijzing te lezen alvorens 
montagewerkzaamheden of onderhoudsinterventies 
aan het product uit te voeren.

3) Symbolen die aangeven dat het product voldoet aan de 
communautaire richtlijnen betreffende de behandeling en 
verwijdering van gevaarlijke stoffen in elektrische en 
elektronische apparatuur.

Het identificatieplaatje mag niet worden verwijderd of ermee 
geknoeid, de productmodelcode en het serienummer moeten altijd 
worden vermeld bij het aanvragen van reserveonderdelen.

1

3
2
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1.3 TECHNISCHE KENMERKEN

INTENSITEIT AANPASSING 32-niveau elektronische regeling

VERTRAGEN SYSTEEM elektronisch geregelde elektromagnetische inductierem

CONSOLE-INFORMATIE tijd, afstand, calorieën, snelheid, RPM, hartslag, watt

BESCHIKBARE PROGRAMMA'S Handmatig programma, 12 vooraf ingestelde programma's, 4 HRC-programma's,

Watt-programma, gebruikersprogramma, herstel- en lichaamsvetfuncties

MASSAVOLANICA 20 kg

MAXIMALE AFMETINGEN (LXBXH) 1760 x 700 x 1730 mm

GEWICHT VAN HET PRODUCT 89 kg

MAXIMUM GEBRUIKERSGEWICHT 160 kg

HART DETECTIE hartslagsensoren en draadloze HR-ontvanger (*)

BLUETOOTH-INTERFACE voor synchronisatie met speciale applicaties op tablets / smartphones

STROOMVOORZIENING IN: [240 VAC - 50 Hz] - OUT: [26 VDC - 2,3 A]

NALEVING Normen: EN ISO 20957-1 - EN ISO 20957-9 (klasse SB)

Richtlijnen: 2001/95 / EG - 2014/30 / UE - 2014/35 / UE - 2011/65 / UE

(*) De draadloze HR-ontvanger waarmee het product is uitgerust, is compatibel met de Polar borstbandzender®

T31 of T34, van het niet-gecodeerde type.
De borstbandzender wordt niet bij het product geleverd, deze is op aanvraag verkrijgbaar.
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2.0 PRODUCT INSTALLATIE RUIMTE

MILIEUKENMERKEN:
• De geschikte omgeving voor het installeren en opslaan van 

het product moet zijn:
- een huiselijke of commerciële omgeving,
- overdekt en voldoende groot,
- voorzien van geschikte kunstmatige en natuurlijke verlichting,
- voorzien van één of meerdere ventilatieramen,
- met bedrijfstemperatuur tussen 5°C en 32°C,
- met relatieve vochtigheidspercentage tussen 20% en 90%.

Het product mag NIET buiten of in vochtige of zoute 
omgevingen worden geïnstalleerd.

EIGENSCHAPPEN VAN DE VLOER:
• De grond die geschikt is voor het plaatsen van het product 

moet zijn:
- met perfect vlakke vloer,
- met een vloer met voldoende capaciteit voor het gewicht van het product.

De vloer van hoogwaardige materialen (bijvoorbeeld: tapijt of 
parket) moet worden beschermd met een rubberen plaat of 
stukjes vilt in de ondersteunende gebieden.

EISEN VAN DE INSTALLATIEKAMER:
• Het gebied van de kamer waarin het product wordt geplaatst, mag 

niet worden blootgesteld aan de zon, als er een groot 
raamoppervlak is, moet het worden gerangschikt door een 
afdekkend beschermend gordijn te plaatsen.
Het product moet ook uit de buurt van airconditioning- en 
verwarmingssystemen worden gehouden, om te voorkomen 
dat het tijdens de training door ventilatiebronnen wordt 
geraakt.

VEILIGHEIDSEISEN:
• Als het product in een privéomgeving wordt gebruikt, in een 

huiselijke omgeving, verdient het de voorkeur om het 
gereedschap te installeren in een kamer met een 
afsluitbare deur, zodat het niet toegankelijk is voor 
kinderen of huisdieren.
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2.1 UITPAKKEN - INHOUD VAN DE DOOS

De verpakking bestaat uit een kartonnen doos die is afgesloten met 
metalen nietjes en omsnoeringsbanden. GEVAAR
Om de doos op te tillen en te verplaatsen, de hulp van andere mensen 

inroepen, in het geval van omvangrijke en zware verpakkingen. De verpakking is gemaakt van recyclebaar materiaal; 
respecteer voor de verwijdering van de 
verpakkingselementen de plaatselijke voorschriften voor het 
terugwinnen van recycleerbare materialen.
De verpakkingselementen (karton en zakken) mogen 
niet binnen het bereik van kinderen worden gelaten, 
omdat dit potentiële bronnen van gevaar zijn.

Respecteer bij het plaatsen van de doos op de vloer de aanduiding 
"Side Up", aangegeven door de juiste pijl die op het karton is 
gedrukt. Om de doos te openen, knipt u de omsnoeringsbanden 
door met een schaar, verwijdert u vervolgens met een tang alle 
metalen sluitpunten en verwijdert u deze.

AANDACHT
Nadat u het product uit de doos heeft gehaald, controleert u op 
eventuele transportschade en controleert u of alle afgebeelde 
onderdelen aanwezig zijn.

Het is raadzaam de originele verpakking niet te 
beschadigen en indien mogelijk te bewaren; dit 
in het geval dat het product gebreken vertoont 
en reparatie of vervanging onder garantie 
vereist is.

MONTAGEHARDWARE Fase 1
8 Ø16xØ8.5 4st 6 Ø22xØ8.5x1.5T 2 stuks

9 M8x1.25x20L 8st 46 Ø25xØ8.5x2T 2st
7 Ø15.4xØ8.2x2T 8st

Fase 2 46 Ø25xØ8.5x2T 2st 136 D27 * D8.2 * 2.5T 2 STUKS:

77Ø14 4st 40 M8x1.25x20L 2st

78Ø40 4st 68 M5x12L 8st 63 ST4x15L 2st

Fase-3 8 Ø16xØ8.5 8st

68 M5x12L 2st
Ø15.4xØ8.2x2T 8st

41 M8x1.25x50L 4 stuks
79 M8x1.25x20L 4 stuks

Stap 4
46 D25xD8.5x2T 2 stuks

47 Ø24xØ10 2st

9 M8x1.25x20L 2st
18 Ø29xØ20x0.9T 2st 23

Ø25xØ8.5x2T

Ø50 2 stuks

Stap-5 46 2 stuks

6 Ø22xØ8.5x1.5T 4st

7 Ø15.4xØ8.2x2T 4st
47 Ø24xØ10 2st

14 Ø26xØ19.5 2st9 M8x1.25x20L 6st
(MM)

8

90
 Ø

46
 2

st



COMPONENTEN EN MONTAGEHARDWARE

1 2 10 12 L&R

x1

52L & R

x1 x1
x1 64 93L & R

21L & R

x1 x1 x1 x2
11 L&R 44 67

x1 x1
81 49

85

x1 x1 x1 x1
19 51

x1 x2
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2.2 MONTAGE VAN HET PRODUCT

Na het openen van de originele verpakking op de plaats die is 
gekozen voor de installatie van het product, om de montage te 
vergemakkelijken, bereidt u een gebied voor dat vrij is van 
meubelelementen in de kamer, verwijdert u vervolgens al het 
materiaal uit de verpakking en legt u het op de vloer, klaar om 
worden geassembleerd.
Het hardwaremateriaal en de gereedschappen die nodig 
zijn voor de montage zitten in een envelop.

Montage van steunbalken

• Bevestig de voorste steunbalk2naar het 
hoofdgedeelte1aandraaien van vier schroeven9[
M8x20 mm] voorzien van vier splitringen7[Ø15,4 
xØ8,2 mm] en vier platte ringen8[Ø16xØ8,5 mm].

• Bevestig het achterste steunframe19naar het 
hoofdgedeelte1aandraaien van vier schroeven9[M8x20 
mm] voorzien van vier splitringen7[Ø15,4 xØ8,2 mm] en 
twee gebogen ringen6[Ø22 mm] vanaf de voorkant en 
twee gebogen ringen46[Ø25 mm] vanaf de bovenkant, 
zoals weergegeven in de afbeelding.

GEVAAR

Houd kinderen en huisdieren uit de buurt 
tijdens montagewerkzaamheden.

• Koppel twee wieldoppen met lichte druk 51op de 
twee verplaatsingswielen op de voorbalk2.

9 7
Ø15.4

8 x4

x2

x2

M8x20 Ø16

9 7
Ø15.4

6
M8x20 Ø22

9 2 517
Ø15.4

46
M8x20 Ø25

9
7
8
2

1

19
46

9
6

10



Montage van verbindingsstangen en voetsteunen • Herhaal de handeling om de rechter voetsteun vast te 
maken21Rop de rechter steunbalk11R.tot. Voeg de juiste linkbalk toe11Rnaar de rechter 

crankarm33een bout aandraaien40[M8x20 mm] 
voorzien van platte ring46[Ø25 mm] en rubberen 
ring136[Ø27 mm] en plaats de afdekkap90.

• Herhaal de handeling om de linker verbindingsstang 
vast te maken11Lnaar de linker crankarm33.

Opmerking:met behulp van de knoppen77het platform kan 
langs de platformsteunbalk op een van de beschikbare 
voorgeboorde gaten worden geplaatst. Beide treeplanken 
moeten op dezelfde gaten worden geplaatst.

c. Koppel de covers aan de zijkant van elk scrollwiel93LEn93R
en bevestig ze aan elkaar door een zelftappende schroef 
aan te draaien63[ST4x15 mm] en vier schroeven68 
[M5x12 mm] in de in de afbeelding getoonde posities.

b. Bevestig de linker treeplank21Lop de linker voetsteun 
steunbalk32Ltwee knoppen aandraaien78elk 
voorafgegaan door een platte ring77[Ø14mm].

40 46 x2
x2

M8x20 Ø25

ST4 * 15

Ø27

63

78

68

77 Ø14x4 33 46 40 90
M5x12 x8

21L tot
32L 11R

b
77
78

21R
21L

11R
63
68

c
93L 93R
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Montage steunbuis en stuur koppeling op het hoofdgedeelte en zet deze vast door 
vier bouten vanaf de voorkant vast te draaien41[M8 × 
50 mm] voorzien van splitring7[Ø15,4 xØ8,2 mm] en 
platte ring8[Ø16xØ8,5 mm]. Verlaag de voorste 
kuipbekleding49om de verbinding en de koppen van 
de bevestigingsbouten te bedekken.

GEVAAR

Bij het bevestigen van de consolesteunbuis aan het 
hoofdgedeelte, kan de elektrische verbindingsbedrading 
tussen de buizen worden doorgesneden of door de 
bouten worden verpletterd; maximaal betalen g. Breng het stuur dichterbij72op het bevestigingszadel en 

duw eerst de twee connectoren van de hartslagsensoren 
in het gat in het midden van het bevestigingszadel totdat 
ze uit het bovenste gat van de stuursteunbuis komen, 
samen met de connector van de bovenste bedrading ( zie 
geïllustreerde handelingen 1 ° ÷ 3 °).

Aandacht.

d. Breng de steunbuis van de console dichterbij10naar het 
koppelingspunt op de hoofdbehuizing en plaats vervolgens 
de voorste kuipafdekking vanaf de onderkant49, waarbij u 
de richting in acht neemt zoals weergegeven in de 
onderstaande afbeelding.

• Pas de hoek van het stuur aan72en bevestig het 
vervolgens aan de steunbuis10aandraaien van vier 
bouten9 [M8x20 mm] voorzien van splitring7[Ø15,4 
xØ8,2 mm] en platte ring3[Ø16xØ8,5 mm].En. Sluit de kabelboomconnector van de bovenste 

console aan29, afkomstig van de console-steunbuis
10, naar zijn uitlaat30uit het hoofdlichaam. h. Bevestig de stuurpenafdekking67naar de console 

steunbuis10aandraaien van twee schroeven68[
M5x12mm].f. Plaats de console steunbuis10op het punt van

2e 1e
49

10
87 29

81

9 30
81
67

d En
81

8 41
7
8

7

g 9 3e f

9 7
Ø15.4

8
Ø16

x4
M8x20

41

68

7
Ø15.4

8
Ø16

x4
x2

M8x50
M5x1267

68

h Opmerking:om de connectoren van 
de hartslagsensoren uit het 
bovenste gat van de steunbuis te 
laten komen, is het raadzaam om ze 
te geleiden met een halfstijve 
ijzerdraad eromheen en door het 
bovenste gat te gaan.
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Montage van de bovenste hendels

de. Cascade in de linker pin van de console steunbuis
10een plastic ring18 [Ø29xØ20 mm], plaats 
vervolgens het draaipunt van de hendel linksboven
52Lde platte ring47 [Ø24 mm], de platte ring46[Ø24 
mm] en bevestig aan de verpakking door een 
schroef aan te draaien9[M8x20 mm], tot slot met 
druk een afdeknok plaatsen23.

j. Cascade in de rechter pin van de console steunbuis10
een plastic ring18 [Ø29xØ20 mm], plaats vervolgens 
het draaipunt van de hendel rechtsboven52Rde 
platte ring47 [Ø24 mm], de platte ring46[Ø24 mm] 
en bevestig aan de verpakking door een schroef aan 
te draaien9[M8x20 mm], tot slot met druk een 
afdeknok plaatsen23.

9 46 18 x2

x2
M8 * 20 D25

D29 * D20

47
D24

52L

10
52R

52L de
47

10 j
52R

23 9 46 47
18 10

46 9 2318
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Lagere hendelmontage

k. Bevestig de hendel rechtsonder12Raan het einde van de-m. Bevestig de hendel linksonder12Lde juiste 
verbindingsbalk aan het einde32R; verwijzend naar de afbeelding, plaats een golvende ring14 [Ø26xØ19,5 mm], 
één kunststof ring47[Ø24 mm] en een platte ring46[Ø25 mm], in een pakket bevestigen door een bout aan te 
draaien9[M8x20mm].

van de linker linkbalk32L; verwijzend naar de 
afbeelding, plaats een golvende ring14 [Ø26xØ19,5 
mm], één kunststof ring47[Ø24 mm] en een platte 
ring46[Ø25 mm], in een pakket bevestigen door een 
bout aan te draaien9[M8x20mm].

L. Plaats de hendel rechtsonder12Raan het einde van de 
hendel rechtsboven52Ren zet hem vast door twee 
bouten aan te draaien9[M8x20 mm] voorzien van 
splitring7 [Ø15,4 xØ8,2 mm] en platte ring6[Ø22mm].

n. Plaats de hendel linksonder12Laan het einde van de 
hendel linksboven52Len zet hem vast door twee 
bouten aan te draaien9[M8x20 mm] voorzien van 
splitring7 [Ø15,4 xØ8,2 mm] en platte ring6[Ø22mm].

9 46 47 14
M8 * 20 x2

x4
D25 D24 D26 * D19.5

9 7 6
M8 * 20 D15.4 D22

L
n

52R
9
7
652L

9
7
6

12R

12L

12L
14
32L

m
47
46
9

12R

k 12R
14

32R

47
46
9
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Consolemontage

• Zet de console dichterbij64op de bevestigingszitting en sluit 
de bovenste bedradingsconnector aan29en de twee 
connectoren97van de bedrading van de hartslagsensoren 
naar de respectievelijke connectoren die de console 
verlaten64door ze door het venster van de 
behuizingsplaat te leiden85.

• Plaats de console64op de behuizingsplaat85 aan het 
einde van de console steunbuis10, duw de 
verbindingskabels in de buis en zorg ervoor dat ze niet 
bekneld raken tussen de plaat en de console, lijn 
vervolgens de bevestigingsgaten uit en zet ze vast 
door vier schroeven vast te draaien101[M5x15mm].

101 M5x15Lx4

85 101

64

64

97
29
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Nivellering Het product verplaatsen

• Om eventuele oneffenheden in de vloer te compenseren, is 
het product voorzien van vier verstelbare poten22
geplaatst onder de voorste en achterste steunbalken.

• De twee uiteinden van de voorste steunbalk zijn 
uitgerust met wielen102.
Pak voor kleine bewegingen in de kamer de handgreep 
vast19van de achtersteun en kantel het gereedschap 
totdat het op de wielen balanceert. Duw het gereedschap 
naar voren door het op de twee wielen naar het 
gewenste punt te schuiven en laat het dan voorzichtig 
zakken door kracht op de armen uit te oefenen.

• Op dit punt is de montage van het product afgerond. Lees 
voor gebruik de overige delen van de handleiding om alle 
informatie over het veilige gebruik van het product te 
leren.

Elektrische verbinding

• Sluit de juiste netvoeding aan44geleverd en steek 
de stekker in het stopcontact aan de zijkant van 
het gereedschap.

19

102

22 44
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3.0 OEFENPROGRAMMA

Voordat u het product gaat gebruiken, is het raadzaam om uw arts 
te raadplegen om de fysieke omstandigheden te controleren en om 
met hem bijzondere voorzorgsmaatregelen te evalueren die 
voortvloeien uit het uitoefenen van deze fysieke activiteit.
Voor degenen die het product zonder enige training beginnen te 
gebruiken, is een stille aanpak noodzakelijk, waarbij het aantal 
gebruikssessies wordt beperkt tot niet meer dan drie per week en 
minimale tijden en snelheden worden aangehouden, zowel om 
vertrouwd te raken met de bedieningselementen op de console als om 
langzaam los te komen van een zittende levensstijl.
Voor degenen die al sporten en van plan zijn het product 
als aanvulling op hun oefeningen te gebruiken, is het 
raadzaam contact op te nemen met een personal trainer 
om de trainingssessies te plannen en het trainingsschema 
op te stellen.
Door uw hartslag tijdens de training te controleren, 
kunt u uw activiteit afronden voor 3 doelen:
- afslanken:het handhaven van een hartslag tussen de 60%en de75%

je kunt calorieën consumeren zonder dat je er moeite voor hoeft te 
doen;

Het gebruik van het product moet in drie fasen worden ondersteund .

VERWARMING:voordat u een training met het product begint, is 
het altijd goed om enkele oefeningen te doen om de spieren op 
te warmen en los te maken, alleen om het lichaam op 
temperatuur te brengen en het hart en de longen voor te 
bereiden.

WERK UIT:begin met een verlaagd tempo en verhoog 
na de warming-up geleidelijk de intensiteit van de 
oefening totdat de hartslag de gewenste 
drempelwaarde bereikt.
Houd uw hartslag constant in de gewenste fase volgens 
uw "doel" (gewichtsverlies, verbetering van de 
ademhalingscapaciteit of verbetering van de 
cardiovasculaire capaciteit).
Tijdens de eerste weken van gebruik mogen de trainingen 
niet langer dan 20 minuten worden verlengd; zodra 
vertrouwen en vaardigheden zijn verworven, kunnen de 
sessies worden verlengd tot 60 minuten.

- verbetering van de ademhalingscapaciteit:het 
handhaven van een hartslag tussen de75%en de85%je 
kunt de longen trainen, werkend aan een aëroob regime;

AFKOELEN:aan het einde van de sessie waarin u het product 
gebruikt, kunt u ontspannen door de cooling-down een paar 
minuten te oefenen met enkele rekoefeningen.

- cardiovasculaire capaciteitsverbetering:het 
handhaven van een hartslag tussen de85%en de100%
je kunt je hart trainen door anaëroob te werken. GEVAAR

De activiteit in anaërobe trainingsregime is alleen 
toegestaan     door goed opgeleide professionele 
sporters.

Regime geschikt voor cardiovasculaire capaciteit

Regime geschikt voor ademhalingscapaciteiten

Regime geschikt voor het consumeren van vetten

Lage intensiteit regime

Leeftijd
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3.1 DE BANDZENDER GEBRUIKEN (OPTIONEEL)

AANDACHT

- Lees voor gebruik van de bandzender aandachtig 
de instructies op deze pagina en eventuele 
instructies van de fabrikant.

- Na elk gebruik de zender van de elastische band 
losmaken, zweet afvegen en goed afdrogen.

Elastiekje

- Maak de zender schoon met een vochtige doek en 
neutrale zeep, de elastische band moet 
regelmatig gewassen worden, we raden aan om 
samen met sportkleding in de wasmachine te 
wassen, bij een temperatuur onder de 40°.

Zender

- Band en zender dienen uit lades, gesloten tassen 
of andere containers te worden bewaard, het is 
aan te raden deze aan de muur te hangen, zodat 
een perfecte droging is gegarandeerd.

1

Deze tool bevat een draadloze HR-ontvanger die 
compatibel is met Polar borstbandzenders®T31 of T34 
van het niet-gecodeerde type.
De borstbandzender wordt niet bij het product geleverd, 
deze is op aanvraag verkrijgbaar.

2

1) Haak het ene uiteinde van de zender aan de elastische 
band.
2) Pas de lengte van de elastische band aan (volgens uw 

borst), met behulp van de specifieke gesp.
Plaats de elastische band net onder de borst zoals afgebeeld 
en klik vervolgens het andere uiteinde van de elastische 
band op de zender. 3

3) Til de zender op en bevochtig de elektroden aan de achterkant 
met uw vingers nat met water.

4) Controleer of het oppervlak met de elektroden goed op de 
huid hecht.

De indicatie van de hartslag gemeten door de riem is 
slechts een referentiewaarde die nuttig is voor het 
bewaken van de hartslag volgens het uit te voeren 
trainingsregime en om een   referentie voor het 
calorieverbruik te verkrijgen.
De door de zender gedetecteerde meting kan in geen geval als medische 
gegevens worden beschouwd.

4
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3.2 PRAKTISCH ADVIES EN GEBRUIKSSUGGESTIES

Degenen die het product voor de eerste keer gaan gebruiken, zullen 
eerst vertrouwd moeten raken met de console en de werking ervan 
moeten bestuderen voordat ze zich aan een trainingsprogramma wagen, 
maar het is ook belangrijk om te wennen aan de bijzondere zwevende 
beweging van de elliptische trainer en om de juiste spiercontrole te 
behouden om te voorkomen dat de resultaten van de trainingen worden 
geannuleerd.
1) Stap met één voet tegelijk op de voetplaten21R-Lvanaf 

de achterkant, het stuur stevig vastpakken met uw 
handen81.

GEVAAR

Voor een goede houding op de machine is het 
belangrijk om de rug recht te houden, om te 
voorkomen dat het lichaam naar voren of naar 
achteren uit balans raakt. Duw altijd met beide benen 
en armen, coördineer de beweging, het plaatsen van 
uw handen op de bovenste hendels zal geen training 
aan de bovenkant opleveren als u misbruik maakt
alleen het duwen van de benen.

GEVAAR

5) Tijdens het sporten kunt u uw hartslag evalueren 
door de hartslagsensoren vast te houden65op 
het stuur geplaatst.

Verlies uw evenwicht NIET wanneer u op de 
voetsteunen stapt, zoek eerst naar een stevige 
grip op het stuur.

2) Breng uw tenen in contact met de voorkant van de 
voetsteunen.
3) Laat het stuur los met uw handen en pak de bovenste hendels vast

52R-Len duw vervolgens met uw benen op de voetplaten om 
vertrouwd te raken met het ritme van het gereedschap. 4) Stel 

het gewenste type training in op het bedieningspaneel, lees hiervoor 
de onderstaande instructies.

Het is raadzaam om de spieren die bij de beweging betrokken zijn voor te 
bereiden door geschikte rekoefeningen uit te voeren (letterlijk betekent 
het "strekken"), gecoördineerd door een professionele instructeur, 
hierdoor kunt u stijve gewrichten losmaken en de spieren strekken.Zoals 
bij alle technieken, vooral indien nieuw, is het in het begin goed om te 
vertrouwen op deskundige mensen.

81

52L
52R

65
65

21R

21L
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3.3 CONSOLE FUNCTIES - DISPLAY

De console bestaat voornamelijk uit een liquid crystal display 
waarmee de volgende gegevens kunnen worden weergegeven:

NIVEAU - WATT
- Geeft het INTENSITEITSNIVEAU van de oefening aan met betrekking tot de 

antagonistische kracht die door de pedalen wordt geleverd, het kan op verschillende 

niveaus worden aangepast door middel van een elektrische bediening.SNELHEID - RPM
- De momentane SNELHEID die wordt bereikt tijdens het 

sporten in km/u.
- Geeft de ENERGIE uitgedrukt in Watt aan, die in de loop van het jaar 

wordt geproduceerd.

- Het AANTAL ROTATIES PER MINUUT VAN DE VOETSTEUNEN 
die tijdens de oefening worden uitgevoerd.

HERSTEL
- RECOVERY-index, een numerieke waarde uitgedrukt tussen 

zes niveaus (F1 ÷ F6) die de herstelcapaciteit van het 
cardiovasculaire systeem aangeeft en gegevens geeft over 
iemands fysieke conditie.

TIJD
- De duur van de training TIME vanaf nul, of het 

aftellen vanaf de ingestelde tijd tot nul.
DeGRAFISCHE DISPLAYmatrix voert functies uit van grafische 
visualisatie van het profiel van de vooraf ingestelde programma's, 
maakt het mogelijk gebruikersprogramma's te bewerken en geeft 
het intensiteitsniveau weer in elke gebruiksmodus van de tool.

AFSTAND
- De gedeeltelijke AFSTAND die is verzameld vanaf het 

begin van de oefening, of het aftellen van de totale 
afstand die als doel is ingesteld tot nul. DeGESELECTEERD PROGRAMMAdit wordt aangegeven door een 

reeks pictogrammen op het bovenste deel van het scherm.CALORIEN
- Het verbruik van CALORIEN tijdens het sporten 

uitgedrukt in kcal, of het aftellen van het 
calorieverbruik ingesteld als doel tot nul (*). Opmerking:

Als u de optionele borstband niet hebt, moet u de 
hartslagsensoren op het stuur met beide handen 
vasthouden om de hartslagmeting te bekijken. De 
meting vindt plaats na een paar seconden, als het lezen 
moeilijk is, bevochtig dan uw handen om het contact 
met de sensoren te vergemakkelijken.
Druk op een willekeurige knop om de console in te 
schakelen. Vijf minuten na het einde van de oefening 
schakelt de console automatisch uit.

PULS
- HARTSLAG, gemeten door de detectiesensoren op 

het stuur vast te houden of via de 
borstbandzender (optioneel).
De waarde wordt gemeten in bpm (slagen per minuut) (*).

(*)We herinneren u eraan dat de verstrekte meting slechts 
een benaderend referentiecijfer is en in geen geval kan 
worden beschouwd als een medisch referentiecijfer.

OEFENINGSPROFIEL GRAFISCH DISPLAY TIJD

GESELECTEERD PROGRAMMA

RPM
BAR

PULS
BAR

SNELHEID

RPM
TIJD AFSTAND CALORIEN WATT

NIVEAU

PULS
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3.4 CONSOLE FUNCTIES - KNOPPEN

ENTER-knop
Voordat u met een oefening begint:
- druk op de ENTER-knop om de selectie van een 

trainingsprogramma te bevestigen;
- druk op ENTER om de gegevensinvoer en de instelling 

van alle werkparameters van een programma te 
bevestigen.

HERSTEL-knop
• Druk na het beëindigen van een oefening op RECOVERY

om de functie Pulsherstel te starten.

Met de RECOVERY-functie kunt u een index verkrijgen van 
de verbeteringen die zijn verkregen in de cardiovasculaire 
capaciteit, in relatie tot de voortgang van uw training. Het 
wordt aanbevolen om wekelijkse tests uit te voeren na 
een constante training van 30 minuten, aan het einde 
waarvan het nodig is om te stoppen met trappen en op de 
RECOVERY-knop te drukken en vervolgens uw handen op 
de hartslagsensoren te leggen.
Na 60 seconden aftellen wordt de prestatie-index 
weergegeven op het display, te onderscheiden 
door zes niveaus.
F1=UITSTEKENDE prestatie-index F2=
UITSTEKENDE prestatie-index F3=GOEDE 
prestatie-index F4=FAIR prestatie-index F5=
VOLDOENDE prestatie-index F6=
ONBEvredigende prestatie-index.

START / PAUZE-STOP-knop Voordat u 
met een oefening begint:
- druk op START / STOP om een   oefening in een willekeurige modus 

te starten en begin vervolgens met het tellen van de displays en 
de functies van het geselecteerde trainingsprogramma.

Met oefening in uitvoering:

- druk op de START / STOP-knop om de telling onmiddellijk te 
stoppen in de "PAUZE"-modus, houd de knop ingedrukt 
om de training te annuleren en de betreffende gegevens 
te wissen.

OMHOOG / OMLAAG-knoppen

Voordat u met een oefening begint:
- gebruik de knoppen OMHOOG / OMLAAG om een   van de beschikbare 

programma's te selecteren: Handmatig programma, Vooraf 
ingestelde programma's, Cardioprogramma, Wattprogramma, 
Gebruikersprogramma;

- gebruik de UP / DOWN-knoppen om een   van de 
trainingsparameters in te stellen: Duur, Afstand, 
Calorieën, Hartslag, Watt

- gebruik de knoppen OMHOOG / OMLAAG om alle gegevens van het 
trainingsprogramma in te voeren.

Als de hartslagsensoren geen signaal detecteren, 
wordt een fout gesignaleerd op het grafische 
display.

Met oefening in uitvoering:

- gebruik de knoppen OMHOOG / OMLAAG om de intensiteit van de 
oefening te verhogen of te verlagen (32 aanpassingsniveaus),

Reset knop
Druk op de knop om de enkele gegevens in de 
gegevensinstellingsmodus te wissen.
Druk op de knop in de startmodus of de pauzemodus om een   
hardloopoefening te annuleren.

BODY FAT-knop
Als er geen training wordt uitgevoerd en het bedieningspaneel 
in de stopmodus staat, drukt u op de BODY FAT-knop om de 
functie voor het meten van het percentage vet te starten.

LICHAAMSVET

HERSTEL
RESETAUTO AAN / UIT

Om de console in te schakelen, begint u te trappen om het elektrische 
circuit van stroom te voorzien.
Enkele minuten na het einde van de oefening (wanneer u bent gestopt 
met trappen) wordt het bedieningspaneel automatisch uitgeschakeld.

START STOP

BINNENKOMEN

OMLAAG

OMHOOG
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3.5 OPSTARTEN - HANDMATIG PROGRAMMA

Inschakelen - Gebruikersprofiel Handmatig programma - Snel aan de slag
• Steek de stekker van de stroomvoorziening in de daarvoor bestemde 

aansluiting aan de voorkant van het gereedschap.

• De QuickStart-modus is de gemakkelijkste en snelste manier om 
de tool meteen te gebruiken.
Nadat u op de platforms bent gekomen, selecteert u het bijbehorende 

persoonlijke profiel met behulp van de knoppen OMHOOG / OMLAAG en 

drukt u op ENTER om te bevestigen.

• Steek de stekker van de voedingseenheid in de wandcontactdoos 
die zich het dichtst bij het gereedschap bevindt, er klinkt een 
akoestische waarschuwing en alle segmenten van het display 
lichten even op en voer de zelftestfunctie uit.

• Na het inschakelen wordt de gebruiker gevraagd om de persoonlijke 

profielen van de gebruiker in te stellen. Het is mogelijk om de persoonlijke 

profielen van 4 verschillende gebruikers in te stellen, weergegeven op het 

matrixdisplay met de afkortingen U1, U2, U3, U4.

Om een   van de vier gebruikersprofielen te selecteren, gebruikt u de 
knoppen OMHOOG / OMLAAG en bevestigt u met ENTER.
Bij de eerste instelling van het profiel moeten op de console 
persoonsgegevens worden vastgelegd: man/vrouw, leeftijd, 
lengte en gewicht volgens de hieronder beschreven procedure.

• Druk op de START-knop om direct met de training te 
beginnen.

• In de QuickStart-modus beginnen de weergaven Tijd, Afstand 
en Calorieën onmiddellijk te tellen vanaf nul en voor de 
gehele duur van de training.

• Om tijdens de training de intensiteit te variëren, gebruikt u de 
knoppen OMHOOG / OMLAAG binnen een schaal van 32 niveaus.

• De training kan in de pauzemodus worden gestopt door 
eenmaal op de START / STOP-knop te drukken. De 
pauzemodus zorgt ervoor dat trainingsgegevens worden 
opgeslagen, zelfs als het consoledisplay na 4 minuten 
inactiviteit wordt uitgeschakeld.
Om de training te hervatten vanaf het punt waarop u deze 
verliet, drukt u nogmaals op de START / STOP-knop of drukt 
u op de RESET-knop om de training te annuleren en alle 
gegevens van de uitgevoerde training te wissen.

• Na het instellen van het persoonlijke profiel blijft het 
opgeslagen in het consolegeheugen en kan het bij de 
volgende keer opstarten worden opgeroepen of kan 
het voor een andere gebruiker worden gereset; ten 
slotte toont de console de pagina vanProgramma 
selectieen bereidt zich voor op de handmatige Quick 
Start-modus.

Opmerking:het polsdisplay toont de polsslag per 
minuut wanneer de polskussentjes op het stuur 
worden vastgehouden of wanneer de borstband 
(optioneel) wordt gedragen.
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3.6 HANDMATIG PROGRAMMA - STANDAARD PROGRAMMA'S

Handmatig programma - Aftellen Standaardprogramma's
• Nadat u op de platforms bent gekomen, selecteert u het 

bijbehorende persoonlijke profiel met de knoppen OMHOOG / 
OMLAAG en drukt u op ENTER om te bevestigen.

• Nadat u op de platforms bent gekomen, selecteert u het 
bijbehorende persoonlijke profiel met behulp van de knoppen 
OMHOOG / OMLAAG en drukt u op ENTER om te bevestigen.

• Gebruik de knoppen OMHOOG / OMLAAG om het handmatige programma te 

selecteren dat wordt aangegeven door het 'M'-pictogram dat oplicht in het 

bovenste deel van het display, en druk vervolgens op ENTER om te 

bevestigen.

• Gebruik de knoppen OMHOOG / OMLAAG om de vooraf ingestelde 

programma's (P1 ÷ P12) te selecteren die worden aangegeven door het 

oplichten van de pictogrammen met het grafische profiel in het bovenste 

deel van het display, en druk vervolgens op ENTER om te bevestigen.

• Nadat u het handmatige programma hebt geselecteerd, kunt u met de 
OMHOOG / OMLAAG-toetsen het intensiteitsniveau van de oefening 
verhogen of verlagen, aangegeven door de balk op het grafische 
display die stijgt door op de OMHOOG-toets te drukken of afneemt 
door op de OMLAAG-toets te drukken en door de overeenkomstige 
waarde aangegeven op het displayWatt en druk vervolgens op ENTER 
om te bevestigen.

• Na het selecteren van een van de 12 programma's wordt het profiel 
van het geselecteerde programma weergegeven op het grafische 
display; met de OMHOOG / OMLAAG-toetsen kunt u het algehele 
intensiteitsniveau van de oefening verhogen of verlagen, aangegeven 
door de positie van de grafiek die stijgt door op de OMHOOG-toets te 
drukken of afneemt door op de OMLAAG-toets te drukken en door de 
overeenkomstige waarde die wordt aangegeven op het Watt-display 
en druk vervolgens op ENTER om te bevestigen.

• U kunt nu “Duur” als trainingsdoel selecteren, 
terwijl u op ENTER blijft drukken kunt u de 
overige drie trainingsdoelen selecteren: Afstand, 
Calorieën en Hartslag.
De selectie van een objectief wordt gemarkeerd door het 
inschakelen van het relatieve display dat in knipperende 
vorm verschijnt; gebruik de knoppen OMHOOG / OMLAAG 
om het geselecteerde doel in te stellen en druk op ENTER om 
te bevestigen.

• Stel de programmaduur in, de tijdweergave 
knippert, gebruik de knoppen OMHOOG / 
OMLAAG en druk op ENTER om te bevestigen.

• Druk op de START / STOP-knop om het 
trainingsprogramma te starten.

• De intensiteit wordt automatisch aangepast door de 
console volgens het profiel dat betrekking heeft op 
het geselecteerde programma, maar tijdens de 
training kan het intensiteitsniveau handmatig 
worden gewijzigd door op de knoppen OMHOOG / 
OMLAAG te drukken. nul.

• Nadat alle gegevens zijn ingevoerd, drukt u op de START / STOP-
knop om het handmatige programma te starten.

• Tijdens de training telt het display dat overeenkomt met het 
geselecteerde doel (Duur, Afstand, Calorieën, Hartslag) af 
van de ingestelde waarde naar nul; het intensiteitsniveau 
kan op elk moment worden gewijzigd met behulp van de 
knoppen OMHOOG / OMLAAG.

• Het PULSE-display toont de hartslag per minuut wanneer 
de hartslagsensoren op het stuur worden vastgehouden 
of de optionele borstband wordt gedragen.

• Het PULSE-display toont de hartslag per minuut wanneer de 
hartslagsensoren op het stuur worden vastgehouden of 
de optionele borstband wordt gedragen.

• Om de training te pauzeren, drukt u op de START / STOP-knop, 
om een   oefening te annuleren en terug te keren naar de 
oorspronkelijke toestand, drukt u op de RESET-knop.

• Om de training te pauzeren, drukt u op de START / STOP-knop, om 
een   oefening te annuleren en terug te keren naar de 
oorspronkelijke toestand, drukt u op de RESET-knop

23



3.7 HRC-PROGRAMMA

Door het HRC-programma te selecteren, kies je een 
trainingssessie waarbij het bedieningspaneel de intensiteit van 
de oefening automatisch aanpast aan de hartslag die wordt 
gedetecteerd door de sensoren op het stuur of via de optionele 
borstband.

• Tijdens de training wordt de intensiteit automatisch 
aangepast door het bedieningspaneel op basis van de 
gedetecteerde hartslag, maar tijdens de training kunt u 
het intensiteitsniveau handmatig wijzigen door op de 
knoppen OMHOOG / OMLAAG te drukken, de 
tijdweergave telt af van de ingestelde duur naar nul.

• Nadat u op de platforms bent gekomen, selecteert u het 
bijbehorende persoonlijke profiel met de knoppen OMHOOG / 
OMLAAG en drukt u op ENTER om te bevestigen.

• Het PULSE-display toont de hartslag per minuut wanneer 
de hartslagsensoren op het stuur worden vastgehouden 
of de optionele borstband wordt gedragen.

• Gebruik de knoppen OMHOOG / OMLAAG om het HRC-programma te 

selecteren dat wordt aangegeven door het branden van het hartvormige 

pictogram in het bovenste deel van het display, en druk vervolgens op 

ENTER om te bevestigen.

• Om de training te pauzeren, drukt u op de START / STOP-knop, 
om een   oefening te annuleren en terug te keren naar de 
oorspronkelijke toestand, drukt u op de RESET-knop.

Opmerking

- Bij het uitvoeren van het HRC-programma wordt 
aanbevolen om de optionele borstbandzender te 
gebruiken, omdat deze nauwkeurigere gegevens levert 
dan de sensoren op het stuur.

- Wanneer het hartslagsignaal niet continu wordt 
gedetecteerd, stopt het bedieningspaneel met 
trainen en geeft het een foutmelding.

- De geselecteerde hartdrempelwaarde heeft een 
veiligheidshysterese; wanneer de gemeten hartslag de 
hysteresewaarde gedurende meer dan 30 seconden overschrijdt 
of wanneer de hartslag de drempelwaarde al heeft bereikt bij 
minimale werkintensiteit, stopt het bedieningspaneel met trainen 
en stuurt een akoestisch signaal.

• Gebruik de knoppen OMHOOG / OMLAAG om een   van de drie vooraf 
gedefinieerde regimes te selecteren of de gewenste hartdrempel in 
te stellen.
55% = hartregime voor gewichtsverlies. 75% = 
hartslag voor aerobe training. 90% = hartslag 
voor anaërobe training. TAG = persoonlijke 
instelling van de drempelhartslag.

De eerste drie vooraf gedefinieerde regimes (55%, 75%, 
90%) stellen automatisch de hartdrempelwaarde in op 
basis van de leeftijd van de gebruiker. Druk na het 
selecteren van de gewenste hartslag op de ENTER-knop 
om te bevestigen.

• TAG stelt u in staat om dedrempel hartslag je wilt 
op de volgende manier:
Stel op het knipperende 'Pulse'-display de gegevens in met 
betrekking tot de aan te houden drempelfrequentie. Gebruik de 
knoppen OMHOOG / OMLAAG om de gegevens in te stellen en druk 
op ENTER om te bevestigen.

• Stel de Duur van het HRC-programma in, de 
tijdweergave knippert, druk op de UP / DOWN-
toetsen en druk op ENTER om te bevestigen.

• Om het HRC-programma te starten, drukt u op de START / 
STOP-knop.
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3.8 WATT PROGRAMMA 3.9GEBRUIKERSPROGRAMMA

Met het Watt-programma kun je trainen door een constant 
werkregime te produceren dat omgekeerd evenredig is met de 
snelheid waarmee je op de platforms handelt.
In dit programma wordt de intensiteit van de oefening beheerd door 
de console en zal deze toenemen in de oefeningen op lage snelheid, 
terwijl deze zal afnemen naarmate de uitvoeringssnelheid toeneemt. 
Het intensiteitsniveau is afhankelijk van de instelling van de WATT-
referentiewaarde, die wordt ingesteld volgens de hieronder 
beschreven methoden.

Door het USER programma te selecteren kies je een trainingssessie 
waarin je de mogelijkheid hebt om een   trainingsprogramma op te 
bouwen met de variatie van de intensiteit naar wens 
geprogrammeerd op een grafisch profiel bestaande uit kolommen 
met zoveel mogelijk aanpasbare intensiteitsniveaus.

• Nadat u op de platforms bent gekomen, selecteert u het 
bijbehorende persoonlijke profiel met behulp van de knoppen 
OMHOOG / OMLAAG en drukt u op ENTER om te bevestigen.

• Nadat u op de platforms bent gekomen, selecteert u het 
bijbehorende persoonlijke profiel met de knoppen OMHOOG / 
OMLAAG en drukt u op ENTER om te bevestigen.

• Gebruik de knoppen OMHOOG / OMLAAG om het gebruikersprogramma 

te selecteren dat wordt aangegeven door het pictogram 'U' dat oplicht in 

het bovenste deel van het display, en druk vervolgens op ENTER om te 

bevestigen.
• Gebruik de UP / DOWN-toetsen om het Watt-programma te selecteren 

dat wordt aangegeven door het 'W'-pictogram dat oplicht in het 
bovenste gedeelte van het display, en druk vervolgens op ENTER om 
te bevestigen.

• De eerste kolom van het grafische display knippert, waarin 
de gegevens met betrekking tot de intensiteit van de 
oefening in de eerste trainingssessie zijn ingesteld.
Gebruik de knoppen OMHOOG / OMLAAG om de gegevens in 
te stellen en druk op ENTER om te bevestigen. Ga door met 
het instellen van alle kolommen op dezelfde manier, zodra de 
instelling op het grafische display is voltooid, houdt u ENTER 
een paar seconden ingedrukt om te bevestigen, dan wordt 
het profiel weergegeven met de zojuist geprogrammeerde 
en opgeslagen intensiteitsvariatie en wordt de duur 
gevraagd, de tijdweergave schakelt naar knippert, gebruik de 
knoppen OMHOOG / OMLAAG om de programmaduur in te 
stellen.

• Het 'Watt'-display knippert, waarin de gegevens met betrekking tot 
het intensiteitsniveau van de training zijn ingesteld. Gebruik de 
knoppen OMHOOG / OMLAAG om de gegevens in te stellen en 
druk op ENTER om te bevestigen.

• Vervolgens kunt u een van de 4 trainingsdoelen 
selecteren: Duur, Afstand, Calorieën, Hartslag; het 
relatieve display zal knipperen, druk op ENTER om een   
van de 4 doelstellingen te selecteren en gebruik de 
knoppen OMHOOG / OMLAAG om het geselecteerde 
doel in te stellen. • Om het gebruikersprogramma te starten, drukt u op de 

START / STOP-knop. Tijdens de training wordt de 
intensiteit automatisch aangepast door het 
bedieningspaneel volgens het ingestelde aangepaste 
profiel, de tijdweergave telt de ingestelde duur af naar 
nul.

• Om het programma te starten, drukt u op de START / STOP-knop; 
de intensiteit van het werk wordt beheerd door de console, maar 
tijdens de training kunt u het intensiteitsniveau handmatig 
wijzigen met behulp van de knoppen OMHOOG / OMLAAG.

• Het PULSE-display toont de hartslag per minuut wanneer 
de hartslagsensoren op het stuur worden vastgehouden 
of de optionele borstband wordt gedragen.

• Het PULSE-display toont de hartslag per minuut wanneer 
de hartslagsensoren op het stuur worden vastgehouden 
of de optionele borstband wordt gedragen.

• Om de training te pauzeren, drukt u op de START / STOP-knop, om 
een   oefening te annuleren en terug te keren naar de 
oorspronkelijke toestand, drukt u op de RESET-knop.

• Om de training te pauzeren, drukt u op de START / STOP-knop, 
om een   oefening te annuleren en terug te keren naar de 
oorspronkelijke toestand, drukt u op de RESET-knop.
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3.10 LICHAAMSVET FUNCTIE

• Nadat u op de platforms bent gekomen, selecteert u het 
bijbehorende persoonlijke profiel met de knoppen OMHOOG / 
OMLAAG en drukt u op ENTER om te bevestigen.

• Om de procedure voor het meten van de vetmassa te 
starten, moet u stil blijven zitten, zonder te trappen, 
vervolgens op de BODY FAT-knop drukken, het display 
toont het geselecteerde gebruikersprofiel "UX" 
gedurende twee seconden, dan begint de meting en moet 
u stevig en met beide handen de klopdetectiesensoren op 
het stuur en wacht een paar seconden totdat de console 
de meting heeft uitgevoerd.

• Als u niet van plan bent een van de 4 ingestelde persoonlijke 
profielen te gebruiken, houdt u, om de gegevens van de nieuwe 
gebruiker in te voeren, de BODY FAT-knop enkele seconden 
ingedrukt en voert u de nieuwe gegevens in: man / vrouw, 
leeftijd, lengte, gewicht en druk op ENTER om de maat te starten.

• Aan het einde van de meting tonen de displays de gegevens van:

- FAT% = Percentage vetmassa (zie onderstaande tabel)
- BMI = Body Mass Index

OPMERKING:

Als de hartslag niet wordt gedetecteerd, wordt een E-1-fout 
uitgesteld, in dit geval is het noodzakelijk om de meting te herhalen 
en eraan te denken de sensoren op het stuur stevig vast te draaien. 
Als daarentegen fout E-4 wordt uitgesteld, moet de meting worden 
herhaald omdat de gemeten waarden niet correct zijn.

Houd er rekening mee dat deze gegevens slechts een geschatte 
referentie-index zijn en geen medische bevinding, ze worden gebruikt 
om eventuele vooruitgang in de staat van fysieke fitheid tijdens een 
trainingsprogramma in de loop van de tijd te evalueren.

Tabel verwijst naar de meting van het percentage vetmassa (VET%)

Tabel verwijst naar de meting van de body mass index (BMI).
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3.11 HERSTELFUNCTIE 3.12 ICONSOLE-APP

• Druk na het beëindigen van een oefening op RECOVERY om 
de functie Hartslagherstel te starten.

Ondersteunde apparaten:
Apple-apparaten:
• Minimaal vereist systeem: iOS 8 of hoger
• Bluetooth single 4.0 (BLE) compatibelMet de RECOVERY-functie kunt u een index verkrijgen 

van de verbeteringen die zijn verkregen in de 
cardiovasculaire capaciteit, in relatie tot de voortgang 
van uw training.
Het is raadzaam om wekelijkse tests uit te voeren na een 
training met een constante duur van 30 minuten, aan het 
einde waarvan het nodig is om te stoppen met trappen en 
op de RECOVERY-knop te drukken terwijl u de 
hartslagband draagt.
Na 60 seconden aftellen toont het display de 
gedetecteerde prestatie-index, onderscheiden 
door zes niveaus (F1 ÷ F6).

Android-apparaten:
• Minimaal vereist systeem: Android 4.3 of hoger
•
•

Resolutie: 1280x800 pixels Bluetooth 
single 4.0 (BLE) compatibel

+ Smartphone:
• Minimaal vereist systeem: Android 4.3 of hoger
•
•

Resoluties: 480x800 - 720x1280 - 1280x800 pixels 
Bluetooth single 4.0 (BLE) compatibel

Om een   compatibel apparaat met de console te 
synchroniseren, activeert u Bluetooth-communicatie op het 
apparaat en start u het zoeken door de console te selecteren 
(voer het standaardwachtwoord 0000 in).
Start de i-Console-app op het gesynchroniseerde apparaat en begin 
de applicatie te gebruiken om het werktuig te beheren, zodra de 
applicatie is geladen, wordt de console uitgeschakeld.

Op Apple-apparaten, om het normale gebruik te hervatten, is het 
noodzakelijk om de applicatie af te sluiten en de Bluetooth-verbinding uit 
te schakelen en vervolgens de tool uit en weer in te schakelen.F1=UITSTEKENDE prestatie-index F2=

UITSTEKENDE prestatie-index F3=GOEDE 
prestatie-index F4=FAIR prestatie-index F5=
VOLDOENDE prestatie-index F6=
ONBEvredigende prestatie-index.

OPMERKING:

• Als het bedieningspaneel onjuiste cijfers of onregelmatige functies weergeeft, 

schakelt u het apparaat uit, haalt u de stekker uit het stopcontact en schakelt u 

het weer in.

• Wanneer de console via bluetooth is verbonden met een tablet, 
wordt de consoleweergave uitgeschakeld.

• Sluit de i-Console-app af en koppel de bluetooth los van de 
tablet voordat u de console weer inschakelt.

Als de borstgordel geen signaal detecteert, wordt er een fout op 
het display weergegeven.

• Als de hartslag niet wordt gedetecteerd, wordt een fout 
uitgesteld, in dit geval is het noodzakelijk om de meting te 
herhalen door de borstband beter te positioneren.

• Druk nogmaals op de RECOVERY-knop om de functie te 
verlaten en terug te keren naar de hoofdpagina.
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4.0 ONDERHOUD

GEVAAR

• Houd het gereedschap altijd schoon en stofvrij.

• Gebruik voor de reiniging geen ontvlambare of schadelijke 
stoffen. Gebruik geen oplosmiddelen om kunststof 
onderdelen schoon te maken, maar alleen producten op 
waterbasis en zachte doeken.

• Oplosmiddelen zoals petroleum, aceton, 
benzine, tetrachloorkoolstof, ammoniak en olie 
die chloorhoudende stoffen bevatten, kunnen
plastic onderdelen beschadigen en aantasten.

HET GEREEDSCHAP REINIGEN
• Maak wekelijks de buitenoppervlakken schoon met een spons 

die is bevochtigd met water en neutrale zeep.

• Gebruik een vochtige, niet natte doek om de console 
schoon te maken zonder hard te wrijven.

VERVANGING VAN DE BATTERIJ
• De bufferbatterijen in het bedieningspaneel worden gebruikt om 

het displaybord in werking te houden en om de gegevens 
gedurende een bepaalde periode in het geheugen te bewaren, 
zelfs als u bent gestopt met trappen en de generator het 
elektronische bord van het bedieningspaneel niet van stroom 
voorziet. Het batterijpakket is van het oplaadbare type en wordt 
tijdens het trappen constant opgeladen.

Na verloop van tijd gaat de batterijlading achteruit en 
moet het batterijpakket dat bij het product is geleverd, 
worden vervangen. Neem contact op met de 
klantenservice om nieuwe back-upbatterijen te bestellen.
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5.0 BUITENBEDRIJFSTELLING - VERWIJDERING

Het afvalbaksymbool met een kruis erboven 
geeft aan dat de op de markt gebrachte 
producten binnen het toepassingsgebied van 
de Europese RoHS-richtlijn voor de 
verwijdering van elektrisch en elektronisch 
afval (AEEA) vallen.

Dit productNIET het moet worden weggegooid als stadsafval, maar 
moet afzonderlijk worden verwijderd (in de staten van de Europese 
Unie), waarbij het moet worden afgeleverd bij de juiste 
inzamelcentra voor de verwijdering en recycling van dergelijke 
producten.

De CE-markering geeft aan dat het product volledig 
voldoet aan de RoHS 2011/65/EU-richtlijnen geen 
van de elektrische en elektronische componenten 
die in het product zijn verwerkt, bevat hogere 
niveaus dan voorzien van bepaalde stoffen die als 
gevaarlijk voor de menselijke gezondheid worden 
beschouwd.

Garlando SpA moedigt respect voor de natuur en de menselijke 
gezondheid aan, zelfs buiten de Europese Unie en hoopt dat de 
lokale regels voor verwijdering en recycling zullen worden gevolgd, 
waarbij, indien mogelijk, gebruik zal worden gemaakt van de 
gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparatuur, 
evenals talrijke componenten (zoals ijzer , koper, kunststoffen, enz ...) 
die kunnen worden teruggewonnen en hergebruikt.

6.0 RESERVEONDERDELEN CATALOGUS - RESERVEONDERDELEN BESTELLEN

Raadpleeg de explosietekening op de volgende pagina om 
reserveonderdelen te bestellen.

De bestelling van reserveonderdelen moet de volgende informatie 
bevatten:
1.Productmerk en model - zie productplaatje
2.Naam van het te vervangen onderdeel - zie lijst met reserveonderdelen

3.Artikelreferentienummer - zie explosietekening
4.Benodigde hoeveelheid.

5.Adres- en verzendinformatie - zie bestelformulier voor 
reserveonderdelen, bijgevoegd bij de handleiding

Voor meer duidelijkheid, plaats de bestelling met behulp van een kopie van het 

bestelformulier voor reserveonderdelen dat wordt weergegeven op de kaart die bij 

deze handleiding is gevoegd, samen met het garantiecertificaat.

De aanvraag voor reserveonderdelen moet worden gedaan door 
middel van een schriftelijke aanvraag, per fax of e-mail naar de 
volgende referenties:

fax: 0143/318594
e-mail: assistenza.toorx@garlando.it

Deze catalogus kan enkele kleine verschillen vertonen met het 
product in eigendom; eventuele updates die de fabrikant 
tegelijkertijd heeft toegepast, kunnen ontbreken. Neem bij 
problemen met het begrijpen van tekeningen en beschrijvingen 
contact op met het Technical Assistance Center op:
0143/318540 van 9:00 tot 12:00 van maandag tot vrijdag
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6.1 ONDERDELEN TABEL
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6.2 LIJST MET ONDERDELEN

Pos. Beschrijving aantal Pos. Beschrijving aantal

1
2
3
4
5L
5R
6
7
8
9
10

11L / R
12L / R

13
14
15
16
17
18
19
20

21L / R
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32L / R
33
34
35

36L / R
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52L / R
53

Hoofdframe
Voorste steunbalk
Schuifgeleider voor wiel
ovale dop
Driehoekige dop linker steunbalken
Rechts driehoekige kap voor steunbalken
Gebogen ring Ø22xØ8.5x1.5T
Gespleten ring Ø15,4 xØ8,2x2T
Platte ring Ø16xØ8.5x1.2T
Bout M8x1.25x20L, 8.8
Console steunbuis
Links/rechts verbindingsbalk
Lagere linker/rechter hendel

Afstandhouder Ø21xØ17.1x5T
Gegolfde ring Ø26xØ19.5x0.3T
Ronde stuurdop
Lager 99502
Moer M10x1.5x8T
Kunststof ring Ø29xØ20x0.9T
Achterste steunframe
Bout M6x1x15L
Links / rechts platform

Stelvoet
Hendels met ronde dop

Anti-losschroefmoer M10x1.25x7T
Besturingseenheid
Gevormde mat voor platform
Lager 6004ZZ
Zelftappende schroef ST4x1.41x14L
Bedrading bovenconsole 1000 mm
Bedrading onderste console 1500 mm
ovale dop
Links / rechts platform steunbalk
krukarm
Moer M8x1.25x8T
Riem
Links/rechts kuip

Vliegwiel met elektronische rem
Glijdend wiel
Zijdekselstang
Bout M8x1.25x20L
Bout M8x1.25x50L, 8.8
Schacht Ø17x48L
Lager 6003ZZ
Netvoeding
Ronde magneet voor snelheidssensor
Platte ring Ø25xØ8.5x2T
Kunststof ring Ø10xØ24x0.4T
Aansluitkabel
Voorkuip voering
Plastic hoesje
Wiel deksel
Bovenste linker / rechter hendel

Bovenste hendelafdekking

1
1
2
2
2
2
6
24
16
22
1

1/1
1
2
2
2
2
6
2
1
4

1/1
6
2
2
1
2
10
12
1
1
2

1/1
2
1
1
1
1
2
2
6
4
2
12
1
1
14
6
1
1
1
2
2
2

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
tweeënnegentig

93L / R
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Stuurhoes
Conische bovenste hendelkap
Veer voor riemspannerwiel
Bout M6x1.0x15L, 8.8
Seeger Ø22.5xØ18.5x1.2T
Gegolfde ring Ø27xØ20,3x0,5T
Gegolfde ring Ø21xØ16.2x0.3T
Trapasas
Katrol
Zelftappende schroef ST4x1.41x15L
Troosten
Cardio-pulssensoren
As voor glijdende wielen
Stuurpen cover
Bout M5x0.8x12L
Verbindingsbeugel
Beugel voor riemspannerwiel
Rubberen bumper
Metalen bus
Rond zijdeksel Ø29.1x13L
Asafdekking D60x13.5L
Seeger S-16
Seeger S-17
Platte ring Ø14xØ6.5x0.8T
Verstelknop voetsteun
Zijklep
Ronde kap Ø45x15
Stuur
Gelede steun voor consolebeugel
Schroef M8x1.25x45L
Moer M8x1.25x8T
Console behuizing plaat
Kabelboom snelheidssensor 250L
Console behuizing plaat
Moer M6x1.0x6T
Moer M8x1.25x6T
Verbindingsstangafdekking naaf
ST4x25L zelftappende schroef
Pin
Links/rechts verschuifbare wieldop
Bout M8x1.25x30L, 8.8
Zelftappende schroef ST4x1.41x15L
Platte ring Ø15xØ5.2x1.0T
Bedrading voor 700L pulsdetectiesensoren
ovale dop
Zelftappende schroef ST4.2x1.4x20L
Bout M8x1.25x50L
Bout M5x0.8x15L, 8.8
verplaatsingswiel
Schroef M8x1.25x75L, 8.8
Bout M8x1.25x40L, 8.8
Zelftappende schroef ST4.2x1.4x15L
700L elektrische bedrading
Gegolfde ring Ø22xØ17x0.3T

2
2
1
4
4
1
1
1
1
2
1
2
2
1
10
2
1
2
4
4
4
1
8
4
4
2
2
1
1
1
5
1
1
1
4
2
2
2
1

2/2
1
4
4
2
6
10
1
4
2
2
2
4
1
10
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Pos. Beschrijving aantal

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
136
137
138
139

/
/

Schroef M6x1.0x15L, 8.8
Platte ring Ø13xØ6.5x1.0T
Gespleten ring Ø10.5xØ6.1x1.3T
Moer Ø15x13L
Platte ring Ø24xØ16x1.5T
Platte ring Ø50xØ10x3T
Platte ring Ø28xØ8.5x3T
Zelftappende schroef ST4x1.41x12L
Bout M5x0.8x10L
Rubberen beugel
PVC sluitring Ø27xØ8.2x2.5T
Platte ring Ø26xØ21x1.5T
Gegomde plakstrip
Gespleten ring Ø27xØ18x1.0T
M6 inbussleutel + schroevendraaier
Dubbele steeksleutel 13/15

4
4
4
1
1
1
1
8
1
2
2
1
2
2
1
1
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7.0 CONVENTIONELE GARANTIE

Art.1 DEFINITIES
1.1 Producten: met producten bedoelen we de fitnessproducten die op de markt worden gebracht 

door GARLANDO SpA met het merk TOORX, voor lichamelijke oefening van het lichaam voor 
gemengd en niet-continu gebruik, zogenaamde Light Commercial en voor een uitsluitend 
sportief gebruik en absoluut NIET therapeutisch en / of revalidatie .

1.2 Garantie:Garantie betekent de conventionele garantie voorgesteld door GARLANDO
SpA onder de volgende voorwaarden.

1.3 Gebrek aan overeenstemming:de ongeschiktheid van het product voor het gebruik waarvoor 
het specifiek is ontworpen en vervaardigd.

1.4 Consument:Consument betekent elke natuurlijke persoon of onderneming die de 
Producten koopt voor privé (huishoudelijk) of collectief (commercieel) gebruik.

1.5 Technisch Assistentiecentrum:betekent het centrum voor technische ondersteuning 
dat bevoegd is om het product te repareren en/of te vervangen door GARLANDO
SpA, geïdentificeerd in de persoon van Giansanti Cesare of zijn afgevaardigden.

1.6 Garantiekaart:betekent het formulier dat online moet worden ingevuld op de website: www.toorx.it of, in 
geval van onmogelijkheid om de online service te gebruiken, het papieren formulier dat bij deze 
handleiding is gevoegd, in te vullen en naar GARLANDO SPA te sturen.

1.7 Verzoek om tussenkomst: betekent de procedure voor het melden van een gebrek aan overeenstemming 
en het verzoek om tussenkomst, uitgevoerd door het juiste formulier in te vullen op het portaal: 
www.assistenza.garlando.it of, in geval van onmogelijkheid om de online dienst te gebruiken, door 
contact op te nemen met het nummer0143/318540 van 9 tot 12, van maandag tot vrijdag.

1.8 Handleiding:Gebruiksaanwijzing betekent het boekje dat aan de Consument wordt geleverd 
en waarin de instructies, indicaties en waarschuwingen worden beschreven die bedoeld zijn 
om de juiste installatie en regelmatige werking van het Product, evenals het onderhoud 
ervan mogelijk te maken.

van het Product gerepareerd of vervangen door de koerier en/of de door GARLANDO SpA aangewezen 
vervoerder, worden de aan de koerier/vervoerder verschuldigde vergoedingen met betrekking tot volgende 
zendingen aan hem in rekening gebracht, kosten die rechtstreeks door de koerier/vervoerder aan de koerier/
vervoerder moeten worden betaald Consument tot de levering van het Product.

2.10De Consument verliest de rechten genoemd in de Garantie, indien hij het gebrek aan overeenstemming niet meldt 
binnen TWEE maanden vanaf de ontdekking ervan, volgens de methoden beschreven in Art.
1.6 - "Verzoek om tussenkomst".

2.11Zodra de klacht is ontvangen en de voorwaarden voor de werking van de garantie zijn geverifieerd, zal 
het technische ondersteuningscentrum contact opnemen met de consument door een speciale 
afspraak bij hem thuis te maken, waar de desbetreffende interventie binnen een redelijke termijn zal 
worden uitgevoerd. Hiertoe wordt de toereikendheid van de termijn beoordeeld in verhouding tot de 
tijden die normaal nodig zijn om te voorzien in de tussenkomst door het centrum voor technische 
bijstand bij de consument thuis en/of de noodzakelijke verzendingen van Producten of onderdelen of 
reserveonderdelen daarvan.

2.12De Consument is verplicht zich ter gelegenheid van de afspraak met de technische dienst ter beschikking 
te stellen bij hem thuis. In het geval dat deze verplichting niet wordt nagekomen, behoudt 
GARLANDO SpA zich het recht voor om de kosten en erelonen die het aan zijn technische 
assistentiecentrum heeft betaald in verband met de geplande en niet uitgevoerde interventie te 
herhalen vanwege een feit dat aan de Consument kan worden toegeschreven.

Art.3 UITSLUITINGEN GARANTIE
3.1
•

De garantie is uitdrukkelijk:uitgesloten in gevallen van:
het niet naleven van de instructies, aanwijzingen en waarschuwingen die gericht zijn op een 
correcte installatie/montage en regelmatige werking van het Product;
onzorgvuldigheid en/of nalatigheid in het gebruik en onderhoud van het Product;
gebruik van het Product voor therapeutische en/of revalidatiedoeleinden;

oneigenlijk gebruik van het Product; 
knoeien met het Product;
gebruik van het Product voor andere doeleinden dan waarvoor het Product specifiek is 
bedacht/ontworpen;
schade veroorzaakt door het transport of de verzending van het Product;
reparaties uitgevoerd door niet door GARLANDO SpA geautoriseerde assistentiecentra; reparatie van 
het product door de gebruiker zelf, behalve in het geval dat de reparatie/vervanging van onderdelen 
rechtstreeks wordt geautoriseerd door het verantwoordelijke technische assistentiecentrum;

conformiteitsgebreken die, om welke reden dan ook, op geen enkele manier te herleiden zijn tot handelingen of 
nalatigheden van de fabrikant.
De regels voor correcte installatie / montage, gebruik en onderhoud van het product zijn opgenomen 
in de instructiehandleiding die bij deze garantie is gevoegd en waarvan deze integraal deel uitmaakt.

Het is duidelijk dat de slijtage die het gevolg is van het normale gebruik van het product en zijn 
componenten op geen enkele manier een gebrek aan overeenstemming kan vormen en daarom niet 
kan worden gedekt door deze garantie.
Met betrekking tot het product TAPIS ROULANT wordt gespecificeerd dat slijtageverschijnselen als gevolg van 
normaal gebruik in het bijzonder betrekking hebben op de volgende componenten: rollen, loopvlak, tape, greep, 
riem, pakkingen, knoppen, verwijderbare onderdelen, accessoires en verbruiksgoederen in het algemeen.

Met betrekking tot het ELLIPTICAL-product wordt gespecificeerd dat de slijtageverschijnselen als gevolg van normaal gebruik 

met name betrekking hebben op de volgende componenten: voetsteunen, wielen, pakkingen, knoppen, verwijderbare 

onderdelen, remblokken, accessoires en verbruiksartikelen in het algemeen.

Met betrekking tot het product ERGOMETER CYCLE wordt gespecificeerd dat slijtageverschijnselen als gevolg van 
normaal gebruik met name betrekking hebben op de volgende componenten: pedalen, wielen, pakkingen, 
knoppen, zitting / rugleuning, stuur, verwijderbare onderdelen, accessoires en verbruiksartikelen in het 
algemeen.
Met betrekking tot het product INDOOR CYCLE wordt gespecificeerd dat de verschijnselen van slijtage als gevolg 

van normaal gebruik met name betrekking hebben op de volgende componenten: pedalen, wielen, pakkingen, 

knoppen, zadel, stuur, remblokken, verwijderbare onderdelen, accessoires en verbruiksartikelen in het 

algemeen . De garantie dekt GEEN interventies met betrekking tot de installatie van het product en de 

aansluiting op de voedingssystemen.

•
•
•
•
•

Art.2 DUUR VAN DE GARANTIEVOORWAARDEN VAN ZIJN GELDIGHEID
EN VERVALLEN

2.1 GARLANDO SpA garandeert de geschiktheid van het product voor het gebruik waarvoor het specifiek 
is ontworpen en ontworpen, d.w.z. voor sportgebruik, en garandeert in het bijzonder het product 
tegen elk gebrek aan overeenstemming:
- 24 maanden vanaf levering, bij privégebruik (aankoop bij ontvangst en gebruik in een 
huiselijke omgeving)
- 12 maanden vanaf levering, bij commercieel gebruik (aankoop op factuur en gebruik in een 
collectieve omgeving).
Deze garantie is de enige die door GARLANDO SpA wordt verstrekt: geen enkele derde partij, met 
inbegrip van geautoriseerde wederverkopers en technische assistentiecentra, kan de voorwaarden 
van de garantie wijzigen of, in welke vorm dan ook, andere garantieverklaringen afgeven.

2.2 Deze garantie is geldig en effectief met betrekking tot het GARLANDO SpA-product dat door 
de consument in Italië exclusief bij een geautoriseerde dealer is gekocht en onverminderd 
de rechten die door de Italiaanse wet en de bepalingen van Europese richtlijnen aan de 
consument worden erkend.

2.3 Onverminderd de bepalingen van de volgende punten 2.10,2.11,2.12 met betrekking tot het melden 
van een gebrek aan overeenstemming, moet de Consument door middel van een document dat is 
afgegeven door de erkende dealer (bijvoorbeeld: ontvangstbewijs of factuur) de datum waarop het 
was na de verkoop en/of levering van het Product, de naam van de geautoriseerde wederverkoper en 
de identificatiegegevens van het Product. Om de garantie effectief te laten zijn, is het daarom 
noodzakelijk dat de bovenstaande documentatie, samen met deze garantie, naar behoren wordt 
bewaard.

2.4 Om zo tede beste werking van de conventionele garantie mogelijk maken , wordt de 
Consument verzocht de Garantiebon online in te vullen op de website: www.toorx.it 
of, in geval van onmogelijkheid om gebruik te maken van de online dienst, de 
papieren Garantiebon, naar behoren ingevuld, per post naar het adres GARLANDO 
SPA te sturen - Via Regione Piemonte, 32, Industriegebied, D1 - 15068 Pozzolo 
Formigaro (AL).

2,5 De garantie omvat de reparatie of gratis vervanging van de onderdelen waaruit het product bestaat, 
die conformiteitsgebreken vertonen die regelmatig en onmiddellijk door de consument worden 
gemeld door het onmiddellijk naar behoren ingevulde en ondertekende verzoek om tussenkomst te 
verzenden, gevonden door het personeel van het technische assistentiecentrum en toe te schrijven 
aan op een handelen of nalaten van de fabrikant. Het volledige Product wordt vervangen, in plaats 
van het repareren of vervangen van individuele componenten, in het geval dat laatstgenoemde 
remedies objectief onmogelijk of buitensporig omslachtig zijn.

2.6 In overeenstemming met de aanduidingen van de "Consumentencode" wordt aangenomen dat het gebrek aan 
overeenstemming dat zich manifesteerde binnen ZES maanden vanaf de levering van het Product reeds op die 
datum bestond, tenzij deze hypothese onverenigbaar is met de aard van het Product of het gebrek van 
conformiteit. Na deze termijn blijft het de verantwoordelijkheid van de Consument om het bewijs te leveren van 
het bestaan   van het gebrek aan overeenstemming op het moment van levering van het Product.

2.7 De vervanging van het gehele Product of een van de onderdelen ervan houdt geen verlenging van de 
Garantie in. De garantie vervalt bij het verstrijken van de voorziene periode die verwijst naar de 
datum van levering van het originele product.

2.8 Tijdens de periode die door de garantie wordt gedekt, worden de diensten die eronder 
vallen volledig en volledig gratis uitgevoerd door de door GARLANDO SpA geautoriseerde 
technische assistentiecentra.

2.9 Als het niet mogelijk is om de reparatie rechtstreeks bij de consument thuis uit te voeren, in het geval 
dat het product of de onderdelen ervan moeten worden gerepareerd op hetzelfde hoofdkantoor van 
GARLANDO SpA - Via Regione Piemonte, 32, Zona industrieel, D1 - 15068 Pozzolo Formigaro (AL), 
gaat ten koste van de Consument ervoor zorgen dat de verzending van het Product wordt 
gerepareerd of vervangen op de bovengenoemde locatie. In dit geval zijn alle risico's met betrekking 
tot het transport van het Product voor rekening van de Consument en in ieder geval is GARLANDO 
SpA niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt aan het Product of zijn onderdelen door het 
transport uitgevoerd door de Koerier en/of Drager. Indien de Consument niet beschikbaar is op het 
moment van levering bij hem thuis

•
•
•

•

3.2

3.3

•

•

•

•

3.4

Art.4
4.1

BEDOELD GEBRUIK EN ONJUIST GEBRUIK VAN HET PRODUCT Gezien de 
geschiktheid van dit product voor uitsluitend sportief gebruik, raadt GARLANDO SpA 
het gebruik ervan alleen aan nadat een specifiek certificaat van lichamelijke 
geschiktheid is afgegeven door een arts.
GARLANDO SpA wijst alle verantwoordelijkheid af voor enige schade die direct of 
indirect kan ontstaan   aan mensen, huisdieren en zaken als gevolg van het niet 
naleven van alle instructies, aanwijzingen en waarschuwingen in de specifieke 
handleiding.

4.3 In het bijzonder wordt verklaard dat het product absoluut ongeschikt is voor therapeutisch en/of revalidatie 
gebruik en dat elk optreden van ongevallen of het ontstaan   van pathologieën die verband houden met dergelijk 
oneigenlijk gebruik op geen enkele manier aan de fabrikant kan worden toegeschreven.

4.2

Art.5SCHADE VEROORZAAKT DOOR TECHNISCHE BIJSTAND CENTRA
5.1 GARLANDO SpA is niet verantwoordelijk voor enige schade aan mensen, huisdieren en 

zaken veroorzaakt door een van de technische assistentiecentra, tijdens de reparatie van het 
Product en/of vervanging van hetzelfde of een van zijn onderdelen; voor het effect dat de 
Consument verbindt zich alle claims voor schadevergoeding rechtstreeks aan het technische 
assistentiecentrum, waarbij afstand wordt gedaan van elke actie en / of claim tegen 
GARLANDO SpA

Art.6 LAATSTE DUUR VAN DE GARANTIE
6.1 Behoudens het bepaalde in de vorige leden zullen eventuele reparaties en/of vervanging van 

onderdelen van het Product na het verstrijken van de garantieperiode van vierentwintig of twaalf 
maanden volledig voor rekening van de Consument komen..
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GARLANDO SPA
Via Regione Piemonte, 32 - Industriegebied D1

15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italië
www.toorx.it -     info@toorx.it


