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Gefeliciteerd met de aankoop van je nieuwe Keiser M3i Indoor Group Cycle en welkom bij de Keiser-familie. Met je nieuwe 
weerstandssysteem kun je op een revolutionaire manier trainen voor een soepelere, stillere en regelmatigere training. 
Wat goed dat je hebt besloten aan je gezondheid en welzijn te werken. Voor je veiligheid, en om je de beste ervaring 
en maximale winst te garanderen, is het belangrijk dat je deze gebruiksaanwijzing leest en begrijpt voordat je de M3i 
in gebruik neemt. Als je na het lezen van deze handleiding vragen hebt over de montage en/of bediening, staat het 
klantenserviceteam van Keiser voor je klaar. We zijn bereikbaar op 1 559 256 8000 of via de livechat op keiser.com/
support (maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 17.30 uur (PST)). Je kunt ons ook e-mailen via service@keiser.com.

Met vriendelijke groet,
Keiser Corporation

ALGEMENE INFORMATIE

INLEIDING

Registreer je M3i om op de hoogte te blijven van veiligheidsmeldingen 
en voor een snellere, nauwkeurigere garantieservice.

Scan de QR-code aan de rechterkant voor toegang tot het interactieve 
onlineformulier voor garantieregistratie of ga naar:

https://www.keiser.com/forms/warrantyregistration

SCANNEN

JE AANKOOP REGISTREREN

We raden je aan om nu het serienummer in de daarvoor 
bestemde ruimte hieronder te noteren. 

Serienummer: 

JE SERIENUMMER VASTLEGGEN

Serienummergegevens

A Naam, logo en adres van de fabrikant

B Land van fabricage

C Kennisgeving van octrooi-informatie

D Markering WEEE-richtlijn

E ISO-norm voor kwaliteitsmanagement

F CE-markering

G TÜV SÜD-keurmerk

H Maximaal gebruikersgewicht

I IC-identificatie

J FCC-identificatie

K Europese erkende vertegenwoordiger

L Serienummer en fabricagedatum

M Modelnummer en productbeschrijving

N Naleving van richtlijnen en normen

H I J K

E
F
G

L

M
A

N

C
D

B 005506XXX

88888-88888

Figure 1. Locatie van de serienummergegevens

Locatie van het serienummer
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Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de koper 
van het apparaat van Keiser Corporation om alle personen, 
ongeacht of ze eindgebruikers of toezichthoudend 
personeel zijn, te instrueren over het juiste gebruik van het 
apparaat. Keiser Corporation adviseert dat alle gebruikers 
van het apparaat vóór de ingebruikname van de volgende 
informatie op de hoogte worden gebracht.

1.        Lees deze instructies. Bewaar deze instructies. 
2. Neem alle waarschuwingen in acht. Volg alle instructies. 
3. Gebruik de Keiser M3i Indoor Group Cycle (hierna 'fiets' 

genoemd) voor het beoogde doel zoals beschreven 
in deze handleiding. Gebruik geen hulpstukken/
accessoires die niet door de fabrikant zijn aanbevolen.

4. Maximaal gebruikersgewicht: 350 lb (159 kg). Lengte 
van gebruiker: 58-84 inch (1.473-2.134 mm).

5. Raadpleeg je arts voordat je met een oefenprogramma 
begint. 

6. Hartslagcontrolesystemen kunnen onnauwkeurig zijn. 
Overmatig trainen kan ernstig letsel of de dood tot 
gevolg hebben. Stop onmiddellijk met trainen als je je 
duizelig voelt en raadpleeg je arts.

7. De fiets is bedoeld voor gebruik in trainingsruimtes van 
bedrijven, waar het gebruik en de bediening specifiek 
worden beheerd door een persoon die verantwoordelijk 
is voor het vaststellen van de geschiktheid voor gebruik 
en het onderhoud. 

8. Draag geschikte schoenen. Nette schoenen, sandalen, 
slippers of geen schoenen zijn niet geschikt voor gebruik 
op de fiets. Hoogwaardige sportschoenen worden 
aanbevolen voor de juiste ondersteuning en comfort. 
Draag geen losse kleding die aan bewegende delen 
kan blijven haken. Maak lang haar vast in een staart.

9. Afleidingen, zoals tv kijken, lezen, een computerapparaat 
gebruiken of telefoneren, kunnen trainen op de fiets 
minder veilig maken voor de gebruiker. Concentreer 
je op het trainen als je de fiets gebruikt. 

10. Controleer regelmatig de onderdelen die het snelst 
slijten. Zie 'Schema preventief onderhoud' (pagina 22) 
voor meer instructies.

11. Vervang beschadigde, versleten of defecte onderdelen 
onmiddellijk en gebruik de fiets niet voordat alle 
reparaties zijn voltooid en de fiets is getest door een 
door Keiser erkende technicus. 

12. Gebruik alleen vervangende onderdelen die door Keiser 
Corporation worden aanbevolen. Het wordt afgeraden 
om beschadigde, versleten of defecte onderdelen zelf 
te repareren of vervangen. Er moet een door Keiser 
erkende technicus worden geraadpleegd.

13. Voor een veilige, comfortabele en effectieve training 
moet je een juiste houding en lichaamspositie hebben. 
Zet je voeten tijdens elke training goed neer en houd 
je armen in de juiste positie. Zie de gedeelten onder 
'Trainen op de fiets' (pagina 19) voor meer instructies 
en veiligheidsinformatie.

14. De fiets is niet ontworpen met een vrij wiel, maar 
met een fixed-gear-systeem. Als het vliegwiel draait, 

bewegen de trappers ook. Haal je voeten daarom nooit 
van de trappers terwijl het vliegwiel draait, anders kun 
je ernstig letsel oplopen.

15. Bevestig je voeten altijd met het kliksysteem of de 
trapperhouder op de trappers voordat je begint met 
trainen.

16. Het wordt aanbevolen om vooruit te trappen.
17. De weerstandshendel fungeert ook als noodrem, zodat 

je het vliegwiel veilig kunt afremmen of stoppen. Beweeg 
de weerstandshendel naar voren om het vliegwiel af 
te remmen. Zet de weerstandshendel in de voorste 
positie om de noodrem te activeren.

18. Wijzig de afstellingen niet tijdens een training. Gebruik 
de trappers of de weerstandshendel om het vliegwiel 
langzaam en gecontroleerd te stoppen voordat je 
aanpassingen doet.

19. Zet de weerstandshendel in de voorste positie om de 
noodrem te activeren voordat je van de fiets stapt. 
Stap pas af als de trappers volledig zijn gestopt.

20. Op hoge snelheid, staand en achterwaarts trappen 
worden als geavanceerde technieken beschouwd en 
moeten alleen worden uitgevoerd als de gebruiker een 
hoog niveau heeft behaald of onder toezicht staat van 
iemand die een hoog niveau heeft behaald. 

21. De fiets is geen speelgoed. Kinderen mogen niet met 
de fiets spelen. Kinderen jonger dan 14 jaar mogen de 
fiets niet gebruiken. Houd kinderen en huisdieren te 
allen tijde uit de buurt van de fiets, vooral tijdens het 
gebruik. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet 
door kinderen worden uitgevoerd. 

22. De fiets mag worden gebruikt door kinderen van 14 jaar en 
ouder. Personen met mentale beperkingen, verminderde 
fysieke, mentale of zintuiglijke vaardigheden, of een 
gebrek aan ervaring of kennis, mogen de fiets alleen 
gebruiken als zij onder voortdurend toezicht van een 
spotter/supervisor staan.

23. De fiets mag niet in direct zonlicht worden geplaatst, 
of op een plek met extreme temperaturen of 
luchtvochtigheid, of een plek waar de fiets bespat kan 
worden met water of vloeistoffen. De fiets is alleen 
bedoeld voor gebruik binnenshuis.

24. De minimale vrije ruimte rondom het apparaat is 24 inch 
(610 mm). Zie de paragraaf 'Trainingsruimte' (pagina 
6) voor meer plaatsingsinformatie. 

25. De fiets is geschikt voor zowel persoonlijk als 
commercieel gebruik. Om je veiligheid te waarborgen 
en schade aan de fiets te helpen voorkomen, moet 
je vóór gebruik alle instructies lezen. Vraag hulp aan 
professionele installatietechnici als je de fiets niet 
zelf veilig kunt uitpakken, monteren en plaatsen op 
de gewenste trainingslocatie.

26. Als vóór het normale gebruik van de fiets de stappen in 
'Controle van de juiste werking' (pagina 14) niet worden 
uitgevoerd, vervalt de garantie en kan ernstig letsel 
worden veroorzaakt.

27. Het zonder de juiste instructies en/of begeleiding 
gebruiken van fitnessapparatuur, met inbegrip van, 

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
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maar niet beperkt tot de krachttrainingsapparaten 
van Keiser, waarop de weerstand op elk moment 
tijdens de herhaling kan worden gewijzigd, alsook alle 
fietsen met fixed gear, inclusief en zonder beperking 
de Keiser-fiets, is in strijd met de voorwaarden van de 
verkoopovereenkomst van dergelijke producten. De 
mogelijkheid om op elk moment tijdens een herhaling 
de weerstand te vergroten, met inbegrip van, maar 
niet beperkt tot de mogelijkheid om excentrische 
bewegingen uit te voeren, kan gevaarlijk zijn, vooral 
voor iemand die de mogelijke gevaren ervan niet herkent 
of respecteert. De mogelijkheid om te stoppen met 
trappen op een fiets met fixed gear voordat het vliegwiel 
stopt, kan ook gevaarlijk zijn voor de gebruiker, vooral 
als die het potentiële gevaar niet kent of respecteert.

28. Gebruikers, vertegenwoordigers en/of iedereen die de 
leiding heeft over het gebruik van de fiets moeten zelf 
bepalen of deze geschikt is voor het beoogde gebruik. 
Daarbij worden de genoemde partijen er uitdrukkelijk 
op gewezen dat zij alle bijbehorende risico's en 
aansprakelijkheid op zich nemen.

29. Als je na het lezen van deze handleiding nog vragen 
hebt over de installatie en/of bediening, neem dan 
contact op met de klantenservice van Keiser:

GEBRUIKTE CONVENTIES
Deze handleiding bevat de volgende aanduidingen:

WAARSCHUWING: Duidt op een gevaarlijke situatie 
die tot de dood of ernstig letsel kan leiden als ze niet 
wordt vermeden.

LET OP: Duidt op een gevaarlijke situatie die kan 
leiden tot licht of middelzwaar letsel als ze niet wordt 
vermeden.

ZWAAR OBJECT: Duidt aan dat hulp nodig is bij 
het tillen om spierverrekkingen en/of rugletsel te 
voorkomen.

PROCEDURE VOOR TWEE PERSONEN: Geeft aan 
dat hulp nodig is om de installatie veilig te laten slagen.

BELANGRIJK: Duidt op belangrijke informatie die 
geen betrekking heeft op gevaar.

VEILIGHEIDS- EN SERIENUMMERLABELS

Wees voorzichtig met veiligheids- en serienummerlabels. 
Verwijder geen labels om welke reden dan ook. Ze bevatten 
belangrijke informatie. Als ze onleesbaar zijn of ontbreken, 
neem dan contact op met Keiser Corporation voor een 
vervangend exemplaar (zie de contactgegevens op deze 
pagina).

WAARSCHUWING: Onjuist uitgevoerde of overmatige training kan letsel veroorzaken. Als je enige 
pijn ondervindt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot pijn in de borst, misselijkheid, duizeligheid 
of kortademigheid, stop je onmiddellijk met trainen en raadpleeg je je arts voordat je verdergaat.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE (VERVOLG)

Heart rate monitoring systems 
may be inaccurate. Over 

exercise may result in serious 
injury or death. If you feel faint 
stop exercising immediately.

555376

WARNING

555387

Consult a physician prior to use 
and stop if you feel faint, dizzy, 
or exhausted.
Refer to User Manual for 
additional warnings and safety 
information.
This machine must be used in a 
supervised environment. 
Keep children away.
Keep body, clothing, and 
accessories clear from all 
moving parts.
Inspect machine prior to use. 
Immediately report worn, loose, 
or damaged parts and refrain 
from using the machine.
Always ride in control. Stop in a 
controlled manner as flywheel 
momentum will keep pedals 
turning.
Do not attempt to dismount bike 
or remove feet from pedals until 
pedals have come to a complete 
stop. 
Maximum user weight limit: 
350 lbs (159 kg)

●

●

●

●
●

●

●

●

●

Seat/Handlebar 
Height Adjustment 

Instructions

Read the User Manual, follow 
all instructions prior to use. 

Ensure proper instruction is 
attained prior to using this machine. 
IMPROPER USE OF THIS MACHINE 
CAN RESULT IN SERIOUS INJURY.

WARNING

1 559 256 8000

service@keiser.com

keiser.com/support
We zijn maandag t/m vrijdag 
van 7.00 uur tot 17.30 uur (PST) 
bereikbaar per telefoon of livechat

005506XXX

88888-88888
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Figure 2. Illustratie van trainingsruimte

De minimale vrije ruimte rondom de fiets is 24 inch (610 mm) (zie afbeelding 2). Wanneer M3i-fietsen naast elkaar worden 
geplaatst, kan de vrije ruimte worden gedeeld.

Hoogte: 49 inch (1.245 mm)
Diepte: 51 inch (1.296 mm)
Breedte: 26 inch (661 mm)
Gewicht: 92 lb (42 kg)

Voeding: 1,5V AA-alkalinebatterijen (twee stuks, 
Keiser PN 966502)

Maximaal gebruikersgewicht: 350 lb (159 kg)

Lengte van gebruiker: 58-84 inch (1.473-2.134 mm)

De Keiser M3i Indoor Group Cycle is volgens ISO/
EN 20957-1 gecategoriseerd als een product met 
Nauwkeurigheidsklasse A (hoge nauwkeurigheid) 
en Gebruiksklasse S (studio-, commercieel gebruik) 
voor gebruik in een gecontroleerde omgeving zoals 
sport- of fitnessvoorzieningen onder toezicht van 
een trainer.

SPECIFICATIES VAN HET APPARAAT

TRAININGSRUIMTE
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MONTAGE

• Gebruik geen elektrisch gereedschap, om 
schade aan de onderdelen tijdens de montage te 
voorkomen.

• Als je een onderdeel vervangt of aanpast buiten de 
voorschriften van Keiser, vervalt je garantie.

• De linkertrapper heeft de markering 'CR-L' en de 
rechtertrapper de markering 'CR-R'.

• Bewaar het verpakkingsmateriaal tot je alle 
montagestappen hebt voltooid.

• Keiser Corporation is niet verantwoordelijk 
voor schade of letsel veroorzaakt door onjuiste 
montage/installatie, onjuist gebruik of onjuist 
onderhoud.

VÓÓR DE MONTAGE

NA DE MONTAGE...

Bescherm je investering en zorg dat het apparaat langer meegaat. Breng na de montage en daarna jaarlijks een 
hoogwaardige roest- en corrosieremmer aan op de volgende onderdelen:

• Linker lagersteun 
• Klikgedeelte van beide trappers 

Zie 'Controle van de juiste werking' op pagina 14 voor de locaties. Zie voor de volledige onderhoudsinformatie 
'Schema preventief onderhoud' op pagina 22.

BENODIGD GEREEDSCHAP EN MATERIAAL

UITPAKKEN

• Schaar
• Snijtang

• 1/2-inch moersleutel (13 mm)
als er een verzendingsplank bij zit 

MONTAGE

• Kruiskopschroevendraaier #2
• Twee 10-mm open moersleutels
• 15-mm open moersleutel
• 15-mm steeksleutel
• 16-mm open moersleutel 
• 16-mm steeksleutel

• Ratel
• 6-inch rateluitbreiding
• Momentsleutel, max. 35 ft-lb (47 Nm)
• 5-mm schroevendraaier
• 6-mm zeshoekige bus (lang stuk aanbevolen)

MATERIAAL

• Schoon doekje
• Roest- en corrosieremmer

Opmerking voor thuisgebruikers: De toolkit voor de M3-serie (PN 550887, afzonderlijk verkocht) bevat al het 
bovenstaande gereedschap voor de montage, waaronder gereedschap voor het uitpakken (alleen de 1/2-inch 
moersleutel), het afstellen van het zadel (14-mm bus) en het vervangen van de batterij (kruiskopschroevendraaier #1).

UITPAKKEN

BELANGRIJK: GEBRUIK GEEN STANLEYMES, OM SCHADE AAN HET APPARAAT TE VOORKOMEN.

Verzamel alle onderdelen op een opgeruimde plek en kijk of er onderdelen ontbreken (gebruik hiervoor de onderdelenlijst 
en het gedeelte Hardware en sluitingen op de volgende pagina's). Ontbrekende of tijdens de verzending beschadigde 
onderdelen? Neem contact op met de klantenservice van Keiser (zie de achterkant voor de contactgegevens).

ZWAAR OBJECT: HULP IS VEREIST BIJ HET OPTILLEN.
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Figure 3. Onderdelenlijst

ONDERDELENLIJST

Lees de onderstaande onderdelenlijst grondig door voor je met de montage begint.

Aantal Beschrijving  Keiser-onderdeelnummer

1Vliegwiel 555003

1Stuur 550844

1Wieldop 555005

1Keiser®-fietstrapperset uit M-serie 555473

1Mediahouder 555085

1Basis 550814

6

8

4

5

1

3

7

1M3i-hoofdframe en computerdisplay 550820XXC, 550853X

1Vliegwielbescherming 550845

2

1

6

2

7

3

4

5 8
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HARDWARE EN SLUITINGEN

 Beschrijving Aantal  Keiser-onderdeelnummer

Ronde dopschroef (M6X1X20 SS) 5 9502C

Zeshoekige dopschroef (M6X1X45 SS) 1 9525D

E Zeshoekige moer (M6X1 SS) 1 9508

Klem voor vliegwielbescherming 2 555025F

Loctite® 242-schroefdraadborging 1 105550G

Kap voor displayhouder 1 555080H

Borgmoer (7/16-20 SS) 4 555022A

Schuifstang voor stuur 1 555026I

Sluitring (FW-ACFT 7/16 SS) 4 9384B

L-greepmontagestuk 1 550828K

Wieldopstickers* 5 555379L

Stuurwig 1 555031J

A

B

G

I

E

F

J

K

L

C

H

D

Figure 4. Hardware en sluitingen

*Wieldopstickers worden alleen geleverd voor en zijn alleen bedoeld voor installatie op de M3i die binnen de Europese Unie wordt verkocht.
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(a) Zet het hoofdframe zo dat de voorkant naar 
de transportwielen wijst en plaats het hoofdframe 
vervolgens voorzichtig over de bouten op de basis.

(b) Plaats één sluiting en één borgmoer (items B en A) 
op elke bout van de basis. Draai de borgmoeren aan 
met een 16-mm open moersleutel (5/8 inch). Draai 
aan tot 35 ft-lb (47 Nm) met een 16-mm steeksleutel 
en momentsleutel (5/8 inch).

Bereid de basis en het hoofdframe voor.

(a) Verwijder de bevestigingsschroef met een 
kruiskopschroevendraaier #2. Haal de computerdisplay 
voorzichtig uit het verpakkingsmateriaal.

(a) Schuif de computerhouder omhoog en onder 
de bevestigingslipjes. Lijn de schroefgaten uit en 
plaats de bevestigingsschroef (verwijderd in stap 
3) met een kruiskopschroevendraaier #2.

(b) Wind de communicatiedraden strak in de holte 
van de computerhouder.

(b) Verwijder de twee schroeven langs de 
zweetvanger (kruiskopschroevendraaier #2). Schuif 
daarna de houderkap (item H) op zijn plek. Plaats nu 
de twee oorspronkelijke schroeven.

Haal de doppen van de 
bouten van de basis

Schroeven (x2)

DE M3i-FIETS IN ELKAAR ZETTEN

1

3

2

4

Houderkap

Computerdisplay

Holte van 
computerhouder

Als er een 
verzendingsplank is, 
haal je deze van het 

hoofdframe af 
(gereedschap: 1/2-inch 

moersleutel)

ZWAAR OBJECT: 
HULP VEREIST.

PROCEDURE 
VOOR TWEE 
PERSONEN

ACHTERKANTACHTERKANT

 VOORKANT VOORKANT

A
BTransportwielen

BELANGRIJK: 
Trek niet aan de 
draden. Ga er 
voorzichtig mee om.

BELANGRIJK: 
Trek niet aan de 
draden. Ga er 
voorzichtig mee om.

Bevestigingsschroef

Bevestigingslipjes

Computerhouder

Communicatiedraad

Bevestigingsschroef
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Bereid de installatie van de vliegwielbescherming voor.

(a) Plaats de klemmen stevig op de vliegwielbescherming 
(items D, E en F).

(b) Plaats het open uiteinde van de 
vliegwielbescherming op de bevestigingsbout en draai 
de vliegwielbescherming om deze te bevestigen.

Bereid de installatie van het vliegwiel voor.

Het wordt aanbevolen om de 
twee bevestigingsschroeven 
voor de vliegwielbescherming 
en de sluitringen van de 
basis te verwijderen. Dit 
maakt de installatie later 
in de montageprocedure 
makkelijker (gereedschap: 
5-mm schroevendraaier).

Plaats de vliegwielbescherming en bevestig deze.

(a) Plaats de klemmen op de basis met de twee 
bevestigingsschroeven en sluitringen (verwijderd 
in stap 5). Draai ze goed vast. Plaats de 
vliegwielbescherming op het vliegwiel. 

(b) Als de vliegwielbescherming goed is geplaatst, 
bevestig je deze met de twee bevestigingsschroeven. 
Gebruik hiervoor een 5-mm schroevendraaier. Voltooi 
de installatie door de bout en moer (item D en E) vast 
te draaien met de twee 10-mm moersleutels.

5

7

(a) Draai het vliegwiel 
in het gevouwen papier 
en op de naaf. Duw het 
vliegwiel tegen de naaf 
tot het goed op zijn plek 
zit. Lijn de schroefgaten 
uit en haal het gevouwen 
papier weg.

(b) Plaats de wieldop 
op de naaf. Lijn de 
schroefgaten uit. Plaats 
vijf SHC-schroeven 
(item C). 

(c) Draai de schroeven 
aan in een sterpatroon 
tot ze goed vastzitten. 
Gebruik een 5-mm 
schroevendraaier.

DRAAI NIET TE 
VAST. DIT KAN DE 
SCHROEFDRAAD 
BESCHADIGEN.

6

8

BELANGRIJK: Het niet opvolgen van deze instructies 
kan cosmetische schade aan het vliegwiel veroorzaken.

Zet de weerstandshendel in de laagste positie. 
Klem een papiertje tussen de magneten.

Wieldop

C

(lijn de schroefgaten uit)Magneten

Papier

Weerstandshendel

D
E

D

E
F

DE M3i-FIETS IN ELKAAR ZETTEN



Voor fietsen verkocht in de Europese Unie: plaats de wieldopstickers 
over elk van de schroefgaten (item L, niet weergegeven).

Naaf

Vliegwiel

Papier

Vliegwielbescherming
Bevestigingsbout
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Lipje

9

11

(a) Maak de schroefdraad van 
de trappers schoon met een 
schone doek en breng Loctite® 
242 (schroefdraadborging, 
item G) aan op de leidende 
schroefdraad.

(b) Plaats de trappers in de  
krukarmen.
• Plaats de trappers met de hand in de krukarmen.
• OPMERKING: De LINKERTRAPPER heeft 

omgekeerde schroefdraad.
• Plaats de trappers opnieuw als je weerstand voelt 

of de trapper niet recht in de krukarm gaat.
• Draai de trappers aan (gereedschap: 15-mm open 

moersleutel).
• Draai de trappers aan tot 35 ft-lb/47 Nm 

(gereedschap: momentsleutel met 6-inch 
uitbreiding en 15-mm steeksleutel).

Plaats de schuifstang voor het stuur.

a) Verwijder de vier schroeven van de stuurbuis met 
een 6-mm zeshoekige bus en ratel (OPMERKING: Het 
antigripmiddel op de schroeven kan het werk lastig 
maken. Ga er voorzichtig mee om.

b) Plaats de schuifstang van het stuur (item I) op 
de stuurbuis, met de cijfers omhoogwijzend en de 
schroefgaten uitgelijnd. 

c) Plaats de vier schroeven. Draai ze alleen met de 
hand aan (gebruik een 6-mm zeshoekige bus om er 
beter bij te kunnen). Draai daarna de schroeven aan 
tot 18-20 ft-lb (25-27 Nm) in een kruislings patroon 
met een 6-mm zeshoekige bus en momentsleutel.  
Herhaal het aandraaien (in een kruislings patroon) 
om te zorgen dat de stang goed is geplaatst.

Plaats het mediahouder door het tussen het stuur te 
klemmen.

De montage is nu voltooid. Ga nu door naar  
'Installatie en bediening' op de volgende pagina. 

Voer voor gebruik de controle van de juiste werking 
(pagina 14) uit.

10

12

Plaats het stuur.

WAARSCHUWING: Het niet opvolgen van deze 
instructies leidt tot apparaatdefecten en kan ernstig 
letsel tot gevolg hebben.

Aandraaien: 18-20 ft-lb 
(25-27 Nm)

Kruislings patroon

Schuifstang voor 
stuur

Stuurbuis

Vier schroeven

(a) Haal de L-greep (item K) 
uit elkaar door de schroef met 
een 5-mm schroevendraaier 
te verwijderen.

(b) Plaats de bout door de stuurwig (lipje dat omlaag 
wijst naar de fiets) en door de sleuf op de schuifstang 
van het stuur in het stuur.

(p) Plaats de L-greep op de bout, van de fiets af 
wijzend. Plaats de schroef en sluitring opnieuw met 
een 5-mm schroevendraaier. Plaats tot slot de dop.

L-greepmontagestuk

Schroef

Stuur 

Stuurwig

Bout

Loctite® 242

Rechtertrapper Linkertrapper

R

Trapper

L

Trapper

15-mm moersleutel

Krukarm

Momentsleutel met 
uitbreiding en  

15-mm steeksleutel

L-greep

Sluiting en 
schroef

Dop

DE M3i-FIETS IN ELKAAR ZETTEN
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INSTALLATIE EN BEDIENING

Bekijk het onderstaande productoverzicht om de fiets te leren kennen.

PRODUCTOVERZICHT

Figure 5. M3i Indoor Group Cycle

Computerdisplay met Bluetooth® smart1

Afstelknop voor hoogte zadel5

Fleshouder16

Weerstandshendel/noodrem2 Mediahouder12

Vliegwielbescherming6

Trappers17

Zadel3 Stuur13

L-greep voor afstellen van diepte stuur14

Vliegwiel7

Transportwielen18

Krukarmen19

Riemschijf20

L-greep voor afstellen van diepte zadel4

Afstelknop voor hoogte stuur15

11 Rekkussens

9 Basisstabilisator

10 Basis

Aandrijfriembescherming8

13

12

2

5

4

3

17

15

16

14

18

11

10

6

7

8

9

20 19

1

*Computerdisplay heeft Bluetooth® smart en is compatibel met POLAR®-hartslagsensoren met gecodeerde GymLink.
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Breng een roest- en corrosieremmer aan op de linker lagersteun en het klikgedeelte 
van beide trappers (je wordt aangeraden dit na de montage en vervolgens jaarlijks te 
doen, zie afbeelding 6).

Als aan alle montagevereisten is voldaan en je de belangrijke veiligheidsinstructies 
hebt gelezen, kun je de fiets testen. Pas zo nodig de hoogte/diepte van het zadel en 
stuur en de basisstabilisator nog aan. Het wordt aanbevolen om vooruit te trappen.

Controle van de juiste werking:
• Alle schroeven zijn goed aangedraaid (zie het gedeelte 'De M3i-fiets in elkaar zetten', 

vanaf pagina 10, stap 2-12).
• De computerdisplay gaat aan (trap één volle omwenteling) en de weerstandshendel 

schakelt door VERSNELLING 1-24 (VERSNELLING 88 is de noodrem).
• De fiets staat stabiel en op een vlakke ondergrond (zie het gedeelte 'Basisstabilisator' 

hieronder).
• De diepte/hoogte van het zadel en stuur zijn juist afgesteld (zie het gedeelte 

'Afstelknop voor hoogte zadel/stuur' en 'L-greep voor afstellen van diepte zadel/
stuur', pagina 15).

Figure 6. Roest- en 
corrosieremmer 

aanbrengen

Figure 7. De fiets verplaatsen

CONTROLE VAN DE JUISTE WERKING

TRANSPORT

BASISSTABILISATOR

Raadpleeg afbeelding 7 en volg de onderstaande instructies om 
de fiets op de gewenste plek te zetten:

Zorg dat er minimaal 24 inch (610 mm) vrije ruimte rondom 
het apparaat is voordat je het plaatst.

1. Pak het stuur met beide handen vast. 
2. Kantel de fiets naar je toe tot de transportwielen de vloer 

raken. 
3. Rol de fiets naar de gewenste locatie. Kantel de fiets 

langzaam van je af om deze te plaatsen.

De fiets moet op een vlakke, horizontale ondergrond worden 
geplaatst. Als de ondervloer niet vlak is, kun je de fiets 
stabiliseren met de basisstabilisator. 

Raadpleeg hiervoor afbeelding 8 en volg de onderstaande 
instructies:

1. Houd het zadel goed vast en draai de basisstabilisator met 
je voet tegen de klok in om deze terug de basis in te draaien. 
Zo destabiliseer je de fiets.

2. Duw voorzichtig tegen het zadel tot de drie basispoten in 
elke hoek op de vloer staan. Houd de fiets in deze positie.

3. Draai nu de basisstabilisator met je voet met de klok mee 
tot deze de vloer raakt. Nu staat de fiets stabiel.

Test de stabiliteit. De fiets moet stilstaan zonder te wiebelen. 
Pas zo nodig de basisstabilisator nog aan. 

OPMERKING: Gebruik de fiets niet tot deze stabiel staat. Als 
je de fiets verplaatst, moet je deze weer stabiliseren met de 
basisstabilisator.

WAARSCHUWING: Beperk het risico op ernstig letsel door alle belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies 
in deze handleiding en alle waarschuwingen over de fiets te lezen. Als vóór gebruik van de fiets de controle van 
de juiste werking niet worden uitgevoerd, vervalt de garantie en kan ernstig letsel worden veroorzaakt.

Figure 8. Basisstabilisator aanpassen





21

3

Vloer
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WEERSTANDSHENDEL

NOODREM

AFSTELKNOP VOOR HOOGTE ZADEL/STUUR

L-GREEP VOOR AFSTELLEN VAN DIEPTE ZADEL/STUUR

RIEM VAN TRAPPERHOUDER AFSTELLEN

De weerstand wordt bepaald met de weerstandshendel. De 
weerstandshendel kan in de versnelling 1 t/m 24 worden gezet. 
Hoe hoger de versnelling, hoe meer weerstand (zie afbeelding 9).

Zet de weerstandshendel in de voorste positie om de noodrem te 
activeren. Zo stop je het vliegwiel binnen één omwenteling. Stap 
pas af als de trappers volledig zijn gestopt (zie afbeelding 9).

Stel het zadel in ter hoogte van je heup als je naast de fiets staat. Raadpleeg 
afbeelding 10 en volg de onderstaande instructies:

1. Draai de afstelknop losser door deze een kwart tot half met de klok 
mee te draaien.

2. Trek de knop eruit en houd deze met één hand vast. 
3. Zet het zadel met je andere hand op de gewenste hoogte.
4. Laat de afstelknop los. Zorg dat deze weer goed in het gat vastzit.
5. Draai de afstelknop met je hand met de klok mee vast om het zadel 

aan te draaien.

De afstelknop voor de hoogte van het stuur (niet weergegeven) werkt op 
dezelfde manier. Het wordt aangeraden om het stuur op dezelfde hoger 
of iets hoger dan het zadel te zetten.

Stel de diepte van het zadel (horizontale afstelling) zo in dat de afstand 
tussen het zadel en de weerstandshendel ongeveer even groot is als de 
afstand tussen je elleboog en vingertoppen. Raadpleeg afbeelding 11 en 
volg de onderstaande instructies:

1. Draai de L-greep met de klok mee (van bovenaf gezien) losser.

2. Schuif het zadel naar voren/achteren. 

3. Draai de L-greep tegen de klok in (van bovenaf gezien) weer vast.

De L-greep voor het afstellen van de diepte van het stuur (niet weergegeven) 
werkt op dezelfde manier. Het wordt aangeraden om het stuur zo in te 
stellen dat je je ellebogen licht gebogen houdt.

Figure 10. Hoogte zadel afstellen

Figure 11. Diepte zadel afstellen

Bevestig je voeten altijd met de trapperhouder op de trappers voordat 
je begint met trainen. Raadpleeg afbeelding 12 en volg de onderstaande 
instructies:

1. Zet het breedste deel van je voet op de trapper. 

2. Trek de riem van de trapper aan om de trapperhouder stevig om je 
voet te bevestigen.

3. Druk na de training op de gesp om de riem los te maken. 

Fietsschoenen: klik de noppen vast aan de andere kant van de 
trapperhouder.

De fiets is niet ontworpen met een vrij wiel, maar met een fixed-gear-
systeem. Als het vliegwiel draait, bewegen de trappers ook. Als je wilt 
stoppen, trap je rustig steeds langzamer of gebruik je de noodrem. 

LET OP: Zet het zadel niet hoger dan de markering 'STOP'. Draai 
alle afstelknoppen goed aan voordat je de fiets gebruikt.

Figure 9. Positie van 
weerstandshendel en noodrem

Weerstandshendel 
versnelling 1 t/m 24

Noodrem 
versnelling 88

Figure 12. Riemen van  
trapperhouder afstellen

2

1

3
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ACHTERGRONDLICHTSENSOR  Als de computer actief is, detecteert de achtergrondlichtsensor automatisch het 
omgevingslichtniveau in de ruimte en schakelt zo nodig de achtergrondverlichting in. 

RPM (CADANS)  Met RPM wordt het aantal omwentelingen per minuut van de krukarm weergegeven. Dit heet bij het 
fietsen ook wel cadans en is grofweg hoe snel de fietser trapt.

VERMOGEN EN ENERGIE  Het uitgangsvermogen wordt weergegeven in watt (momenteel opgewekt) en kilocalorieën 
(totale waarde voor de training). De computer schakelt tussen acht seconden watt en twee seconden kilocalorieën. 
De nauwkeurigheid van het vermogen tussen 30 en 160 RPM is ±5 watt voor een vermogen van lager dan 50 watt en 
±10% voor een vermogen van boven 50 watt. 

HARTSLAG  Als er geen hartslagsignaal is, worden er een stabiel hartsymbool en een nul weergegeven. Als een 
gebruiker een hartslagbandje draagt, begint het hartsymbool te knipperen en wordt de hartslag weergegeven zodra 
de computer het signaal detecteert. 

Alleen POLAR® met gecodeerde GymLink-hartslagsensoren zijn compatibel met Keiser M Series-fietsen voor binnenshuis.

VERSTREKEN TIJD  De weergegeven waarde geeft aan hoelang de gebruiker al traint. Na 60 seconden inactiviteit of 
als de computer met de weerstandshendel wordt gereset, wordt het cijfer weer op 0 ingesteld.

VERSNELLING  De versnelling, tussen 1 en 24, wordt linksonder in het scherm weergegeven.

HODOMETER/REISAFSTAND  Als de computer wordt geactiveerd, geeft de hodometer ('ODO') de eerste acht seconden 
de opgebouwde afstand van de fiets weer. Deze functie is alleen voor service- en onderhoudsdoeleinden. Na ongeveer 
acht seconden verdwijnt de hodometer ('ODO') en wordt de reiseenheid twee seconden lang weergegeven ('VS' = mijl, 
'EURO' = kilometer). Daarna wordt de rest van de training de reisafstand weergegeven. De reisafstandswaarde (tocht 
op vlakke ondergrond) wordt berekend op basis van het geproduceerde vermogen. (Opmerking: Als je de eenheden 
wilt wijzigen, volg je de instructies voor de procedure voor de Bluetooth® smart op pagina 18.).

1

2

3

4

5

6

7

OVERZICHT

DISPLAYFUNCTIES

TRAININGSGEGEVENS
Als je op een willekeurig punt tijdens je training je gemiddelde voor: RPM, vermogen en hartslag wilt zien, stop je drie 
seconden met trappen. Vervolgens worden je gemiddelden knipperend weergegeven tot je weer begint te trappen of 
de computer na 60 seconden in de sluimerstand gaat.

INTERVALTRAINING
Als je een interval wilt starten, begin je in een hoge versnelling, zet je de weerstandshendel voor een kwart seconde 
in 'VERSNELLING 1' en daarna meteen weer in een hogere versnelling. 'inL #' wordt weergegeven om te bevestigen 
dat het er een interval is gestart. 

Herhaal de bovenstaande stappen om het interval te beëindigen. Dan wordt 'inL End' weergegeven en zie je de 
gemiddelden voor het interval. 

Opmerking: De weergegeven gemiddelden aan het eind van je training, nadat je bent gestopt met trappen, zijn inclusief 
alle traptijden en intervallen tijdens je training.

MET Bluetooth® sMArt

Dankzij de computer met Bluetooth® smart kunnen Bluetooth® smart Ready-apparaten zoals telefoons, tablets en 
computers informatie verzamelen over je training. Gegevens kunnen worden opgeslagen in apps die compatibel zijn 
met M3i, zodat je je voortgang over een periode kunt volgen en de gegevens kunt delen met andere fitnessapparaten. In 
lessen kan worden gebruikgemaakt van realtime prestatietraceringsprogramma's, zodat alle groepsleden hun prestaties 
kunnen zien en onderling kunnen vergelijken.

Als je trainingsgegevens van je M3i wilt ophalen en downloaden, heb je een fiets-ID nodig die je M3i identificeert voor 
individuele of collectieve Bluetooth-detectie. De fiets-ID blijft acht seconden zichtbaar (er wordt 'bid' weergegeven, 
gevolgd door een cijfer tussen 1 en 200, zie afbeelding 14). Zie de procedure voor Bluetooth® smart op pagina 18 voor 
instructies hoe je een fiets-ID aan je M3i-fiets toewijst. Opmerking: Als de fiets-ID is ingesteld op '0', wordt deze mogelijk 
niet gedetecteerd door Bluetooth-apparaten.

COMPUTERDISPLAY 
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Figure 13. Computeroverzicht

Figure 14. Startscherm van computer

RPM

WATTS

GEAR TRIP

1

2

3

4

5

6 7

WAARSCHUWING: Hartslagcontrolesystemen kunnen onnauwkeurig zijn. Overmatig trainen kan ernstig letsel 
of de dood tot gevolg hebben. Stop onmiddellijk als je je duizelig voelt.

RPM

WATTS

GEAR TRIP

RPM

WATTS

GEAR TRIPODOGEAR

Fiets-ID 
'bid' 

ReisReiseenheidHodometer
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Bevestig de instelling voor de 
reiseenheid:

'VS' = mijl
'EURO' = kilometer

Sla de reiseenheid op: Zet 
VERSNELLING in op een waarde 
tussen 8 en 16 en laat de computer 
sluimeren (ongeveer één minuut). 
Ga voor het instellen van Bluetooth® 
smart naar stap 9 (de reiseenheid 
wordt samen met de fiets-ID in stap 
9 opgeslagen).
OPMERKING: 'Err#' = onjuiste versnellingsinstelling 
in stap 3-5. Begin de procedure opnieuw vanaf stap 
1 nadat de computer is uitgeschakeld (ongeveer 
één minuut).

Stel de fiets-ID ('bid') in:

verhoogt de 'bid'-waarde

verlaagt de 'bid'-waarde

Stel de 'bid'-waarde in op een cijfer 
tussen 1 en 200. 

Sla de 'bid'-waarde op: Zet  -----   in 
op een waarde tussen 8 en 16 en laat 
de computer sluimeren (ongeveer één 
minuut).

OPMERKING: De computer moet in 
de sluimerstand staan om de 'bid'-
waarde en reiseenheid op te slaan en 
de instelling van Bluetooth® smart af 
te sluiten.

87

Als je trainingsgegevens van je M3i wilt ophalen en downloaden om naar een Bluetooth® smart-apparaat te sturen, heb je 
een fiets-ID (weergegeven als 'bid') nodig. Voer de volgende eenmalige procedure uit om zowel de 'bid' als de reiseenheid 
(mijl of kilometer) tegelijkertijd in te stellen. OPMERKING: Stap 1 t/m 7 moet binnen één minuut worden uitgevoerd.

Zorg dat de computer uitstaat. Trek 
de weerstandshendel helemaal naar je 
toe. Deze staat nu in de positie voor 
versnelling 1.

Trap één volledige omwenteling om de 
tijdwaarde op '2' in te stellen.

Trap één volledige omwenteling om 
de tijdwaarde op '1' in te stellen. 

Zet de weerstandshendel in de 
positie voor versnelling 19 voor mijl 
of versnelling 21 voor kilometer.

Zet de weerstandshendel in de 
positie voor versnelling 21 voor mijl of 
versnelling 19 voor kilometer.

Trap één volledige omwenteling om de 
tijdwaarde op '3' in te stellen.

1 2 3

4 6

9

Met  
VERSNELLING  

1 t/m 7  
VERLAAG JE DE 

'bid'-waarde

Met VERSNELLING  
8 t/m 16  

BEHOUD JE DE 
'bid'-waarde

Met VERSNELLING  
17 t/m 24  

VERHOOG JE DE 
'bid'-waarde

5

M3i BLUETOOTH® smart

6x6x

VERSNELLING  
'88'

VERSNELLING '1'

Fiets-ID 'bid' 
ingesteld 

tussen 1 en 
200

Reiseenheid

1x1x

1x1x 1x1x

Schakel de weerstandshendel zes keer 
van boven naar beneden (versnelling 
88 tot versnelling 1).

OPMERKING: Als de computer op 
enig moment voor stap 8 wordt 
uitgeschakeld, is de procedure verlopen. 
Begin de procedure opnieuw vanaf stap 
1 op een moment dat je deze binnen één 
minuut kunt uitvoeren.
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TRAINEN OP DE FIETS 

Je training starten:

1. Zet de weerstandshendel omlaag en zet de trapper 
van je dominante been naar voren. 

2. Klik je schoenen vast of bevestig je voet op de trapper. 
Begin met je dominante been. 

3. Controleer voordat je met de training begint of de 
noppen stevig in de trappers zitten of trek de riem 
van de trapper aan om de trapperhouder stevig om je 
voet te bevestigen.

Je training beëindigen:

1. Breng het vliegwiel volledig tot stilstand met de 
trappers of de weerstandshendel/noodrem.

2. Draai je enkel weg van de fiets om je schoenen los te 
klikken. Als je de trapperhouder gebruikt: druk op de 
gespen om de riem los te maken.

3. Stap eerst van de hoogste trapper, gevolgd door de 
laagste, om af te stappen.

De M3i-fiets is bedoeld voor een cardiovasculaire training. Er zijn speciale programma's ontworpen voor 
trainingsomgevingen voor groepen. De fiets moet altijd worden gebruikt onder toezicht van een getrainde en 
geautoriseerde instructeur. De volgende pagina's geven een kort overzicht van veilig en juist gebruik van de fiets.

HOUDING

FIETS INSTELLEN

WAARSCHUWING: Probeer pas af te stappen als het 
vliegwiel volledig is gestopt, om letsel te voorkomen.

LET OP: Zorg dat de fiets een goede lichaamshouding ondersteunt en dat alle aanpassingen zijn voltooid 
voordat je gaat fietsen. Doe voor je training enkele strekoefeningen en een warming-up om letsel te helpen 
voorkomen. Doe na de training enkele strekoefeningen en laat jezelf afkoelen om stijfheid te voorkomen. Het niet 
opvolgen van deze instructie kan letsel tot gevolg hebben.

Stel de drie contactpunten op de fiets zo in dat ze een goede lichaamshouding ondersteunen:

ZADEL  Stel het zadel in ter hoogte van je heup als je naast de fiets staat. 

STUUR  Stel het stuur in op dezelfde hoogte of iets hoger dan het zadel.

TRAPPERS  Zet het breedste deel van je voet op de trapper of klik je fietsschoenen vast met de noppen (SPD). Stel 
de weerstandshendel in op een lichte versnelling en begin met trappen. Trap langzamer of stop helemaal en 
controleer of je positie:

• Knie — Je knie moet licht gebogen zijn als je voet op zijn laagste punt is. De knie moet niet op slot staan (dan staat 
het zadel te hoog) of te veel gebogen zijn (dan staat het zadel te laag).

• Diepte stuur — Zorg dat je comfortabel kan fietsen: je ellebogen moeten licht gebogen zijn, je rug moet in een 
neutrale positie staan en je schouderbladen moeten naar achteren en omlaag staan.

• Diepte zadel — De voorkant van je knie moet op één lijn staan met het breedste deel van je voet als de trapper op 
drie uur staat (weg van het vliegwiel). 

Stap af voor je aanpassingen doet.

1

2

3

Net zoals bij elke andere activiteit is een juiste houding 
belangrijk. Fiets bij voorkeur in de volgende houding:

• Houd je rug in een neutrale positie en leun iets naar 
voren vanuit de heupen.

• Behoud een natuurlijke curve in je rug.
• Span je core aan (torso, diepe buikspieren).
• Ontspan je rond je sleutelbeen.
• Breng je schouderbladen naar achteren en omlaag.
• Als je je handen op het stuur houdt, moeten je 

ellebogen licht gebogen zijn.
• Houd je onderlichaam goed in balans, van je heup 

naar je knieën en tot aan je tweede teen. Figure 15. Juiste fietshouding

Neutrale rughouding

Geactiveerde core

Heup in hoek
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BASIS
Cadans: 60-110 RPM

Verdeel je lichaamsgewicht gelijkmatig tussen het zadel, 
het stuur en de trappers. De basishouding fungeert als 
referentiepunt voor alle andere houdingen. 

• Ontspan je bovenlichaam en 
houd je schoudergordel en nek 
in een neutrale positie.

• Span je core (torso, diepe 
buikspieren) aan met het 
bekken in een neutrale positie.

• Houd je knieën parallel en op 
dezelfde lijn als je tweede teen.

• Zorg dat je comfortabel zit 
door je bilspieren goed op het 
zadel te passen. 

OPMERKING: Pas zo nodig de 
afstelling van het zadel of stuur 
aan ter ondersteuning van de 
basishouding.

Hieronder staan aanbevelingen voor fietshoudingen en handposities voor verschillende trainingen. Gebruik naast de 
fietshoudingen verschillende handposities voor meer variatie en om stijfheid in je pols en hand te voorkomen. Fiets 
voor de beste ervaring altijd in een goede houding. Let hierbij zowel op je boven- als onderlichaam.

ZITTEND HEUVELOPWAARTS
Cadans: 60-90 RPM

Voeg gemiddelde tot zware weerstand toe om een 
heuvelopwaartse rit te stimuleren. Zo wordt op natuurlijke wijze 
een houding verder naar achteren op het zadel gestimuleerd.

• Behoud een regelmatige cadans en blijf regelmatig 
trappen om te voorkomen dat je heen en weer beweegt.

• Ontspan je bovenlichaam en span je core aan.

• Houd het stuur ontspannen vast. Bij de zittende 
klimhouding past handpositie 1 of 2.

STAAND HEUVELOPWAARTS
Cadans: 60-90 RPM  |  Zwaar 60-75 RPM  |  Sneller 75-90 RPM

Gebruik een zwaardere versnelling en ga op de trappers 
staan. Je lichaam beweegt natuurlijk van links naar rechts om 
momentum te creëren en elke trapbeweging aan te sturen.

• Trap zo soepel mogelijk.

• Je zwaartepunt bevindt zich laag in je lichaam met 
minimaal lichaamsgewicht op het stuur. Bij de staande 
houding past handpositie 2 of 3.

• Voor een heuvelopwaartse beweging wordt een cadans 
van 60-90 aangeraden, variërend van zware tot lage 
weerstand

• Zwaar heuvelopwaarts: breng je gewicht naar achteren, 
60-75 RPM.

• Sneller heuvelopwaarts: breng je gewicht iets naar voren, 
voorbij het midden van het zadel, met 75-90 RPM.

FIETSHOUDINGEN

Figure 17. Basisfietshouding

Figure 18. Zittende heuvelopwaartse houding

Figure 19. Staande heuvelopwaartse houding

Figure 16. Afbeeldingen van handposities

Overhand voren

1

Haak/midden

2

Verlengd

3

Tijdstraining

4
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TIJDSTRAINING
Cadans: 90-100 RPM

Met de tijdstrainingshouding kan de fietser iets sneller fietsen.

• De fietser houdt het lichaam laag en in een neutrale positie, 
met het lichaamsgewicht iets naar voren.

• De schoudergordel en nek staan in een neutrale positie.

• De fietser moet iets naar voren schuiven in het zadel.

• Bij de tijdstrainingshouding past handpositie 4. Houd de 
ellebogen iets omhoog, van het stuur af.

OPWAARTS
Cadans: 70-90 RPM

De opwaartse houding is een geavanceerde houding. De fietser 
schakelt in het gewenste tempo tussen de zittende en staande 
houding. Doel: het lichaamsgewicht en de kracht volledig benutten.

• De weerstand is gemiddeld tot zwaar en de opwaartse 
beweging ('attack') is kort.

• De fietser moet de bilspieren van achteren van het zadel 
halen in plaats van recht naar voren, zodat het zwaartepunt 
achter en laag blijft.

• Er moet geen lichaamsgewicht op het stuur rusten; de 
ellebogen moeten voor de schouders worden gehouden.

• Bij de opwaartse houding past handpositie 2 of 3. 

FIETSHOUDINGEN (VERVOLG)

TRAPPEN

Figure 20. Opwaartse houding

Figure 21. Tijdstrainingshouding

Bij het trappen trekken spieren zich samen en zetten ze weer uit. Dit moet op gecoördineerde en gesynchroniseerde 
wijze gebeuren. Trap regelmatig en in een stabiel tempo. Zorg voor een effectieve training dat je alle spieren in je 
onderlichaam gebruikt bij alle fasen van het trappen.

De versnellingsbereiken zijn aanbevelingen voor de trainingsdoelen van fietsers. Instructeurs kunnen aan de hand van 
versnellingsbereiken fietsers van verschillende niveaus begeleiden en coachen. Het is belangrijk dat een individuele 
fietser een versnellingsbereik gebruikt dat past bij zijn of haar huidige fitnessniveau, doelen en vaardigheden.

Figure 22. Spieren dragen bij in trapfasen
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Elke training

• Zorg dat de fiets stabiel staat en op een vlakke achtergrond (zie het gedeelte 
'Basisstabilisator' op pagina 14).

• Controleer of de onderdelen die het meest aan slijtage onderhevig zijn niet beschadigd 
of defect zijn (afstelknoppen, L-grepen, traphouders, trapriemen en zadelbekleding).

• Schoonmaken: neem plekken waar zweet terechtkomt af met een droge zachte 
handdoek of doek.

Maandelijks
• Maak de uitwendige behuizing/onderdelen goed schoon met een vochtige zachte 

handdoek en een mild schoonmaakmiddel (neutraal, niet bijtend). Richt je vooral op 
de gebieden die in aanraking komen met zweet. Veeg het apparaat droog.

Driemaandelijks

• Breng was aan om de verfafwerking op de metalen onderdelen te beschermen:

1. Veeg de fiets af en maak deze grondig schoon voordat je er was op aanbrengt.
2. Gebruik een makkelijk aan te brengen behandeling voor auto's, zoals Meguiar's® 

Quik Detailer Mist and Wipe.
3. Richt je op plekken die met zweet in aanraking komen en daardoor het meest 

kwetsbaar voor roest zijn. 

OPMERKING: Als je niet minimaal vier keer per jaar waslaag aanbrengt op plekken 
met veel zweet, gaan de verf en het frame minder lang mee door roestvorming en 
vervalt de garantie. 

JAARLIJKS

• Controleer of alle van buiten zichtbare schroeven en bouten goed vastzitten. 

• Controleer de onderdelen die het meest aan slijtage onderhevig zijn en vervang 
ze bij schade of defecten (afstelknoppen, L-grepen, traphouders, trapriemen en 
zadelbekleding).

• Als het tijd is om de batterijen (twee AA-batterijen, zie 'Batterijen van computer 
vervangen' op pagina 23 voor de volledige instructies) te vervangen, verschijnt op 
de computerdisplay het signaal voor een laag batterijvermogen ('Lo-bA').

OPMERKING: Voor instellingen met meerdere fietsen wordt aanbevolen alle 
batterijen voor de computerdisplay tegelijk te vervangen. 

• Breng LPS 3®-roestremmer of WD-40 Specialist®-corrosieremmer aan op de linker 
lagersteun en het klikgedeelte van beide trappers. 

• Breng smeermiddel aan op de afstelknoppen:

1. Verwijder de schroeven en verwijder de afstelknoppen.
2. Maak de schroefdraad schoon met een stofvrije doek.
3. Breng een redelijke hoeveelheid smeermiddel aan op de schroefdraad en 

plaats de afstelknoppen terug.

OPMERKING: Zowel de schroefdraad als de bevestigingsschroefdraad is gemaakt 
van roestvrij staal. Het is zeer belangrijk dat je de schroefdraad regelmatig smeert 
met sterk vet (bij voorkeur wit of doorzichtig), zoals HYDROTEX® Acculube #2 of een 
samenstelling met vergelijkbare corrosiebestendige en antislijtagewerking.

Wekelijks gedurende 
de eerste maand

• Controleer of de fiets veilig en goed werkt (voer de volledige controle van de juiste 
werking uit, pagina 14).

• Controleer of de onderdelen die het meest aan slijtage onderhevig zijn niet beschadigd 
of defect zijn (afstelknoppen, L-grepen, traphouders, trapriemen en zadelbekleding).

LET OP: Regelmatig onderhoud is essentieel om te zorgen dat het apparaat zo veilig mogelijk is en optimaal 
werkt. Vervang beschadigde, versleten of defecte onderdelen onmiddellijk en gebruik de fiets niet voordat 
alle reparaties zijn voltooid en de fiets is getest door een door Keiser erkende technicus. 

ONDERHOUD

SCHEMA PREVENTIEF ONDERHOUD
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Bedien het apparaat niet tijdens de procedure voor het vervangen van de batterijen. 'LO-BA' wordt op de computer 
weergegeven ter informatie dat de batterijen bijna leeg zijn en moeten worden vervangen.

OPMERKING: Als de batterijen leeg (op) zijn, geeft de computerdisplay niets weer. Voor het vervangen van de batterijen 
raadpleeg je afbeelding 23 en volg je onderstaande instructies (benodigd gereedschap: kruiskopschroevendraaier #1).

Alle apparaten uit de M-serie zijn in de fabriek gekalibreerd. Je hoeft dus niet te kalibreren. Als een onderdeel van het 
weerstandsmechanisme of de computer is vervangen, neem je contact op met de klantenservice van Keiser voor de 
kalibratieprocedure (zie de achterkant voor contactgegevens).

COMPUTERBATTERIJEN VERVANGEN

KALIBRATIE VAN M-SERIE

Figure 23. Batterijen van fiets vervangen

1. Verwijder de schroef waarmee de computerdisplay aan 
de displayhouder is bevestigd (verwijder indien van 
toepassing het mediahouder om bij de schroef te kunnen).

2. Verwijder de twee AA-batterijen. 

3. Plaats twee nieuwe AA-batterijen. Let daarbij op de juiste 
richting van de polen (zie de +/- in het batterijvak). 

OPMERKING: Batterijen van het type R6 (zinkkool) of LR6 
(alkaline) zijn geschikt. Gebruik geen batterijen van het 
type FR6 (lithium) of vergelijkbaar.

4. Plaats de computerdraad weer in de houder terwijl je 
de computerdisplay op de displayhouder schuift. Plaats 
daarna de schroef terug die je in stap 1 hebt verwijderd.

Schroef

BatterijenComputerdisplay

Displayhouder

Gooi batterijen niet in vuur. De batterijen 
kunnen ontploffen.

Open en beschadig batterijen niet. Ze 
bevatten een elektrolyt dat giftig is en 
schadelijk is voor de huid en ogen.

Vervang de batterijen door hetzelfde 
aantal en type batterijen dat 
oorspronkelijk in het apparaat is geplaatst.

Recycle batterijen in overeenstemming 
met de lokale recyclingprocedures.

LET OP

Zodra de batterijen zijn vervangen, start de computerdisplay een diagnostische modus. Dit neemt ongeveer een minuut 
in beslag (de systeemgegevens worden weergegeven, gevolgd door een reeks knipperende cijfers). Na de diagnostische 
modus activeert de computerdisplay de sluimermodus (leeg scherm) en is de fiets klaar voor gebruik.

VERWIJDERING

Dit apparaat bevat elektrische of elektronische onderdelen en alkalinebatterijen die op de juiste manier moeten 
worden weggegooid om te voldoen aan de EU-richtlijn betreffende de verwijdering van afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur (EU-richtlijn WEEE 2002/96/EG). 

Neem contact op met een daartoe aangewezen afvalverwerkingsbedrijf wanneer het apparaat niet meer wordt gebruikt. 
Verwijdering moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke nationale wet- en regelgeving.

Aan slijtage onderhevige onderdelen: na vervanging moeten aan slijtage onderhevige onderdelen worden weggegooid 
volgens de landspecifieke afvalwetgeving.

Als je vragen hebt over de verwijdering van apparatuur, neem dan contact op met je plaatselijke dealer of met de 
klantenservice van Keiser (zie achterkant voor de contactgegevens).
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KEISER CORPORATION

2470 S. Cherry Ave.

Fresno, CA 93706

KLANTENSERVICE
Als je na het lezen van deze handleiding nog vragen hebt 
over de montage, installatie of bediening, neem dan 
contact op met de klantenservice van Keiser:

555518_E

1 559 256 8000

service@keiser.com

keiser.com/support

We zijn maandag t/m vrijdag 
van 7.00 uur tot 17.30 uur (PST) 
bereikbaar per telefoon of livechat

GARANTIEVERKLARING

Je kunt de garantie van je M3i Indoor Group Cycle online bekijken of afdrukken via keiser.com/support/warranty.

Wanneer je vragen over je garantie hebt, kun je contact opnemen met de klantenservice van Keiser op 1 559 256 8000 
of via de livechat op keiser.com/support (maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 17.30 uur (PST)). Je kunt ons ook e-mailen 
via service@keiser.com.

Klanten buiten de Verenigde Staten kunnen garantie-informatie rechtstreeks opvragen bij een internationale Keiser-
distributeur of -dealer in het land van installatie, of bij de internationale afdeling van Keiser.

MEDEDELINGEN BETREFFENDE REGELGEVING EN NALEVING

NALEVING
Dit apparaat voldoet aan de vergunningsvrije Industry 
Canada RSS-norm(en). Op het gebruik zijn de volgende 
twee voorwaarden van toepassing: (1) dit apparaat mag 
geen storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand 
zijn tegen storingen, inclusief storingen die mogelijk een 
ongewenste werking van het apparaat tot gevolg hebben.

Le present appareil est conforme aux CNR d'industrie 
Canada applicables aux appareils radio exempts de 
licence. L’exploitation est autorisee aux deux conditions 
suivantes: (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, 
et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage 
radioelectrique subi, meme si le brouillage est susceptible 
d’en compromettre le fonctionnement.

MEDEDELING BETREFFENDE REGELGEVING
OPMERKING: Dit apparaat is getest en in overeenstemming 
bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van 
Klasse B, conform deel 15 van het FCC-reglement. Deze 
limieten zijn vastgesteld om een aanvaardbare bescherming 
tegen schadelijke storingen te bieden bij installatie in 

een woonomgeving. Dit apparaat produceert en gebruikt 
radiofrequente energie en kan deze mogelijk uitstralen. 
Indien het apparaat niet volgens de instructies wordt 
geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke storingen in 
radiocommunicaties veroorzaken. Er is echter geen garantie 
dat bij een specifieke installatie geen storing zal optreden. 
Wanneer dit apparaat een schadelijke storing in de radio- of 
televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld 
door het apparaat in en uit te schakelen, kunnen gebruikers 
met een of meer van de volgende maatregelen de storing 
proberen te verhelpen:

—  Verstel of verplaats de ontvangstantenne.
—  Vergroot de afstand tussen het apparaat en de 

ontvanger.
—  Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een 

ander stroomcircuit dan dat waarop de ontvanger is 
aangesloten.

—  Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-
technicus voor hulp.

Waarschuwing over Proposition 65 van Californië: Dit product bevat chemicaliën waarvan in de staat van Californië 
bekend is dat ze kanker, geboortedefecten en/of andere vruchtbaarheidsproblemen.

Het woordmerk en de logo's van BLUETOOTH® smart zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.; LPS 3® Rust Inhibitor is het geregistreerde 
handelsmerk van ITW Pro Brands, een bedrijf van Illinois Tool Works; WD-40 Specialist® Corrosion Inhibitor is het geregistreerde handelsmerk van WD-40 
Company; HYDROTEX® is het geregistreerde handelsmerk van Hydrotex, Partners, Ltd.; MEGUIAR’S® is het geregistreerde handelsmerk van Meguiar’s, 
Inc.; en POLAR® is het geregistreerde handelsmerk van Electro Oy.


