
3. Monteren van de trainer 

1. Plaats de trainer op een effen oppervlak en zorg ervoor dat er geen 

obstakels of gevaarlijke voorwerpen rond het toestel staan. 

2. Installeer het frame en draai de schroeven vast zodat de trainer stabiel staat. 

 

3. Steek de originele adapter van de trainer in een standaard stopcontact van 

110 V-220 V. 

4. De standaard freehub op de trainer is van het Shimano HG-type dat 

compatibel is met een normale Shimano/Sram 8-11 speed cassette. 

(NOTA: een 11 s cassette kan onmiddellijk gemonteerd worden, voor een 8-10 s 

cassette kan een spacer nodig zijn) (NOTA: De cassette is niet inbegrepen bij de 

standaarduitrusting.)  

5. Gelieve de volgende instructies te volgen voor het installeren van de adapters. 

NOTA: De adapter aan de niet-aangedreven zijde kan in verschillende richtingen 

ingevoerd worden, naargelang de verschillende afmetingen van de 

asopening. Zie onderstaande afbeelding. 

 

 
Geschikt voor naaf van 130 mm         Geschikt voor naaf van 142 mm 

Geschikt voor naaf van 135 mm         Geschikt voor naaf van 148 mm 

 
 

Snelspanner Steekas (Optie) 
 

Zorg ervoor dat de snelspanner of de steekas goed vastzit. 

* De steekasadapters voor 142 mm en 148 mm behoren niet tot de 

standaarduitrusting. Indien je een fiets met remschijf wil gebruiken, moet 

je de adapters apart aankopen bij je verkoper. 

* De Campagnolo/XDR cassettebody is ook een onderdeel dat je optioneel kan 

aankopen bij je verkoper indien je een CP 9-12 s of SRAM XDR/XD groepset 

gebruikt. 

 

4. Waarschuwing 

• Laat kinderen en huisdieren niet in de buurt komen van de fietstrainer. 

• Gebruik de trainer op een stabiel grondvlak. 

• Raadpleeg je dokter alvorens een trainingsprogramma op te starten of te 

wijzigen. 

• Raak geen bewegende onderdelen van de trainer aan met je handen of met 

voorwerpen. 

• Het vliegwiel zal na lange tijd erg warm worden. Raak het niet aan. 

• Raak het vliegwiel niet aan of demonteer de fiets niet terwijl het fietswiel 

nog ronddraait. 

• Wees voorzichtig wanneer je rechtop staat op de trainer. 

• Hou de trainer weg van vuur, water of andere obstakels. 

• Het gebruik van de trainer is ten strengste verboden voor hartlijders, mensen 

met een hersenaandoening of andere gebruikers die geen 

highintensitytraining mogen uitvoeren. 

• Gebruikers die niet verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag, mogen de trainer 

niet gebruiken. 

5. Firmware-upgrade en software-

instellingen 

• Firmware-update 

De firmware van de fietstrainer kan ge-updatet worden. 

Voor firmware-updates, gelieve de app op je mobiele telefoon te downloaden: 

thinkridertools (gelieve je smartphone te gebruiken en de app te downloaden 

vanop de officiële website.) Opgelet: hou je telefoon tijdens de upgrade binnen 

1 meter van je fietstrainer. Verlaat de upgrade-interface niet, voer geen enkele 

andere handeling uit en zet de fietstrainer niet af tot de firmware-upgrade 

voltooid is. 

• Kalibrering 

The trainer werd voor de levering gekalibreerd. Kalibrering voor 

normaal gebruik is dus niet nodig. 

Indien je meer dan 5000 km gereden hebt of de riem erg slipt, gelieve 

te kalibreren aan de hand van de officiële video. Voor meer info 

hierover mail naar service@fitnessking.be 

• Instellingen fiets-app 

Deze trainer is een algemeen toestel en kan aan de meeste 

standaardsoftware van derde partijen aangesloten worden. Nadat de 

fietssoftware  gedownload en geïnstalleerd is op je smartphone of 

computer, schakel de trainer aan, open de software, zoek de 

verbindingsinterface van het toestel in de software en verbind de 

"fietstrainer". 

6. Garantie 

a) De garantie voor dit product is een jaar. Indien het product defect geraakt 

tijdens de garantieperiode en het defect te wijten is aan een probleem met de 

kwaliteit van het originele toestel of aan een productiefout, zal de firma het 

toestel gratis herstellen en gratis onderdelen vervangen.  

b) Gelieve de originele verpakking te gebruiken indien je het toestel moet 

verzenden. 

c) Schade aan het product of storingen veroorzaakt door onderstaande 

redenen worden niet gedekt door de garantie: 

d) Deze smarttrainer garandeert niet dat je even goed wordt als Tom 

Boonen. Misschien wel maar we garanderen alvast niks. Bedankt voor 

je begrip. Niks houd je uiteraard tegen om er alvast hard tegenaan te 

gaan! Veel succes! 



1. Schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of oneigenlijke 

montage. 

2. Schade veroorzaakt aan het product door een menselijke fout of een ongeval. 

3. Indien je geen contact hebt opgenomen met de firma of de verkoper 

om het product zelf te demonteren zonder toestemming. 

4. Storingen aan het toestel veroorzaakt door waterinsijpeling. 

5. Slijtage en krassen veroorzaakt door normaal gebruik. 

 

*Na het verlopen van de garantieperiode zal de firma nog steeds onderhoud 

uitvoeren, maar dit tegen kostprijs. 


