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Belangrijke veiligheidsinstructies 
 
Gelieve deze handleiding bij te houden voor toekomstige raadpleging 
 
Voorzorgen 
Ofschoon er tijdens het ontwerp en fabricage van het fitnesstoestel zoveel mogelijk rekening 
gehouden werd met de veiligheidsvoorschriften, moeten er tijdens het gebruik nog bepaalde 
voorzorgen genomen worden. Gelieve de montagehandleiding en de instructies voor 
opwarming aandachtig te lezen en in het bijzonder onderstaande veiligheidsvoorschriften: 
 
1. Hou kinderen, huisdieren enz. weg van het fitnesstoestel en zorg ervoor dat kinderen niet 

onbewaakt in de kamer blijven waar het fitnesstoestel geplaatst is. 
2. Het fitnesstoestel mag enkel door één persoon op hetzelfde moment gebruikt worden. 
3. Als de gebruiker zich duizelig voelt, misselijk is, pijn op de borst heeft of zich ongemakkelijk 

voelt, moet hij/zij onmiddellijk stoppen met trainen en een dokter consulteren. 
4. Het fitnesstoestel moet op een zuivere en vlakke ondergrond geplaatst worden. Het mag 

niet buiten staan of in de buurt van water. 
5. Zorg ervoor dat je handen niet bij bewegende onderdelen komen wanneer je het 

fitnesstoestel gebruikt. 
6. Draag de geschikte kledij wanneer je het fitnesstoestel gebruikt. Draag geen losse kledij of 

kledij die geklemd kan geraken tijdens het trainen. Het is ook aanbevolen om 
sportschoenen of geschikt schoeisel te dragen bij het trainen. 

7. et fitnesstoestel mag enkel gebruikt worden voor trainingsoefeningen zoals beschreven in 
de handleiding. Het is verboden andere oefeningen uit te voeren dan de in de handleiding 
vermelde oefeningen. 

8. Plaats geen scherpe objecten in de buurt van het fitnesstoestel. 
9. Mensen met een lichamelijke beperking mogen het fitnesstoestel niet gebruiken zonder 

supervisie van een trainingspartner of verplegend personeel. 



10. Voor het trainen doe je best enkele stretchoefeningen als opwarming. 
11. Indien het fitnesstoestel niet normaal functioneert, mag je het niet gebruiken. 
12. Tijdens het trainen moeten de parameters steeds gecontroleerd worden. 
13. Het fitnesstoestel is geen medisch toestel. 
14. Het maximum gewicht van de gebruiker is 120 kg. 
15. Het toestel beantwoordt aan de algemene veiligheidsnorm GB17498.1-2008 of GB17498.2-

2008. 
16. Indien er problemen opduiken bij de installatie of het gebruik of indien je bijstand nodig 

hebt, bel onze klantendienst op het nummer 400-9986-783. 
 
Waarschuwing: 
 
Raadpleeg een dokter voor je begint te trainen. Dit is vooral belangrijk voor gebruikers ouder 
dan 35 jaar of personen met een medische voorgeschiedenis. Alvorens een fitnesstoestel te 
gebruiken moet je alle gebruiksaanwijzingen en handleidingen lezen. De firma is niet 
verantwoordelijk voor letsels opgelopen door oneigenlijk gebruik van het toestel. 
  



Overzichtstekening  



Onderdelenlijst 
 

Serienummer  Naam en 
omschrijving 

Hoeveelheid Serienummer  Naam en 
omschrijving 

Hoeveelheid 

1 Achterste 
bodemstang  

1 49 Afdekkapje 
rechthoekige stang 
50*70 

4 

2 Bodemstang 1 50 Afdekkapje  
rechthoekige stang 
25*50 

4 

3 Voorste bodemstang 1 51 Afdekkapje 
rechthoekige stang 50 

2 

4 
Pedaal 

1 52 
Afdekkapje ronde stang 
25 4 

5 Geleidingsstang 
tegengewicht  

2 53 Afdekkapje ronde stang 
50 

6 

6 Schuine stang 1 54 Wigvormig afdekkapje 
ronde stang 

1 

7 Onderste steunbalk 1 55 Mof tussen stangen 3 

8 Blokkeerstang 1 56 Afdekkapje ronde stang 
25 

8 

9 Achterste 
verbindingsplaat 1 

2 57 Plastieken ashuls 2 

10 
Gewichtenstang 

1 58 
Demper drukstang 

1 

11 Achterste 
verbindingsplaat 2 

2 59 Ashuls ronde stang 4 

12 Draagbalk 1 60 Afdekkapje vierkante 
stang 38 

1 

13 
Cantilever 

1 61 
Onderlegringen 
afstelstang 3 

14 
Eindplaat 

1 62 
Rechte pin 

1 



15 Montagebalk met U-
vormige 
verbindingsplaat 

1 63 L-vormige pin 1 

16 
Beenpress  

1 64 
Blindklinknagel 

4 

17 Rubberen handgreep 1 65 Veiligheidsring 5 

18 Bewegende 
armhendel rechts  

1 66 Ketting met acht 
schakels 

2 

19 Voorste handgreep  2 67 Rolstang 1 

20 Bewegende 
armhendel links  

1 68 Afsluitkapje pulley  
(groot) 

4 

21 Verbindingsplaat 
katrol 

2 69 Afsluitkapje pulley  
(klein) 

16 

22 Dubbel U-vormig 
verbindingsstuk 
zitting 

1 70 Slotbout 
(M10*90) 

6 

23 Gedraaid U-vormig 
verbindingsstuk 
zitting 

1 71 Slotbout 
(M10*65) 

2 

24 Schuimrolstang 2 72 Zeskantbout met bolle 
kop (M10*20) 

4 

25 Metalen afschermkap 2 73 Zeskantbout 
(M10*135) 

2 

26 Hoge handgreepstang  1 74 Zeskantbout 
(M10*90) 

4 

27 Lage pulleystang   1 75 Zeskantbout 
(M10*65) 

8 

28 U-vormig 
verbindingsstuk 
butterfly  

2 76 Zeskantbout 
(M10*45) 

10 

29 Verbindingsmof hoge 
pulleystang 

1 77 Zeskantbout 
(M10*20) 

4 



30 Afsluitstuk 
tegengewicht 

1 78 Zeskantbout met bolle 
kop (M10*12) 

12 

31 
Gewichtsschijf 

11 79 
Zeskantbout M8*40 

2 

32 Koord hoge pulley 
(2785 mm) 

3 80 Zeskantbout 
(M8*65) 

2 

33 Koord butteflystang 
(2760 mm) 

1 81 Zeskantbout 
(M8*15) 

2 

34 Zitting 1 82 Inbus kruiskopschroef 
(M6*20) 

2 

35 Rugkussen 1 83 Zeskantbout M8*25 2 

36 
Handensteun 

1 84 
Borgmoer (M16) 

2 

37 Kleine schroefknop 2 85 Borgmoer (M10) 37 

38 Trainingskoord  1 86 Grote onderlegring 
(Φ16) 

2 

39 Ronde strap 1 87 Onderlegring (Φ10) 70 

40 
Grote schuimrol 

2 88 
Onderlegring (Φ8) 

10 

41 
Schuimrol 

4 89 
Borgmoer M8 

2 

42 Schuimrubberen 
greep 

6 90 Zeskantbout 
(M10*95) 

1 

43 
Schroefknop 

2 91 
Moerkapje (M16) 

2 

44 Schokdemper 2 92 Pvc-mof pulley 2 



45 Damper beenpress 1 93 Verstelbare 
kussenstang 

1 

46 
Katrol 

17 94 
Afstandsmof 

2 

47 
Afsluitkap voetsteun 

4 95 
Pvc-afdekplaat 

2 

48 Bovenste mof 
tegengewicht 

1 96   
 

Gereedschap  

 
Moersleutel 13#,14# 
en 17# 

2 
 

Inbussleutel 6# 2 

 

Speciale moersleutel 1 

 
  

 

 
  



Montage-instructies 
 

Stap 1 
1. Leg de achterste bodemstang (1) en bodemstang (2) zoals aangegeven op de afbeelding en 
gebruik de M10*90 slotbouten (70), de Φ10 onderlegringen (87) en de M10 borgmoeren (85) 
om ze stevig te bevestigen. 
2. Schuif de geleidingsstang voor het tegengewicht (5) in de overeenkomstige opening van de 
achterste bodemstang (1) en gebruik dan de M10*20 zeskantbouten (77) en Φ10 
onderlegringen (87) om ze onderaan stevig te bevestigen. 
3. Leg de bodemstang (2) en de voorste bodemstang (3) zoals aangegeven op de afbeelding en 
gebruik de M10*90 zeskantbouten (74), de Φ10 onderlegringen (87) en de M10 borgmoeren 
(85) om ze stevig te bevestigen. 
4. Steek de blokkeerstang (8) door de pedalen (4) en bevestig aan de voorste bodemstang (3) 
zoals aangegeven op de afbeelding en gebruik dan de afsluitkapjes 25 van de ronde stang (56) 
om beide uiteinden van de blokkeerstang (8) af te dekken. 
 
STAP 1 
 

 
Stap 2 
1. Plaats de schuine stang (6) op de gemonteerde bodemstang (2) zoals aangegeven op de 
afbeelding, gebruik de M10*65 slotbouten (71), de Φ10 onderlegringen (87) en de M10 
borgmoeren (85) om ze stevig te bevestigen. 
2. Plaats de steunstang voor de onderste steunbalk (7) en de schuine stang (6) zoals aangegeven 
op de afbeelding en gebruik de M10*90 slotbouten (70), de Φ10 onderlegringen (87) en de 
borgmoeren (85) om ze stevig te bevestigen. 
 
STAP 2 
 
 

Stap 3 
1. Glijd eerst de schokdempers (44) en de gewichtsschijven (31) over de geleidingsstang voor 
het tegengewicht (5) zoals aangegeven op de afbeelding. Glijd nu de rechte pin (62) door de 
bovenste mof van het tegengewicht (48) en de eerste opening van de gewichtenstang (10) (te 
beginnen van boven). Monteer nu het afsluitstuk van het tegengewicht (30). Plaats tot slot de 
onderlegringen (61) van de afstelstang op de juiste plaats. 
 
STAP 3 
 
 

Stap 4 
1. Aligneer de openingen van de horizontale stang van de draagbalk (12) met de geleidingsstang 
van het tegengewicht (5) en verbind ze met behulp van de M10*20 zeskantbouten (77), de Φ10 



onderlegringen (87) en de achterste verbindingsplaat 1 (9). Plaats ze erin maar draai ze nog niet 
vast. Aligneer nu de openingen van de draagbalk (12) en de schuine stang (6) zoals aangegeven 
op de afbeelding en gebruik de M10*90 slotbouten (70), de Φ10 onderlegringen (87) en de M10 
borgmoeren (85) om ze aan elkaar te bevestigen. 
 
STAP 4 
 
 

Stap 5 
1. Plaats de eindplaat (14), de schuine stang (6) en de montagebalk met de U-vormige 
verbindingsplaat (15) zoals aangegeven op de afbeelding en gebruik de M10*95 zeskantbouten 
(90), de M10*90 zeskantbouten (74), de Φ10 onderlegringen (87) en de M10 borgmoeren (85) 
om ze aan elkaar te bevestigen. 
2. Aligneer de gaten van de cantilever (13) en de draagbalk (12) zoals aangegeven op de 
afbeelding en bevestig ze aan elkaar met de M10*135 zeskantbouten (73) en de M10 
borgmoeren (85). 
 
STAP 5 
 
 

Stap 6 
1. Schuif de rolstang (67) in de onderste steunbalk (7) zoals aangegeven op de afbeelding en 
aligneer de beenpress (16) met de onderste steunbalk (7) zoals aangegeven op de afbeelding. 
Gebruik de M10*20 zeskantbouten met bolle kop (72) en de Φ10 onderlegringen (87) om ze 
stevig aan elkaar te bevestigen. 
2. Schuif de rubberen handgrepen (17) over de onderste steunbalk (7) zoals aangegeven op de 
afbeelding en bevestig ze aan elkaar met de schroefknop (43). 
 
STAP 6 
 
 

Stap 7 
1. Aligneer de rechter bewegende armhendel (18) en de linker bewegende armhendel (20) met 
de overeenkomende openingen van de cantilever (13) zoals aangegeven op de afbeelding. 
Gebruik de M16 borgmoeren (84), de Φ16 grote onderlegringen (86) om ze stevig aan elkaar te 
bevestigen. 
2. Schuif de grote schuimrol (40) over de rechter bewegende armhendel (18) en de linker 
bewegende armhendel (20) zoals aangegeven op de afbeelding. 
3. Glijd de voorste handgreep (19) door de overeenkomende openingen van de rechter 
bewegende armhendel (18) en de linker bewegende armhendel (20) zoals aangegeven op de 
afbeelding en gebruik de M10*20 zeskantbouten met bolle kop (72) en de Φ10 grote 
onderlegringen (87) om ze stevig aan elkaar te bevestigen. 
 



STAP 7 
 
 

Stap 8 
1. Neem de koorden (32) en plaats ze zoals aangegeven op de afbeelding. Monteer ze in de 
volgorde van de tekening. 
2. De methode om de katrollen A, B en D te monteren zijn identiek en worden aangegeven op 
de afbeelding. Is de volgorde van de montage: de M10*65 zeskantbouten (75), de katrol (46) en 
de M10 borgmoeren (85). 
3. Zoals afbeelding C toont, is de volgorde van montage: de M10*135 zeskantbouten (73), de 
Φ10 onderlegringen (87), de katrol (46), de Φ10 onderlegringen (87) en de M10 borgmoeren 
(85). Deze worden bevestigd aan de cantilever (13). 
4. Zoals afbeelding E toont, is de volgorde van de montage: de M10*45 zeskantbouten (76), de 
Φ10 onderlegringen (87), de katrolverbindingsplaat (21), de katrol (46), de 
katrolverbindingsplaat (21), de Φ10 onderlegringen (87) en de M10 borgmoeren (85). 
5. Zoals afbeelding F toont, is de volgorde van de montage: de M10*45 zeskantbouten (76), de 
Φ10 flat (87), de katrol (46), de Φ10 onderlegringen (87), de M10 borgmoeren (85). Deze 
worden bevestigd aan de draagbalk (12). 
6. Zoals afbeelding H toont, knoop tot slot het ander einde van de koord (32) stevig vast aan de 
gewichtenstang (10) en schuif de L-vormige pin (63) door de gewichtsschijven . 
 
STAP 8 
 
 

Stap 9 
1. Neem de koorden (32) en plaats ze zoals aangegeven op de afbeelding. Monteer ze in de 
volgorde van de tekening. 
2. Zoals afbeelding A toont, is de volgorde van de montage: de M10*65 zeskantbouten (75), de 
katrol (46), de M10 borgmoeren (85). Deze worden bevestigd aan de schuine stang (6). 
3. Zoals afbeelding B toont, is de volgorde van de montage: de M10*45 zeskantbouten (76), de 
Φ10 onderlegringen (87), de katrol (46), de Φ10 onderlegringen (87) en de M10 borgmoeren 
(85). Deze worden bevestigd aan het dubbele U-vormig verbindingsstuk (22). 
4. Zoals afbeelding C toont, is de volgorde van de montage: de M10*45 zeskantbouten (76), de 
Φ10 onderlegringen (87), de katrolverbindingsplaat (21), de katrol (46), de 
katrolverbindingsplaat (21), de Φ10 onderlegringen (87) en de M10 borgmoeren (85). 
5. Knoop tot slot het andere einde van de koord (32) stevig vast aan de bodemstang (2). 
 
STAP 9 
 
 

Stap 10 
1. Neem de koorden van de butterfly (33) en plaats ze zoals aangegeven op de afbeelding. 
Monteer ze in de volgorde van de tekening. 



2. Zoals afbeeldingen A en E tonen, bevestig beide einden van de koord (33) in de rechter 
bewegende armhendel (18) en de linker bewegende armhendel (20). 
3. Zoals afbeeldingen B en D tonen, is de volgorde van de montage: de M10*45 zeskantbouten 
(76), de Φ10 onderlegringen (87), de katrol (46), de Φ10 onderlegringen (87) en de M10 
borgmoeren (85). Deze worden bevestigd aan de montagebalk met de U-vormige 
verbindingsplaat (15). 
4. Zoals afbeelding C toont, is de volgorde van de montage: de M10*45 zeskantbouten (76), de 
Φ10 onderlegringen (87), de katrol (46), de Φ10 onderlegringen (87) en de M10 borgmoeren 
(85). Deze worden bevestigd aan het gedraaid U-vormig verbindingsstuk voor de zitting ( 23). 
 
STAP 10 
 
 

Stap 11 
1. Neem de koorden (32) en plaats ze zoals aangegeven op de afbeelding. Monteer ze in de 
volgorde van de tekening. 
2. Zoals afbeelding A toont, is de volgorde van de montage: de M10*45 zeskantbouten (76), de 
Φ10 onderlegringen (87), de katrol (46), de Φ10 onderlegringen (87) en de M10 borgmoeren 
(85). Deze worden bevestigd aan de beenpress (16). 
3. Zoals afbeelding B toont, is de volgorde van de montage: de M10*65 zeskantbouten (75), de 
katrol (46) en de M10 borgmoeren (85). Deze worden bevestigd aan de schuine stang (6); 
4. Zoals afbeelding C toont, is de volgorde van de montage: de M10*45 zeskantbouten (76), de 
Φ10 onderlegringen (87), de katrol (46), de Φ10 onderlegringen (87) en de M10 borgmoeren 
(85). Deze worden bevestigd aan het gedraaid U-vormig verbindingsstuk (23). 
5. Zoals afbeelding D toont, is de volgorde van de montage: de M10*45 zeskantbouten (76), de 
Φ10 onderlegringen (87), de katrol (46), de Φ10 onderlegringen (87) en de M10 borgmoeren 
(85). Deze worden bevestigd aan de bodem stang (2). 
6. Zoals afbeelding E toont, is de volgorde van de montage: de M10*45 zeskantbouten (76), de 
Φ10 onderlegringen (87), de katrol (46), de Φ10 onderlegringen (87) en de M10 borgmoeren 
(85). Deze worden bevestigd aan het dubbele U-vormig verbindingsstuk (22). 
7. Zoals afbeelding F toont, knoop tot slot het andere einde van de koord (32) stevig vast aan de 
bodemstang (2). 
 
STAP11 
 
 

Stap 12 
1. Neem het rugkussen (35), bevestig het aan de verstelbare kussenstang (93) met de M8*40 
zeskantbouten (79) en de Ф8 onderlegringen (88) zoals aangegeven op de afbeelding. Bevestig 
ze aan de verstelbare kussenstang (93) en schuif in de schuine stang (6). Draai tot slot stevig aan 
met de schroefknop (43). 
2. Neem de zitting (34) en gebruik de M8*65 zeskantbouten (80) en de Ф8 onderlegringen (88) 
om stevig te bevestigen zoals aangegeven op de afbeelding. 



3. Neem de handensteun (36) en bevestig met de M8*15 zeskantbouten (81) en de Ф8 
onderlegringen (88) zoals aangegeven op de afbeelding. 
4. Bevestig de 2 schuimrolstangen (24) zoals aangegeven op de afbeelding. Schuif tot slot de 
pvc-afdekplaat (95) en de schuimrol (41) op de schuimrolstang (24). 
 
STAP 12 
 
 

Stap 13 
1. Plaats de metalen afschermkap (25) en de achterste verbindingsplaat 2 (11) zoals aangegeven 
op de afbeelding. Bevestig ze aan het gemonteerde toestel met de M10*12 zeskantbouten met 
bolle kop (78) en de Φ10 onderlegringen (87). 
 
STAP 13 
 
 

Stap 14 
1. Monteer nu de hoge handgreepstang (26), de ketting met acht schakels (66), de 
veiligheidsring (65), de lage pulleystang (27), het trainingskoord (38) en het moerkapje (91) zoals 
aangegeven op de afbeelding. Plaats de ronde straps (39). 
2. Wanneer de montage voltooid is, controleer of alle vijzen goed aangedraaid zijn. 
 
STAP 14 
 
 


