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Veiligheidsinstructies 

 

Om een optimale veiligheid te kunnen waarborgen dient u op reguliere basis het apparaat 
te contoleren op beschadigingen en slijtage gevoelige onderdelen. Tevens dient u 
onderstaande instructies duidelijk te volgen.  

• Als eigenaar van het apparaat bent u verantwoordelijk om iedere gebruiker van 
deze crosstrainer van duidelijke veiligheidsinstructies te voorzien als hieronder 
beschreven.  

•  Het apparaat dient door maximaal 1 persoon gelijktijdig gebruik te worden.  

•  Controleer de constructie, schroeven, bouten, en verbindingen voordat u de 
machine voor het eerst gaat gebruiken en daarna op reguliere basis. Controleer of 
alle onderdelen goed verbonden en goed bevestigd zijn alvorens de machine te 
gebruiken.  

 
• Foutieve of overmatige training kan schade aan de gezondheid tot gevolg 

hebben. Raadpleeg voordat u met trainen begint uw huisarts of uw 
gezondheid een training met dit apparaat toelaat. Het advies van de 
huisarts dient als basis voor de opbouw van uw trainingsprogramma. 

• Voordat u met uw oefening begint, zorg dat alle scherpe onderdelen rond en 
rondom de machine zijn verwijderd.  

 
• Bij regelmatig gebruik adviseren wij om elke 1 à 2 maanden alle onderdelen en 

bevestigingsdelen te controleren, vooral de schroeven en bouten. Om het 
constructief meegegeven veiligheidsniveau van het apparaat te behouden, dienen 
beschadigde onderdelen direct vervangen te worden. 

• Het apparaat is voor gebruik door volwassenen geconstrueerd. Als u kinderen toch 
het apparaat laat gebruiken, wijs ze dan op een correct gebruik en houd te allen 
tijde toezicht. Indien u kinderen toelaat om het apparaat te gebruiken, neem dan 
altijd hun mentale en fysieke capaciteiten in overweging.  

• Het apparaat is in geen geval geschikt als speelgoed. Denk eraan dat door de 
natuurlijke speelbehoefte resp. het temperament van kinderen in de omgang met 
dit apparaat onvoorziene situaties en gevaren kunnenoptreden, die buiten de 
verantwoordelijkheid van de fabrikant vallen. 

• Zorg voor voldoende ruimte rondom het apparaat, tijdens de installatie en gebruik. 

• Zorg te allen tijde ervoor dat de machine stabiel en waterpas staat. Gebruik een 
egale ondervloer voor plaatsing van de machine. 
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• Draag tijdens de training altijd geschikte kleding. De kleding dient zo ontworpen te 
zijn dat deze niet vast kan komen te zitten tussen de machine. Zorg ook voor 
deugdelijke schoenen met een goede antislip voetbed.  

•  Het apparaat dient te allen tijde beschermt te zijn tegen vochtige omstandigheden.  

• Om uw vloer te beschermen van drukpunten, gebruik altijd een onderlegmat. 

• Houdt lichaamsdelen verwijderd van beweegbare delen van het apparaat tijdens 
het gebruik ervan.  

• Indien u de verstelbare delen versteld, zorg dat deze goed zijn bevestigd alvorens 
u de machine gebruikt.  

• Maak nooit eigen aanpassingen aan het apparaat.  

• Begin nooit een oefening direct na het nuttigen van een maaltijd.  

• Stop direct met de workout indien u last krijgt van een van de volgende symptomen: 
duizeligheid of misselijkheid, pijn op de borst of andere fysieke klachten en 
contacteer uw arts. 
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Onderdelenlijst 

No. Beschrijving Specificaties Aantal 

A Console   1 PCS 

A-1 Screw M5*14 4 PCS 

B Handlebar post assembly   1 SET 

B-1 Cap for handlebar   2 PCS 

B-2 Foam grip   2 PCS 

B-3 Handpulse   2 PCS 

B-4 Screw M5x20L 4 PCS 

B-5 Bushing   2 PCS 

B-6 Axle for handlebar post   1 PCS 

B-7 Flat washer φ8xφ19x2t 4 PCS 

B-8 Semi-circle washer φ8xφ19x2t 2 PCS 

B-9 Cable (upper)   1 PCS 

B-10 Spring washer φ8.1*φ12.9*2.4T 6 PCS 

B-11 Screw M8*P1.25*16L 6 PCS 

B-12 Screw   2 PCS 

B-13 Handpulse cable   2 PCS 

B-14 Cover for handlebar post   1 PCS 

B-15 Bottle holder   1 PCS 

C-L Upper handlebar (left)   1 SET 

C-R Upper handlebar (right)   1 SET 

C-1 End cap   2 PCS 

C-2 Foam grip   2 PCS 

D Main frame assembly   1 SET 

D-1 Main frame   1 SET 

D-2 C-type ring φ20 1 PCS 

D-3 Flat washer φ20.3xφ30x1t 1 PCS 

D-4 Curved washer φ20xφ30x0.3t 1 PCS 

D-5 Screw M4x10L 1 PCS 

D-6 Sensor set   1 PCS 

D-7 Bearing 6004RS 2 PCS 

D-8 Belt J6 1168m/m 1 PCS 
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Onderdelenlijst 
 

D-9 Screw M4x40L 6 PCS 

D-10 Chain cover (left)   1 PCS 

D-11 Screw M4x16 4 PCS 

D-12 Pattern nut M10xP1.25x9T 2 PCS 

D-13 Chain cover (right)   1 PCS 

D-14 DC wire   1 PCS 

D-15 Motor set   1 SET 

D-16 Adj. pole for gear box   1 PCS 

D-17 Screw M4x12L 1 PCS 

D-18 Hex. Nut M4 1 PCS 

D-19 Adaptor   1 PCS 

D-20 Sensor holder   1 PCS 

D-21 Flat washer φ5xφ10x1t 1 PCS 

D-22 Cable (lower)   1 PCS 

E Magnetic brake set   1 SET 

E-1 Hex. Screw M6xP1.0*16L 2 PCS 

E-2 Flat washer φ6xφ13x1t 2 PCS 

E-3 Spring washer   2 PCS 

F Hardware set   1 SET 

F-1 Nylok screw M8xP1.0x20L 2 PCS 

F-2 Flat washer φ8xφ25x2t 4 PCS 

F-3 Flat washer φ20.3xφ30x1t 2 PCS 

F-4 Screw M8xP1.25x20L 10 PCS 

F-6 Flat washer φ8*φ19*2T 4 PCS 

F-7 Carriage bolt M8xP1.25x40L 4 PCS 

F-8 Screw M8xP1.25x55L 2 PCS 

F-9 Flat washer φ8xφ16x1t 2 PCS 

F-10 Nylon nut M8 6 PCS 

F-11 Screw M5xP0.8x10L 8 PCS 

F-12 Flat washer φ6xφ16x1t 8 PCS 

F-13 Cap   2 PCS 
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Onderdelenlijst 
 

F-14 Semi circle washer φ8xφ19x2t 8 PCS 

F-15 Screw M5x8L 4 PCS 

  Allen key   1 PCS 

  Bushing wrench   1 PCS 

G Flywheel assembly   1 SET 

G-1 Flywheel   1 PCS 

G-2 Pattern nut   2 PCS 

G-3 Nut 3/8"-26x4.5t 3 PCS 

G-4 Flat washer φ10xφ14x1t 1 PCS 

G-5 Bearing 6000RS 1 PCS 

G-6 Flywheel axle   1 SET 

G-7 Bearing 6300RS 1 PCS 

G-8 Bushing φ10xφ14x6mmL 1 PCS 

H Front stabilizer assembly   1 SET 

H-1 Front cap (left)   1 PCS 

H-2 Screw M8xP1.25x40L 2 PCS 

H-3 Roller φ57xφ8x20 2 PCS 

H-4 Nylon nut M8 2 PCS 

H-5 Flat washer φ8*φ19*2T 2 PCS 

H-6 Front cap (right)   1 PCS 

H-7 Screw   4 PCS 

H-8 Front stabilizer   1 PCS 

I-L Pedal arm (left)   1 SET 

I-R Pedal arm (right)   1 SET 

I-1 Bushing φ8*φ12*36L 2 PCS 

I-2 Bearing 6001RS 4 PCS 

I-3 Cover for pedal arm (left)   2 PCS 

I-4 Cover for pedal arm (right)   2 PCS 

I-5 Pedal (R, L)   2 PCS 

I-6 Pedal pad   2 PCS 

I-7 Flat washer φ8*φ19*2T 6 PCS 

I-8 Wave washr φ17.5xφ25x0.3t 2 PCS 
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Onderdelenlijst 
 

I-9 Screw M8*P1.25*16L(6m/m) 6 PCS 

I-10 Joint plate for pedal arm   2 PCS 

I-11 Cap for pedal   2 PCS 

J Idler set   1 SET 

J-1 Hex. screw M8xP1.25x20L 1 PCS 

J-2 Nylon nut M8 1 PCS 

J-3 Flat washer φ8.5xφ25x1t 1 PCS 

J-4 Spring φ20xφ12x12T 1 PCS 

J-5 Socket of spring φ14x30L 1 PCS 

J-6 Hex. Screw M6xP1.0x100L 1 PCS 

J-7 Flat washer φ6xφ13x1t 1 PCS 

J-8 Hex. screw M8xP1.25x20L 1 PCS 

J-9 Idler wheel φ30x22mmL 1 PCS 

K-L Lower handlebar (left)   1 SET 

K-R Lower handlebar (right)   1 SET 

K-1 Bushing φ19.15*φ45*27L 4 PCS 

K-2 Screw M5x14L 4 PCS 

L-L Crank arm (left)   1 PCS 

L-R Crank arm (right)   1 PCS 

L-1 Screw M8*P1.25*16L 4 PCS 

L-2 Flat washer φ8xφ16x1t 4 PCS 

L-3 Bushing φ12x50.6L 2 PCS 

L-4 Roller φ61xφ28x50.6 2 PCS 

L-5 Bearing 6001RS 4 PCS 

L-6 Cover for roller (upper)   2 PCS 

L-7 Cover for roller (lower)   2 PCS 

L-8 Screw M5xP0.8x12L 4 PCS 

L-9 Cap φ26.7xφ17.12x15L  4 PCS 

L-11 Nylon nut M8 2 PCS 

L-12 Flat washer φ8xφ16x1t 4 PCS 

L-13 Bearing 6204RS 4 PCS 

L-14 Hex. screw M8xP1.25x40L 2 PCS 

L-15 Joint for pedal arm   2 PCS 
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Onderdelenlijst 
 

M Rear rail assembly   1 SET 

M-1 Rear rail   1 PCS 

M-2 End cap for rear stabilizer   2 PCS 

M-3 Adj. pad for rail   4 PCS 

M-4 End cap for rear rail   2 PCS 

N Axle assembly   1 SET 

N-1 Big pulley   1 PCS 

N-2 Axle φ20*185L   1 PCS 

N-3 Hex. Bolt M8xP1.25x12Lx5t 3 PCS 

N-4 Bushing φ20.5xφ25x7.5mmL 1 PCS 

O Cross bar assembly   2 SET 

O-1 Cap for round disc   2 PCS 

O-2 Round disc   2 PCS 

O-3 Screw M4x14L 4 PCS 

O-4 Flat washer φ5xφ16x1t 4 PCS 

O-5 Cross bar   2 PCS 

P-1 Cover for upper handlebar (front)   2 PCS 

P-2 Cover for upper handlebar (rear)   2 PCS 
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Controlelijst 

 

 

FD10

 F-1:HexboltM8*P1.0*20L

    (movabhandlebar)(2)

F-12:FlatWasher 6* 16*1T(8)

F-11:SCREW M5*10L(8)
F-10: lock nut for M8 bolt (6)

Curved WasherF-6:Flat Washer 8* 19*2T (4)

F-9;FlatWasher 8* 16*1T(2) Box Spanner(1)

Allen Key(1)

F-8:  Allen bolt M8*P1.25*55L(2)

F-2: FlatWasher
8* 25*2T bolt(4)

F-15:SCREW M5*8L(4)

F-3:Flat Washer

  20.3* 30*1T(2)
：（2）

F-4: Allen Blit M8*20L(10)

FD10

F-7:Carriage Bolt  M8*P1.25*40L (4)
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Controlelijst 

  

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

4/4

1/1

1/1

FD10

 F-1:HexboltM8*P1.0*20L

    (movabhandlebar)(2)

F-12:FlatWasher 6* 16*1T(8)

F-11:SCREW M5*10L(8)

F-10: loc k nut for M8 bolt (6)

Curved WasherF-6:Flat Washer 8* 19*2T (4)

F-8:  Allen bolt M8*P1.25*55L(2)

F-2 FlatWasher
8* 25*2T bolt( 4)F-9;FlatWasher 8* 16*1T(2)

F-15:SCREW M5*8L(4)

F -3:Flat Washer

20.3* 30*1T( 2)
：（2）

Box Spanner(1)

Allen Key(1)

F-4: Allen Blit M8*20L(10)

FD10

F-7: Carriage Bolt  M8*P1.25*40L (4)

1/1
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Explosietekening 
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Explosietekening 
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Montage 

Voor een optimale en veilige installatie dient u dit apparaat met 2 personen te installeren.  

Stap 1 

Allereerst dient u aan zowel de voor – als de achterzijde van de main body de voetsteunen 

van de crosstrainer te monteren. De benodigde onderdelen voor stap 1 zijn: de 

meegeleverde inbussleutel, de voetsteunen (H), de rails (M) en onderdelen F-4, F-6 en F-

14. Tip: zet de main body (D1) schuin omhoog, dit doet u door middel van bijvoorbeeld 

een stuk piepschuim. Zo gaat het monteren van de voetsteunen gemakkelijker. 

 

 

1

F-4:Allen Bolt

 M8*20L (8)

F-6:Flat Washer

8*2T (4)

Allen Key

F-14:Curved washer

 8* 19*2T (4)
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Montage 

Stap 2 

Deze stap betreft het monteren van de armen aan het vliegwiel, zodat deze over de 

geleiders aan de achterkant van de crosstrainer kunnen bewegen. Deze armen zet u vast 

met de onderdelen F-2, F-4 en als laatste kunt u de beschermkap, onderdeel F-13 aan de 

buitenkant plaatsen. 

 

  

F-2;Flat washer for

 8* 25*2T bolt(2)

F-13: (2)

F-4:Allen Bolt

 M8*20L (2)

 Allen Key

2
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Montage 

Stap 3 

Deze stap betreft het vastzetten van de standaard op de main body. Allereerst dient u de 

kabels die uit beide hoofdonderdelen komen met elkaar te verbinden. Daarna schuift u de 

beschermkap, B-14, over de standaard welke u vervolgens op de main body kunt 

schuiven. Zodra deze op de main body is geschoven dient u deze met de 6 meegeleverde 

bouten aan te draaien. Dit zijn B-7, B-8, B-10 en B-11. 

  

B-11:SCREW

M8*P1.25*16L(6)

B-10: Spring

Washer 8(6)

B-7:Flat washer for

8* 19*2T bolt(4)

B-8: Curved Washer for

M8 bolt (2)

Allen Key

3
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Montage 

Stap 4 

Deze stap is in feite de afwerking van de armen van de crosstrainer. Allereerst dient u de 

geleider door de standard aan de bovenkant van de crosstrainer te schuiven. Let op: deze 

geleider is ingesmeerd met olie, de beweging soepel te laten verlopen.  

Na deze geleider door de standard geschoven te hebben kunt u de bovenkant van de 

armen op de geleider schuiven, zorg er bij deze stap voor dat deze aan beiden kanten 

gelijk zijn. Zorg er tegelijkertijd voor dat ook aan de onderkant van de armen beide 

onderdelen al in elkaar geschoven zijn, dit is na het vastdraaien niet meer mogelijk. 

Na de armen op de geleider geschoven te hebben dienen deze aan beiden kanten 

vastgedraaid te worden. Let hier op dat u de schroeven aan beide kanten vast houdt met 

de inbussleutel, anders zullen de schroeven meedraaien. 

  

F-1:Hexbolt

M8*P1.0*20L (2)

F-2:Flat washer for

8* 25*2T bolt(2)

F-3:Flat Washer

20* 30*1T(2)

F16:Box Spanner4
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Montage 

Stap 5 

Deze stap betreft het vastzetten van de pedalen op de bovenste en onderste arm van de 

crosstrainer. Allereerst zet u de voorkant van de pedalen vast met de bovenste arm van 

de crosstrainer. Na deze vastgezet te hebben plaatst u de achterkant van de pedalen op 

de geleiders. Deze draait u ook weer vast met de meegeleverde bouten. Zodra u deze 

verbonden heeft kunt u de pedalen zelf op de armen monteren. Dit doet u met de F-11 en 

F-12 bouten en moeren. Zodra u alle onderdelen gemonteerd heeft kunt u de 

beschermkapjes monteren op het scharnierpunt van de armen. Let op: Deze 

beschermkappen zitten bij levering al aan elkaar gemonteerd. Deze dient u eerst los te 

draaien (F-15) alvorens u deze op de crosstrainer monteert.  

 

  

F-15:SCREW M5*8L(4)

F-12:FlatWasher

6* 16*1T(8)

F-11:SCREW

M5*12L(8)

Box Spanner

  Allen Key

F-8: Allen bolt

M8*P1.25*55L(2)

I-7:Flat washer

for 8* 19*2T bolt(6)

F-10:lock nut

for M8 bolt (2)

F-9:FlatWashe

* 16*1T(2)

I-9:Allen Bolt M8*16L (6)

I-10:(2)

I-8:Curved Washer

17* 25*0.3T(2)

5
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Montage 

Stap 6 

Deze stap betreft enkel het monteren van de handvatten op de armen. Hiervoor hebt u 

enkel onderdeel F-7, F-10 en F-14 nodig. Na het monteren van de handvatten zijn er 2 

beschermkappen (P-2) over. Ook deze zitten in de meeste gevallen bij de levering al aan 

elkaar gemonteerd. Draai de schroef los, plaats de kappen over de handvatten en draai 

deze weer vast. 

  

F-10:lock nut for M8 bolt (4)

F-7:Carriage Bolt

M8*P1.25*40L (4)

F-14:Curved washer

8* 19*2T (4)

6
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Montage 

Stap 7 

Bij deze stap dient u enkel het display en de bidonhouder nog te monteren. Allereerst 

maakt u de kabel uit het display vast met de kabel uit de standard. Zodra u deze 

vastgemaakt heeft draait u het display vast met de schroeven A-1. De bidonhouder 

draait u vast met onderdeel B-4 en B15.  

  

7
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Display 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY FUNCTIONS 

1. MANUAL:  Manueel programma selecteren. 

2. PROGRAM:  Voorgeprogrammeerde programma’s selecteren. 

3. USER:  Ingeven van USER profielen. 

4. H.R.C:   Hartslagprogramma selecteren. 

5. WATT:  Wattage programma selecteren. 

6. PIJL TERUG:  Ongedaan maken van selectie. 

7. START/STOP: Starten of stoppen met een programma. 

8. DRAAIKNOP: Verhogen/verlagen van waarden. Drukken is bevestigen.  
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Display instellingen 

1. Beschrijving 

 

1.1 Plaats de meegeleverde adapter in het stopcontact. Zodra u het apparaat 

inschakelt zal het display oplichten. Ook zal er een pieptoon gedurende één 

seconde hoorbaar zijn. 

1.2 Wanneer er geen knoppen worden ingedrukt en de pedalen van de crosstrainer 

worden niet aangeraakt zal het apparaat na 4 á 5 minuten in stand-by stand 

gaan. 

1.3 Display gegevens: 

Waarde Bereik Omschrijving 

TIME 0:00 – 
99:59 MIN 

Weergave van de duur van de training. Wanneer 
op doel wordt getraind kan deze worden versteld 
tussen de 0:00 en 99:00 minuten. 

SPEED 0.0 – 99.9 
KM/UUR 

Weergave van de snelheid tijdens het trainen. 

RPM 0 – 999 Het aantal afgelegde meters tijdens uw training. 
Wanneer u traint op een doel is het bereik 50 tot 
1000 meter. 

DISTANCE 0.00 – 
99,99 KM 

De afgelegde afstand tijdens de training. 
Wanneer u op doel traint kunt u 0.00 tot 99.90 km 
ingeven. 

CALORIES 0 – 999 Het totaal aantal verbrande calorieën. Wanneer 
dit als doel wordt gesteld kan dit tussen de 0 en 
990. 

PULSE 30 – 230 
BPM 

Hartslag weergave. Bereik tussen de 30 en 230 
slagen per minuut. Wanneer de waarde enkel “P” 
is dient u na te gaan of handsensoren of 
borstband goed gebruikt worden. 

WATT 10 – 350 
WATT 

Weergave van het opgewekte wattage. Wanneer 
u een wattagetraining uitvoert kunt u deze tussen 
de 10 en 350 watt instellen. 

 

2. Selecteer MANUAL, PROGRAM, USER PROGRAM, H.R.C, WATT CONTROL, 

RECOVERY OF BODY FAT MODE 

 

2.1 MANUAL 

Wanneer u het manuele programma met de draaiknop heeft gekozen. Kunt u 

eventueel zelf aangeven welke afstand, tijd of hoeveel calorieën u wil verbranden. 

Het is uiteraard ook mogelijk om zonder het ingeven van deze gegevens het 

manuele programma te starten. Wanneer u deze functie gebruikt kunt u 

gemakkelijk met de draaiknop de weerstand van de crosstrainer aanpassen. 

Wanneer u klaar bent met trainen drukt u op de STOP knop, waarna alle gegevens 

stil zullen blijven staan. De weerstand van de crosstrainer kunt u bepalen tussen 

niveau 1 en niveau 32. Deze zullen onder het gegeven LEVEL worden 

weergegeven. Wanneer de weerstand enkele seconden niet veranderd wordt, zal 

het display de weergave WATT tonen. 
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Display instellingen 

2.2 PROGRAM 

Wanneer u aangeeft een voorgeprogrammeerd programma uit te willen voeren, 

kunt u door middel van de draaiknop kiezen uit 12 programma’s. Het display zal 

weergeven hoe ieder programma voorgeprogrammeerd is. Wanneer u er voor kiest 

om een programma uit te willen voeren, kunt u op de draaiknop drukken om deze 

te bevestigen. Hierna kunt u eventueel nog de weerstand van het programma 

veranderen, dit kan ook tijdens de training. Wanneer u de weerstand bepaald heeft, 

kunt u de tijd van het programma invoeren, aan de hand hiervan zal de crosstrainer 

iedere weerstandsregel aanpassen. 

2.3 USER PROGRAM 

Binnen deze mogelijkheid kunt u uw eigen persoonlijke programma invoeren. 

Wanneer u deze mogelijkheid selecteert, zal de eerste weerstandsregel van de 

weerstanden knipperen, deze kunt u naar uw gewenste niveau instellen met de 

draaiknop. Om door te gaan naar de tweede weerstandsregel gebruikt u de 

draaiknop. Zodra u alle 10 weerstandsregels ingesteld heeft, kunt u uw programma 

bevestigen door op de draaiknop te drukken. Om de workout te starten drukt u op 

START en zullen uw gegevens op beginnen te lopen. 

2.4 H.R.C 
 

Let op: deze gegevens zijn schattingen. 
 
Trainen vanuit uw hartslag. Bepaal vooraf uw doel. De voorgeprogrammeerde 
trainingsdoelen zijn trainen op 55%, 75%, of 90% van uw maximale hartslag. Vul 
uw gegevens in om ervoor te zorgen dat uw gewenste hartslag doelstelling 
correct is ingesteld. De PULSE aanduiding knippert wanneer u het hartslagdoel 
bereikt hebt op basis van het gekozen programma. 
 
55% -- Dieet programma 
 
75% -- Gezondheidsprogramma 
 
90% -- Sportprogramma 
 
Doel -- Persoonlijke trainingsdoelstelling 
 
2.5 WATT CONTROL 
 
Binnen dit programma kunt u aangeven op welk wattage u zou willen trainen. Dit 
kan tussen de 10 en 350. Om de waarde te bepalen draait u met de draaiknop, 
om de waarde te bevestigen drukt u hier op. Na het bepalen van het wattagedoel 
dient u de tijd in te geven. Wanneer deze bevestigd is drukt u op de 
START/STOP knop om te beginnen met het programma. De weerstand wordt 
verhoogd of verlaagd op basis van de snelheid waarop uw fietst, waardoor u op 
het juiste wattege traint. 
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2.6 RECOVERY MODE 

 

De RECOVERY bepaald uw conditie aan het einde van de training. Door op de 

RECOVERY toetst te drukken krijgt u een indicatie van uw conditie. Zodoende kunt 

u uw vooruitgang in de gaten houden. Om een zo nauwkeurig mogelijke 

conditiebepaling te krijgen voert u zoveel mogelijk persoonlijke gegevens in. De tijd 

(TIME) zal aftellen vanaf 1 minuut en vervolgens zal uw conditie worden weergeven 

met de score F 1.0 tot F 6.0. Let op: Tijdens het herstel zal geen ander display 

gegeven werken. 

 

Berekening van conditiescore F: 

U dient uw hartslag met behulp van de hartslagindicatoren te detecteren. Dit doet 

u voordat u op Recovery drukt. De minimale tijd van de herstelprocedure is 1 

minuut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 BODY FAT MODE 

Deze mode kunt u selecteren door met de draaiknop te draaien totdat BODY FAT op het 

display verschijnt. Deze dient dan bevestigd te worden door te drukken op de draaiknop. 

Wanneer de crosstrainer uw lichaamsvet op aan het meten is, is het de bedoeling dat uw 

beide handen goed op de handsensoren houdt. Na een aantal seconden (gemiddeld 8 á 

10) zal het vetpercentage, BMI en het symbool of deze gegevens boven – of onder 

gemiddeld zijn worden weergegeven. 

  

Score Conditie 

1.0 Uitstekend 

1.0 < F < 1.9 Zeer goed 

2.0 < F < 2.9 Goed 

3.0 < F < 3.9 Redelijk 

4.0 < F < 5.9 Onder gemiddelde 

6.0 Slecht 
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De Senator geeft u de additionele mogelijkheid om uw tablet met de crosstrainer te 

verbinden door middel van Bluetooth. Met deze extra functie is het voor u mogelijk om tal 

van extra trainingen met uw crosstrainer uit te voeren. U heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid 

om de programma’s middels uw tablet uit te kunnen voeren. Dit kunnen de vooraf 

geprogrammeerde programma’s zijn, maar ook manuele, persoonlijke of HRC-

programma’s. 

Naast het uitvoeren van de programma’s geeft de iPlus module u ook de mogelijkheid om 

op een interactieve manier te trainen. U kunt uw eigen routes overal ter wereld 

samenstellen. Indien uw weg buiten bergop zou gaan, zal de crosstrainer de weerstand 

automatisch verhogen. 

Tijdens uw workout kunt u op uw tablet de gegevens van uw training aflezen. Buiten het 

aflezen van de standaard gegevens zoals de tijd, snelheid, calorieverbruik etc. ziet u ook 

aan de hand van Google Streetview – of satellietbeelden waar u zich op dat moment op 

de route zou bevinden. 

De iPlus mogelijkheid van de Senator wordt mogelijk gemaakt door de applicatie Fit Hi 

Way. Om deze applicatie te ondersteunen heeft u een tablet waarbij Android 4.3 of hoger 

met Bluetooth 3.0 of 4.0 of een Apple tablet met iOS 9 of hoger met Bluetooth 3.0 of 

4.0. 

1.1 Het downloaden van de applicatie 

 

Om de Fit Hi Way applicatie te downloaden zoekt u in ofwel de Google Play Store of 

de App Store naar “Fit Hi Way”. 

 

 

 

 

 

1.2 Verbinding maken met de tablet 

Zodra u de applicatie heeft gedownload en geopend verschijnt het startscherm van de 

applicatie. Om de tablet vervolgens te verbinden met uw apparaat, drukt u op de 

“Connect Mode” knop rechtsonder op uw tablet. Zodra u hierop drukt verschijnt een 

kolom met daarin de mogelijk verbindbare apparaten, hier zal uw apparaat dan ook 

verschijnen.  
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1.3 Account aanmaken of inloggen 

Zodra u de verbinding middels Bluetooth tussen uw tablet en fitnessapparaat hebt 

gelegd, dient u een account aan te maken of in te loggen om uw persoonlijke gegevens 

in te voeren. Dit doet u door linksboven op de “Menu” knop te drukken, waarna een 

lijst met mogelijke opties verschijnt. Hier ziet u bovenaan “Log In” staan. 

Zodra u op “Log In” heeft gedrukt is het mogelijk om in te loggen, een account aan te 

maken of in te loggen met een Google – of Facebookaccount.  

Wanneer u voor de eerste keer een account aanmaakt dient u deze te activeren 

middels uw e-mail. Hiervoor krijgt u een e-mail van de ontwikkelaar van de applicatie, 

waarop u dient te drukken om uw account te activeren. 
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1.4 Beginnen met trainen 

Zodra u ingelogd bent met uw persoonlijke account. Drukt u op de “Start” knop 

rechtsonder in uw beeld. Let op: De “Start” knop zal, net zoals de “Connect Mode” 

knop blauw kleuren wanneer u verbonden bent met een apparaat. 

Zodra u op de “Start” knop gedrukt heeft verschijnen er drie mogelijke opties. Dit zijn: 

Quick Start, Map Mode en Race Mode. Let op: Wanneer u gebruik wil maken van de 

applicatie zonder in te loggen met een persoonlijk account kunt u enkel gebruik maken 

van de Quick Start Mode. 
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1.4.1 Quick Start Mode 

 

De Quick Start Mode is vergelijkbaar met een manueel programma op het display 

van uw fitnessapparaat zelf. Het is te allen tijde mogelijk zelf de weerstand te 

veranderen, tijd bij te houden of te stoppen met uw training. Wanneer u op de “Start” 

pijl linksonder in uw beeld drukt, zal de tijd beginnen met lopen, waarna ook uw 

trainingsgegevens op beginnen te lopen. De weerstand kan versteld worden met 

de “Level” knop. 

 
 

Wanneer u tijdens het trainen muziek wil afspelen of een video wil bekijken kunt u 

rechtsonder op uw tablet op de knop “Media play” drukken. Hierna verschijnt het 

scherm waarin u aan kunt geven welke media u af wilt spelen. Allereerst drukt u op 

“Operating” om de media te beginnen. De knoppen Start, Pause en End betreffen 

uw training op het fitnessapparaat en wanneer u weer terug wil naar uw 

trainingsgegevens drukt u op “Return”. Wanneer u op de knop “Operating” drukt 

heeft u de mogelijkheid om media af te spelen wat op het interne geheugen van uw 

tablet staat, maar ook om via het internet media af te spelen. Let hierbij op dat uw 

Wifi verbinding aanstaat om MB’s te besparen. 

  
 

Wanneer u klaar bent met uw training zal de applicatie een samenvatting maken 

van uw behaalde doelen. De tijd, afstand, verbruikte calorieën etc. zullen in één 

simpel overzicht worden weergegeven. Het is daarbij mogelijk uw gegevens te 

delen middels een sociaal netwerk of simpelweg op te slaan om uw gegevens bij 

te houden. 

iPlus module 
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1.4.2 Custom Mode 

 

De Custom Mode kunt u vinden wanneer u op het beginscherm van de applicatie 

op de “Menu” knop linksboven op het beeld van uw tablet drukt. De Custom Mode 

geeft u de mogelijkheid zelf een programma aan te maken en deze op te slaan, om 

in de toekomst vaker hetzelfde programma snel te kunnen selecteren. Wanneer u 

op deze knop drukt, verschijnt er een beeld waarin u al uw gewenste doelen kunt 

geven. Denk hierbij aan de tijd van uw training, het aantal te verbranden calorieën, 

de maximale hartslag etc.  

 
 

Wanneer u de tijd van uw training heeft ingevuld, heeft u de keuze uit zes 

verschillende trainingsdoelen. Denk hierbij aan een dagelijkse training, 

fitnessprogramma of een afvalprogramma. Deze keuze maakt u door te drukken op 

“Select Mode”. 

 
 

Wanneer u de aard van uw training heeft vastgelegd in de “Select Mode”, kunt u 

uw gewenste trainingsdoelen ingeven. Dit is gemakkelijk uit te voeren door op de 

gewenste gegevens te drukken en de waarden te veranderen met de pijlen. 

Wanneer ieder gegeven ingevuld is, is het mogelijk om middels “Program Mode” 

één van de 12 voorgeprogrammeerde programma’s te selecteren. 

 

Wanneer u alle gegevens ingevuld heeft en een programma heeft geselecteerd is 

het mogelijk een notitie aan uw persoonlijke programma toe te voegen. Het is 

eventueel mogelijk, wanneer u met meerdere personen op uw fitnessapparaat traint 

om hier uw eigen naam bij te zetten. Wanneer u helemaal klaar bent drukt u 

onderaan op het scherm op “Confirm” en wordt het programma opgeslagen. 
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1.4.3 Map Mode 

 

Mocht u gebruik willen maken van uw eigen routes, drukt u dan via de “Menu” 

knop op “Map Mode”. Waarna u een keuze krijgt tussen twee verschillende 

services. Gebruikers uit Europa dienen op “IROUTE International” te drukken. 

Vervolgens drukt u op “Favor Route” om zelf een route samen te stellen welke u 

op kunt slaan. Wanneer u op deze knop heeft gedrukt is het mogelijk om uw route 

samen te stellen. Het is daarbij mogelijk om in de zoekbalk boven in uw beeld te 

zoeken naar de gewenste locatie op de kaart. 

 

Zodra u op de kaart uw gewenste locatie heeft gevonden. Houdt u dan 1 á 2 

seconden uw vinger op het punt waar u zou wensen te beginnen. Hier zal dan 

een groene markering verschijnen. Om het eindpunt te bepalen houdt u nogmaals 

1 á 2 seconden uw vinger op het punt waar u wenst te eindigen. Hier zal dan een 

rode markering verschijnen. Mocht u eventuele tussenpunten willen selecteren, 

houdt uw vinger dan ook op deze locatie 1 á 2 seconden, om een zwarte 

markering te plaatsen. 

 
 

Mocht de route klaar zijn en u wilt uw route bevestigen drukt u op de “Start” knop 

rechtsboven op uw scherm. Hierna zal de tijd op beginnen te tellen. Rechtsboven 

op uw scherm ziet u Media Play, Information en Map Mode staan. De Media Play 

knop geeft u dezelfde mogelijkheid als eerder genoemd bij de Quick Start Mode. 

De Information knop zorgt er voor dat u de gegevens van de hoogte onderin uw 

scherm kunt verbergen al dan niet. De Map Mode geeft u de mogelijkheid een 

keuze te maken welk beeld u op de tablet wilt aflezen. Dit kan zijn het beeld van 

de kaart, de Street View mogelijkheid of een satelliet beeld. 
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Wanneer u klaar bent met uw training geeft de applicatie een samenvatting van 

uw trainingsgegevens weer. Deze kunt u, net als bij de Quick Start Mode, weer 

delen op een sociaal netwerk. Wanneer u de route op wilt slaan, drukt u op “Add 

Favorite”, ook hierbij kunt u een naam van uw route toevoegen. 

 
 

Wanneer u de keuze heeft tussen Default Routes en My Favorites kunt u ook 

drukken op “Default Routes”. Dit zijn voorgeprogrammeerde routes die u kunt 

selecteren om te trainen. 
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1.4.4 Race Mode 

 

Er is een mogelijkheid om middels Fit Hi Way tegen vrienden, familie of andere 

bekenden te racen tijdens uw training.  Let op: Het is hierbij wel noodzakelijk dat 

de persoon of personen waartegen u wilt racen eenzelfde soort fitnessapparaat 

hebben. Het is niet mogelijk om met een crosstrainer tegen een persoon met een 

loopband te racen. 

 

Wanneer u op de knop “Multiplayer Competition” drukt komt u op de pagina met 

verschillende “Rooms”. Het is mogelijk om een bestaande “room” binnen te 

treden, maar het is ook mogelijk een eigen aan te maken. Let op: Er zijn minimaal 

2 en maximaal 5 personen per room vereist en mogelijk. 

 
 

Wanneer u zelf een route wenst aan te maken drukt u op de knop “Create room” 

rechtsboven op uw scherm. Hier krijgt u de mogelijkheid de route samen te stellen 

en de naam van de “room” te veranderen. Wanneer u gereed bent drukt u op 

“Create” om de route op te slaan. Hierna is het voor andere gebruikers mogelijk 

uw route binnen te treden. Wanneer er andere gebruikers toegetreden zijn, 

dienen deze eerst aan te geven dat ze willen beginnen alvorens u de race kunt 

starten. Wanneer deze spelers aangegeven hebben gereed te zijn drukt u op 

“Preparing”. 

 
 

Wanneer de race geëindigd is zullen uw gegevens samengevat op het scherm 

worden weergegeven. Ook wordt uw eindpositie weergegeven. 
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1.5 Profiel aanpassen 

Nadat u ingelogd bent, is het aan te raden uw persoonlijke gegevens zoals lengte, 

leeftijd, gewicht en geslacht in te vullen. Dit doet u door op de “Menu” te drukken, 

waarna u vervolgens op “Membership” drukt. Hier kunt u een profielfoto selecteren 

en uw persoonlijke gegevens aanpassen. 

 

Na uw persoonlijke gegevens ingevuld te hebben kunt u een Exercise Target, oftewel 

persoonlijk trainingsdoel, instellen. Hiervoor drukt u op de knop rechtsonder op uw 

scherm. Op dit tabblad kunt u aangeven wat uw persoonlijke trainingsdoel is, waarna 

de applicatie uw gegevens bij zal gaan houden. Ook kunt u aangeven op welke 

dagen en tijdstippen u wilt gaan trainen, de applicatie zal hiervoor dan een melding 

geven zodat u deze trainingen niet vergeet. 

 

1.6 Exercise Record 

 

De knop “Exercise Record” verschijnt wanneer u op de “Menu” knop drukt. Deze 

functie geeft een samenvatting van al uw afgeronde trainingen. 

 

1.7 Fitness Plan 

 

De functie Fitness Plan zorgt er voor dat u een bepaald doel op de tablet af kunt 

lezen. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat u in 100 minuten tijd 20 km af moet leggen. Deze 

vooruitgang kunt u zelf bijhouden en/of aanpassen. 
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Download de iConsole+ Applicatie  

Ga met u iPad of Android tablet naar de Apple App Store of de Google Play store. 

Vervolgens gaat u in de Apple App Store of Google Play Store naar de zoekbalk en typt u 

de naam van de applicatie; iConsole+ in. Download de applicatie die er uitziet als het 

onderstaande icoon. 

 

  

  

 

  

 

Verbind uw tablet met de crosstrainer 

Verbinden met iOS devices 

Schakel bluetooth op uw iPad in. Zoek vervolgens naar de naam van het display van de 

crosstrainer. Verbind uw tablet met het apparaat met het wachtwoord ‘0000’.  

Na het verbinden gaat u terug naar het beginscherm en zoekt u het iConsole icoon. Klik 

op het iConsole icoon om de applicatie te starten.  

Verbinden met Android devices 

Schakel bluetooth op uw tablet in. Open de iConsole+ applicatie door te klikken op de 

iConsole+ applicatie. Klik op het onderstaande icoontje om het display van de crosstrainer 

te vinden en selecteer het apparaat dat begint met de tekst ‘iConsole+. 

  

  

 

Voer het wachtwoord ‘0000’ in om te verbinden.  
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Standaard programma’s  

Voor het selecteren van een standaard programma klikt u vanuit het hoofscherm op één 

van de vier buttons. Het hoofdscherm is onderstaand weergegeven:  

 

 

  

 

 

 

1. Snel start 

Door in het hoofdmenu te klikken op de knop ‘Quick Start’, start de crosstrainer direct met 

de training. Door middel van de weerstandsknop kunt u de weerstand van de crosstrainer 

veranderen. Door middel van de ‘Stop’ knop zal de training stoppen. Na afloop van de 

training kunt u een overzicht van de training bekijken in het trainingsoverzicht.  

 

 

 

     

Start        Training          Stop        Trainingsinformatie 

2. Programma 

Door in het hoofdmenu te klikken op de knop ‘Programma’ kunt u één van de 20 

programma’s selecteren (P1-P20). Vervolgens kunt u de duur van de training instellen 

door middel van het Time tabblad. Indien u vervolgens op de ‘Done’ knop drukt begint de 

training.  

Programma selectie     Tijd instellen 
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Tijdens de training kunt u de weerstand aanpassen door middel van de toetsen aan de op 

de tablet. Na afloop van de training kunt u een overzicht van de training bekijken in het 

trainingsoverzicht.  

3. Manueel programma 

Door in het hoofdmenu te klikken op de knop ‘Manual’ kunt u vooraf uw gewenste tijd, 

afstand en het aantal te verbranden calorieën ingeven. Indien deze waardes zijn behaald 

zal de crosstrainer automatisch stoppen. Na het instellen van de gegevens drukt u op 

‘Done’ om te beginnen met de training.  

 

 

 

 

 

Tijdens de training kunt u de weerstand aanpassen door middel van de toetsen aan de op 

de tablet. Na afloop van de training kunt u een overzicht van de training bekijken in het 

trainingsoverzicht.  

4. User programma’s  

Door in het hoofdmenu te klikken op de knop ‘User Program’ kunt u uw eigen programma 

samenstellen. Pas de waardes per blokje aan door middel van de weerstandsknop. U kunt 

het programma ook een naam geven zodat deze wordt opgeslagen. In het 

programmacluster kunt u al uw eigen gemaakte programma’s terugvinden of verwijderen. 

Stel als laatst uw tijd in om de training te beginnen en druk op de knop ‘Done’.  

 

 

    

 

 Maak uw programma aan      Programmacluster           Tijd instellen 
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Tijdens de training kunt u de weerstand aanpassen door middel van de toetsen aan de op 

de tablet. Na afloop van de training kunt u een overzicht van de training bekijken in het 

trainingsoverzicht.  

5. HRC programma’s  

Door in het hoofdmenu te klikken op de knop ‘HRC’ kunt u trainen op basis van uw eigen 

hartslag. Daarbij kunt u een keuze maken tussen het trainen op 55%, 65% of 75% van uw 

maximale hartslag. Door middel van de ‘Custom’ toets kunt u ook zelf het gewenste aantal 

BPM (Beats Per Minute) opgeven.  

Voorbeeld: een gebruiker is 35 jaar oud en zou graag willen trainen op 65% van zijn 

maximale hartslag. De crosstrainer berekent zelf dat de gebruiker op (220-35)*65% = 120 

BPM zou willen trainen. De crosstrainer zal hierdoor de weerstand blijven verhogen totdat 

u op 120 BPM zit en zal dit blijven vasthouden. Indien uw hartslag omhoog gaat, zal de 

weerstand weer oplaag gaan zodat u toch op 120 BPM kan blijven trainen. Stel als laatst 

uw tijd in om de training te beginnen en druk op de knop ‘Done’.  

 

 

 

  

HR kiezen     Eigen HR instellen       Overzichtspagina  

De training start met een warming-up van twee minuten. Daarna zal de training starten en 

de ingestelde trainingstijd aftellen. 

Indien de crosstrainer geen hartslag doorkrijgt van de handsensoren of van de borstband, 

zal een waarschuwing worden getoond waarin aangegeven wordt dat de crosstrainer geen 

hartslag ontvangt. Na 30 seconden zal de console automatisch stoppen.  

 

  Warming-up     Waarschuwing voor geen ontvangst van hartslag  

Let op: trainen met een borstband geeft een nauwkeurige weergave van uw 

daadwerkelijke hartslag weer. De handsensoren geven een indicatie van uw hartslag. De 

Focus Fitness borstband kan met deze crosstrainer gekoppeld worden. 
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Gym center  

Door middel van het ‘Gym Center’ tabblad, beneden in de applicatie, kunt u trainen op een 

interactieve manier. Kies uw eigen routes en train overal ter wereld. Indien u buiten bergop 

zou trainen, zal de crosstrainer de weerstand ook automatisch verhogen.  

Voor het instellen van de routes die u wilt lopen kunt u de volgende stappen volgen: 

 

 Het Gym Center startscherm 

Door op iRoute te klikken in de bovenste kolom (universal), komt u in het iRoute scherm. 

Vanaf hier kunt u kiezen voor het uitstippelen van uw eigen route (Plan my own route) of 

kiezen voor één van de favorieten (My Favorites). Indien u een route eenmaal heeft 

gelopen, kunt u deze ook toevoegen aan uw favorieten.  

 

 

 

 

  

 

 

  

iRoute menu 
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Indien u drukt op ‘Plan my own route’ kunt u uw eigen route ingeven. Dit doet u door met 

uw vingers voor enkele seconden op uw tablet te drukken om het door u gewenste 

beginpunt in te geven. Dit beginpunt wordt aangegeven met een groene punt. Vervolgens 

kunt u een eindpunt opgeven door nogmaals enkele seconden te drukken op een ander 

punt in de map. In onderstaande afbeelding wordt dit weergegeven. Door middel van de 

‘Done’ knop kunt u de route starten.  

Start locatie          Eindlocatie     Trainingspagina 

Nadat u een beginpunt en een eindpunt heeft ingesteld, kunt u op andere punten in de 

map drukken om keerpunten in te stellen. Op deze manier kunt u de route geheel naar 

eigen wens samenstellen. In totaal kunt u 8 keerpunten instellen.  

 

 

 

 

  

 

 

Stel verschillende keerpunten in 
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Tijdens de training kunt u de verschillende aanzichten wijzigen door middel van de drie 

knoppen rechts in de hoek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Map zicht  

Satelliet zicht            Google Street View zicht 
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Indien u kiest voor de optie ‘My Favorites’, heeft u de keuze uit een aantal standaard 

routes. Deze routes zijn al geheel voor u uitgestippeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Standaard routes in My Favorites 

Indien u zelf een route heeft uitgestippeld, kunt u deze opslaan in de map ‘My Favorites’. 

Dit doet u door na afloop van de training in het trainingsoverzicht te klikken op het sterretje 

rechtsboven in het scherm.  

 

Sla u gemaakte training op in ‘My Favorites’ 

 

Geef de route een naam en verbeter uw vorige tijd 
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iPlus module 

 

Persoonlijke instellingen 

Door middel van het ‘Setting’ tabblad, beneden in de applicatie, kunt u uw eigen 

gebruikersprofiel aanmaken. Kies voor het meetsysteem ‘Metric’ voor de Europese 

waardes en vul vervolgens uw persoonlijke gegevens in. Op basis van uw persoonlijke 

gegevens worden bijvoorbeeld het aantal verbrande calorieën berekent. De persoonlijke 

gegevens worden in het profiel opgeslagen.  

 

 

            

 

 

Instellingen              Persoonlijke gegevens 

Trainingshistorie  

Door middel van het ‘Information’ tabblad, beneden in de applicatie, kunt u uw eigen 

trainingsresultaten opzoeken en inzien. Dat doet u door te klikken op de ‘iRunning’ button.  

 

 

         

 

 

 

Trainingshistorie  

Ondersteunde apparaten 

De iConsole+ applicatie ondersteunt de volgende tablets: 

Android tablets vanaf versie 4.0 (alleen voor 10 inch of hoger). 

Alle Apple tablets vanaf softwareversie iOS 5.0. 

 

 


