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GEBRUIKERSHANDLEIDING

O P V O U W B A R E  H O M E T R A I N E R   

Lees alle voorzorgsmaatregelen en instructies voordat u dit apparaat gebruikt.  
Bewaar deze gebruikershandleiding na het lezen op een veilige plaats 

voor toekomstig gebruik
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UW OPVOUWBARE  HOMETRAINER
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Pedal

Main Frame

Seat Post

Stabilizer

Zorg ervoor dat u vóór gebruik alle waarschuwingen op het product leest. Als u dit 
niet doet, kan dit leiden tot  letsel. Gebruikers nemen het risico van letsel en alle 
aansprakelijkheid als gevolg van het gebruik van dit product op zich.
 

Handle Bar

Tension Adjustment Knob

Height Adjustment Knob

Ball Pin

Houd rekening met de plaatselijke voorschriften: lever de niet-werkende elektrische 
apparatuur in bij een geschikt afvalverwerkingscentrum. Het verpakkingsmateriaal is 
recyclebaar. Gooi de verpakking op een milieuvriendelijke manier weg en maak het 
beschikbaar voor de recycleerbare  materiaalinzameling-service.

Battery: 2 x AAA battery



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE  

Lees voor gebruik alle belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in deze 
gebruikershandleiding en alle waarschuwingen op het product om het risico op ernstig 
letsel te verminderen. Gebruikers nemen het risico van letsel als gevolg van het 
verkeerd gebruik van dit product op zich. Het is ook de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker om goed voor uw Wayflex opvouwbare hometrainer te zorgen.
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Monteer de apparatuur volgens de montage-instructies en gebruik alleen de 
afzonderlijke  onderdelen die zijn meegeleverd voor de montage van de apparatuur en 
die in de onderdelenlijst staan vermeld als specifiek voor dit apparatuur. Voordat u begint 
met de montage, controleert u de levering om er zeker van te zijn dat alles is geleverd en 
controleert u aan de hand van de paklijst om er zeker van te zijn dat alle onderdelen zijn 
inbegrepen.

Lees, bestudeer en begrijp de handleiding en alle waarschuwingsetiketten op dit product.
Bovendien wordt aanbevolen om uzelf en anderen vertrouwd te maken met de juiste 
werking en trainingsaanbevelingen voor dit product voorafgaand aan gebruik. Een deel 
van  de  informatie kan worden verkregen in deze handleiding, evenals uw lokale retailer.

Het wordt aanbevolen dat een andere persoon u bijstaat bij de montage van  dit apparaat.

Controleer voordat de apparatuur voor het eerst wordt gebruikt en opnieuw met 
regelmatige tussenpozen- of alle schroeven, bouten, moeren en andere aansluitingen 
goed zijn vast gezet, om ervoor te zorgen dat uw trainingsapparatuur ten alle tijden 
veilig werkt. 
                       Waarschuwing: Het veiligheidsniveau van het apparaat kan alleen 
                       worden gehandhaafd als het regelmatig op beschadigingen en 
                       slijtage wordt  onderzocht.  

Voordat u met een trainingsprogramma begint moet u, uw arts raadplegen. 
Het wordt aanbevolen om een volledig lichamelijk onderzoek te ondergaan.

Houd handen, ledematen, losse kleding en lang haar goed uit de weg van de bewegende 
delen.

Plaats GEEN scherpe voorwerpen rondom de machine.

Gebruik de machine nooit als deze niet goed functioneert.

Ons product voldoet aan EN ISO 20957-1 en 20957-5, KLASSE HB, Alleen geschikt 
voor huishoudelijk gebruik.

Opmerking: Het remsysteem van deze fiets: snelheidsafhankelijk.

Werk binnen het aanbevolen trainingsniveau. WERK NIET tot uitputting. Als  je pijn of 
ongemak hebt, stop dan onmiddellijk met je training.    

Houd kinderen en huisdieren ten alle tijden uit de buurt van het apparatuur. Laat geen 
onbewaakte kinderen in dezelfde kamer achter met het apparatuur.

WAARSCHUWING: Zwangere vrouwen wordt afgeraden de machine te gebruiken. 
Raadpleeg eventueel uw arts voor gebruik.

WAARSCHUWING: Het maximale gewicht voor het apparaat is 120 kg.

WAARSCHUWING: Verwijder elk object in een gebied van 60 cm x 60 cm rondom de 
fiets voor veiligheid alvorens u uw training begint. 
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Vrije ruimte

WAARSCHUWING: Gebruik de fiets en begin uw training stap voor stap, omdat 
onjuiste of overmatige training schadelijk voor de gezondheid kan zijn.

Gehandicapten of invalide personen mogen de machine niet gebruiken zonder de 
aanwezigheid van een gekwalificeerde gezondheidswerker of arts.  

WAARSCHUWING: Als de vloer niet stabiel is, moet u de ongelijke vloer egalen.
NIET gebruiken in de buurt van water of buiten. De fiets is alleen ontworpen voor 
thuisgebruik. Gebruik de fiets alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in 
deze handleiding. Gebruik GEEN andere accessoires die niet door de fabrikant worden 
aanbevolen.   

De fiets is niet geschikt voor therapeutische doeleinden.
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MONTAGE-INSTRUCTIES
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HARDWARE PAKLIJST  

1. Installeer de bal-pin.  

Trek de bal-pin eruit om het hoofdframe uit te 
bereiden en steek vervolgens de bal-pin terug.

2. Installeer de voorste en achterste stabilisatoren. 

Maak de schroeven in de stabilisator los en steek 
ze in de overeenkomstige groeven en draai ze in 
elke stabilisator vast.

3. Installeer de  linker-  en  rechterpedalen

Bevestig het linker/rechterpedaal op de 
overeenkomstige assen (linkerpedaal met 
linkerdraad, rechterpedaal met rechtse 
schroefdraad).
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4. Installeer het  stuur  en het bedieningspaneel  

Plaats het  stuur op de overeenkomstige  groeven in het 
hoofdframe, draai het vast met bouten en tussenlaag.
Sluit de snoeren  (sedent of pulskoord) aan op de 
bijbehorende  sleuven en plaats vervolgens het 
bedieningspaneel op het hoofdframe en draai het vast.

5. Installeer het rugstuur en het zitkussen.  

6. Installeer de zadelpen.

Plaats de zadelpen op het hoofdframe en draai deze vast.

OPMERKING: Bij het instellen van de hoogte van de 
zadelpen mag de maximale wisselplaatdiepte van 
de markeringslijn niet hoger zijn dan de rand van de buis.
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SPECIFICATIES

KNOPFUNCTIES

WEERGAVEFUNCTIES
TIJD                   
SNELHEID               
AFSTAND   
CALORIEËN
PULSE

Weergavebereik 00:00 -99:59; Instelbereik 0:00-99:00 uur
Weergavebereik O - 999 . 9
Weergavebereik 0 - 999.9; Instelbereik 0:00-999.0
Weergavebereik O - 999. 9; Instelbereik 0-999 .0.
Weergavebereik 40 - 240;

MODUS

REEKS

OPNIEUW 
INSTELLEN

A. Om de functieweergave te scannen en alle instellingen te bevestigen.  
B. Houd 3 sec. ingedrukt, wis vervolgens alle cijfers en start opnieuw.

A. Nadat u 4 seconden niet meer hebt getraind, drukt u op de SET-toets om 
de tijd/AFSTAND/CALORIEËN-waarde aan te passen. 
B. Indien u lang de SET-toets ingedrukt houdt, zal dit als sneltoets functioneren.  
C. Wanneer u de functie selecteert, drukt u op de SET-toets om de functie in 
te voeren.  
A. Nadat u 4 seconden niet meer heeft getraind, drukt u de MODUS/SET-modus 
in, daarna op de RESET-toets om de huidige instelwaarden te wissen 
(behalve SCAN & SPEED).
B. Houd 3 seconden ingedrukt om de computer opnieuw op te starten.
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INSTRUCTIE

1. Wanneer u batterijen installeert en inschakelt, geeft het LCD-scherm alle segmenten weer 
en gaat na één seconde in de SCAN-functiemodus. Druk op  de MODE-toets om de volgende 
functie te selecteren. 
 
2. LCD-weergavefunctie, Volgorde: SCAN>TMR>SNELHEID>  DIST>CAL>PULSE>SCAN.

3. Wanneer er een signaal naar de console wordt verzonden zonder op een toets te drukken, 
beginnen alle functies (TMW / SPD / DST / CAL) automatisch te tellen.

4. TMR - Druk op de SET-toets om de doeltijd in te stellen, de toename is telkens 1:00 minuut; 
Als TIME aftelt naar 0:00 doelwaarde, zal de console stoppen en zal 0:00 knipperen voor 
herinnering, druk op een willekeurige toets om het te  stoppen. Dan begint de tijd opnieuw 
te tellen.
  
5. SPD - Gebruiker kan snelheid niet vooraf instellen. Wanneer er een signaal naar de 
consolewordtverzonden, geeft het LCD-scherm de huidige trainingssnelheid weer.
 
6. DST -  Druk op de SET-toets om de doelafstand in te stellen, de toename is 1.0m per keer. 
Als DISTANCE aftelt tot 0,0 -doelwaarde, stopt de console en knippert 0,0  ter herinnering, 
druk op een willekeurige toets om deze te stoppen. Dan begint  DISTANCE opnieuw te tellen.
  
7. CAL -  Druk op de SET-toets om doelcalorieën in te stellen, de toename is 1.0cl per keer. 
Als CALORIE aftelt tot 0.0-doelwaarde, console stopt en 0.0  knippert ter herinnering, 
druk op een willekeurige toets om het te stoppen. Dan begint CALORIE te tellen.
  
8. Pulse-Leg je hand op de pulssensor van de leuning. Controleer vervolgens de polsslag 
op de console.

Opmerking:
1. Zonder dat er gedurende 4 minuten een signaal naar de monitor is verzonden, 
gaat de monitor naar de stand-bymodus.
2. STOP SIGNAL-STOP signaal zal oplichten wanneer scan functie is onder  uitvoering.

Problemen oplossen:
Wanneer het scherm van het LCD zwak is, betekent dit dat de batterijen moeten worden 
vervangen.Als er geen signaal is wanneer u trapt, controleer dan of de kabel goed is 
aangesloten. 



9

GEBRUIKSAANWIJZING

SPANNINGSAANPASSING
Gebruik voor spanningsverstelling gewoon de 
spanningsverstellingsknop (zie foto links)
Om de spanning te verhogen, draait u met de klok mee (+), 
om de spanning te verminderen, draait u tegen de klok in (-). 

De  laagste instelling is op Niveau  1
De hoogste instelling is op Niveau 8

Hoe de hoogte van de stoel aan te passen:

Hoe te vouwen:
Trek de bal-pin eruit en plaats deze na het vouwen terug.

A. Maak de knop los.

B. Stel in op de gewenste hoogte.

C. Draai ten slotte de knop vast
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Warming-up, Het doel van de warming-up is om je lichaam voor te bereiden op 
lichaamsbeweging en om blessures te minimaliseren. Warm vijf minuten op voor de 
krachttraining of aërobe training.

Stretchen, Rekken terwijl je spieren warm zijn na een goede warming-up en opnieuw na je 
kracht- of aerobe trainingssessie is erg belangrijk. Spieren strekken zich op deze momenten 
gemakkelijker uit vanwege hun verhoogde temperatuur, wat het risicoop letsel aanzienlijk 
vermindert. Stretches  moeten 15 tot 30 seconden worden vastgehouden. Niet stuiteren.

VOORGESTELDE   REKOEFENINGEN

1. Buigende stretch
Ga staan met je knieën licht gebogen en buig langzaam naar voren 
vanaf je heupen. Laat je rug en schouders ontspannen terwijl je zo 
ver mogelijk naar je tenen reikt. Houd 15 tellen vast en ontspan. 
Herhaal dit 3 keer. Stretches: Hamstrings, rug, knieën en rug.

2. Hamstring stretch
Ga zitten met één been uitgeschoven. Breng de zool van de 
tegenovergestelde voet naar u toe en laat deze rusten tegen de 
binnenkant van uw uitgestrekte been. Reik zo ver mogelijk naar je 
tenen. Houd 15 tellen vasten ontspan vervolgens. Herhaal 3 keer 
voor elk been. Stretches: Hamstrings, onderrug en lies.

3.Kuit/Achilles stretch
Met het ene been voor het andere reikt u naar voren en plaatst u uw 
handen tegen een muur. Houd je achterbeen recht en je achterste 
voet plat op de grond. Buig je voorste been, leun naar voren en 
beweeg je heupen naar de muur. Houd 15 tellen vast en ontspan 
vervolgens. Herhaal dit 3 keer voor elk been. Om verdere strekking 
van de  achillespezen te veroorzaken, buigt u ook uw achterbeen.
Stretches: Kuiten, achillespezen en enkels.

4. Quadriceps Stretch
Met één hand tegen een muur voor balans, reik terug en grijp de ene 
voet met je andere hand. Breng je hiel zo dicht mogelijk bij je billen.
Houd 15 tellen vasten ontspan vervolgens. Herhaal dit 3 keer voor 
elk been. Stretches: Quadriceps en heupspieren.  

5. Binnenste dij stretch
Ga zitten met de zolen van je voeten bij elkaar en je knieën naar
buiten. Trek uw voeten zo ver mogelijk naar uw liesstreek. Houd 15 
tellen vast en ontspan vervolgens. Herhaal dit 3keer. 
Stretches: Quadriceps en heupspieren.

Het doel van afkoelen is om het lichaam aan het einde van elke trainingssessie terug te 
brengen naar zijn normale, of bijna normale, rusttoestand. Een goede cooling-down verlaagt 
langzaam je hartslag en zorgt ervoor dat bloed terugkeert naar het hart. Je cooling-down moet 
de hierboven genoemde stretches bevatten en moet na elke krachttrainingssessie worden
voltooid. 
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OPWARMEN EN  AFKOELEN




