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           ATTENTIE
Lees alle voorzorgsmaatregelen en instructie
in deze handleiding voordat u de apparatuur
gebruikt. Bewaar deze handleiding voor 
toekomstige referentie.

Heeft u vragen ?
 Neem contact met ons op voor vragen

of als u vindt dat er onderdelen 
ontbreken.  

 

Telefoon: 074 - 7600200 

 

Via onze website:   
www.�tnessbenelux.nl

 E-mail: service@�tnessbenelux.nl

 

Voer het aantal serienummers van uw toestel
in de hierboven gereserveerde ruimte.  

Sticker met het
serienummer 
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BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING: Om het risico van ernstig letsel te verminderen, vragen wij u om de voor-
zorgsmaatregelen en belangrijke instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw 
hometrainer voor gebruik te lezen. ICON is niet aansprakelijk voor letsel of schade veroorzaakt 
door gebruik van dit product. 

1. Raadpleeg uw arts voordat u begint met een 
trainingsprogramma. Dit is vooral belangrijk 
voor personen boven de 35 jaar of personen met 
een medische geschiedenis.

2. 
in deze handleiding.

3. Het is de verantwoordelijkheid van de eige-
naar om zich ervan te vergewissen dat allen die 

van alle voorzorgsmaatregelen.

4. -

verhuur of in een instelling.

5. 

op een vlakke ondergrond en leg een matje er-
onder om de vloer te beschermen. Zorg ervoor 
dat u een ruimte heeft van minimaal 90 cm aan 

aan beide kanten.

6. Controleer en draai alle onderdelen regelma-
tig vast. Vervangen zonder te wachten versleten 
onderdelen.

7. Kinderen jonger dan 12 en huisdieren 
moeten op elk moment uit de buurt van de 

8. Personen met een gewicht meer dan 
130 kg mogen de fiets niet gebruiken.

9. Draag geschikte kleding wanneer u de 

-
tijd gymschoenen om uw voeten tijdens het 
trainen te beschermen.

10. Houd het stuur vast bij het opstap-

11.   De pols-sensor is geen medisch appa-
raat. Vele factoren kunnen de nauwkeurig-
heid van de meting van de hartslag beïn-
vloeden. De pols-sensor is een eenvoudige 
begeleiding voor het meten van een algeme-
ne hartslag, als hulpmiddel bij uw workouts.

12. Houd uw rug recht terwijl u de ellip-
tische trainer gebruikt, en buig uw rug niet.

13. Te veel oefenen kan leiden tot ernstig 
letsel of tot de dood. Als u pijn voelt of dui-
zelig wordt tijdens het oefenen, dient u on-
middellijk te stoppen en af te koelen.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING
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VOORDAT U BEGINT

Pro�ciat met de nieuwe PROFORM ® hometrainer 
Nova. Fietsen is een van de meest e�ectieve 
manieren om uw cardiovasculaire systeem te 
verbeteren en uw uithoudingsvermogen en 
lichaam te versterken. De PROFORM ® Nova biedt 
een scala aan functies die zijn ontworpen om u te 
laten genieten van een gezonde oefening binnen 
de sfeer en privacy van uw huis. Lees deze 
handleiding zorgvuldig door voordat u de 
hometrainer gebruikt. Indien u na het lezen van 
deze handleiding nog verdere vragen heeft over 
dit product, dan kunt u ons contacteren met het 
voorblad. Noteer voordat u ons belt altijd het 
model-en serienummer van het apparaat zodat 
wij u optimaal kunnen helpen. Het modelnummer 
is PFIVEX47013.0. Het serienummer staat op de 
sticker die is vast gelijmd op de hometrainer.

•
Vervang 
de sticker 
als het 

ENGLISH

115 Kg

Locatie waarschuwingslabel

Deze tekening toont de locatie van het 
waarschuwingslabel. Als het label 
ontbreekt of onleesbaar is, bel ons op 
via het telefoonnummer vermeld op de 
omslag van deze handleiding en vraag 
ons voor een gratis vervanging. Plak dan 
het etiket op de aangegeven locatie. 

Opmerking: De werkelijke grootte van de 
label komt niet noodzakelijk overeen met 
de opgegeven grootte. 

 

Misbruik van dit product kan 
ernstig letsel veroorzaken.

Lees de gebruiksaanwijzing 
voor gebruik en volg alle
waarschuwingen en 
instructies.

Laat kinderen niet opof rond 
het toestel staan.

Het gewicht van de gebruiker 
mag niet meer dan 130 kg 
zijn.

Dit apparaat moet altijd 
worden gebruikt op een 
vlakke ondergrond.

Vervang de sticker als het 
beschadigd of onleesbaar is.
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Montage 
Montage moet door twee personen worden uitgevoerd. Plaats alle onderdelen van de �ets op een open plek
en verwijder de verpakking. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg totdat de �ets volledig gemonteerd is. 

Naast het meegeleverde gereedschap zult u voor het monteren ook een zeskantmoer, een inbussleutel, een
schroevendraaier                         en een moersleutel                         nodig hebben.

 
     

Gebruik de tekening hieronder om de kleine onderdelen te onderscheiden bij het monteren van de �ets. 
Het nummer tussen haakjes onder elke tekening is het hoofdnummer van het onderdeel van de LIJST MET 
ONDERDELEN in deze handleiding. Het getal tussen de haakjes is de hoeveelheid die nodig is voor de 
montage. Opmerking: sommige kleine onderdelen zijn al vooraf gemonteerd. Als een onderdeel zich niet 
in de hardwareset bevindt, controleert u of deze al vooraf is gemonteerd.
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STAP 1

Bevestig de voorste stabilisator (2) en de achterste 
stabilisator (3) aan het hoofdframe (1) met behulp van 
slotbouten (13) wave ringen (14) en moer caps (15).

 

STAP 2 

A: Sluit de verlengkabels (18) op de sensor kabel (17).
B: Bevestig de beugel aan het hoofdframe (1) met 
inbusbouten (19) en golf ringen (14). 

STAP 3

Trek de kabel van de puls (25) door het gat in de 
beugel (4). Installeer vervolgens de hendel (5) op 
de steel (4) met de bouten (26), de golf ringen (25)
en sluitringen (32). Ten slotte plaatst het stuur deksel
(27) op de handgreep (5).
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STAP 4

STAP 5

Bevestig de pedalen (8L / R) aan het pedaal (9).
Opmerking: De rechtervoet moet worden gedraaid 
in de richting van de klok mee, het linker pedaal in 
omgekeerde volgorde.  

-

STAP 6

Open het batterij compartiment aan de achterzijde 
van de console (7) en installeer 2 x 1.5V “AA” type. 
Verbind de kabel van de puls sensoren (24) en de 
verlengkabel (18) op de kabel uit de houder (7) en 
bevestig de beugel aan de montagebeugel met 
schroeven (21) en sluitringen (20).

-

De machine nu klaar om gebruikt te worden.

Installeer de zitting (6) op de zadelbuis (22) en bevestig 
vervolgens de zitting (6) met ringen (32) en moeren (23). 
Steek vervolgens de zadelbuis (22) buis en de plastic veer 
(31) in het frame (1). Opmerking: Gebruik de knop (10) 
om de hoogte die bij u past te passen.
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Instellen van de hoogte en positie van het �etszadel

Instelling van de pedaal riemen

Om de pedaalriemen te stellen, trekt u eerst aan 
het einde van elke band om het vast te maken aan het lipje van 
het pedaal. Stel vervolgens de bandjes in op de positie van uw 
keuze en druk vervolgens op het einde van elke band op de tong.

Hoe de adapter aan te sluiten

BELANGRIJK : Laat de �ets op kamertemperatuur komen
als de �ets is blootgesteld aan koude temperaturen, voordat 
u de voedingsadapter gebruikt. Anders kunt u het bedienings-
paneel of andere elektronische componenten beschadigen.

Steek de adapter in de aansluiting aan de zijde van �etsframe. 
Steek vervolgens de adapter in het stopcontact. Steek dan de 
stekker in een geschikt 
stopcontact dat correct 
is geïnstalleerd volgens 
de codes en regels.

LET OP: De socket 
adapter is alleen voor 
producten bestemd 
voor de Britse markt. 
Het is dus niet nodig 
voor andere markten.
Instellen van de pedaal 
straps. 

Gebruik van de �ets

Pedaal

Riem

Adapter 
Aansluiting

Voor een e�ectieve training 
moet het zadel op juiste 
hoogte staan. Tijdens het 
�etsen, moet je knie licht 
gebogen zijn wanneer het 
pedaal in de laagste stand 
staat. Om de hoogte en 
laterale positie van het zadel 
bij te stellen, draait u eerst de 
knop op de zitbuis. Trek 
vervolgens aan de knop, 
schuif de stoel buis omhoog of omlaag voor de gewenste 
positie, en laat de knop los. Beweeg de zadelpen licht 
omhoog of omlaag om te controleren of het wiel goed in 
het gat van de beugel zit. Tot slot, draai de knop om.
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Uw hartslag meten indien gewenst. 

U kunt uw hartslag meten met behulp van de 
pols-sensor op het handvat. Zorg ervoor dat je 
altijd schone handen heeft wanneer u het apparaat 
gebruikt. Om uw hartslag te meten, voert u de 
pols-sensor op het handvat in en zorg u ervoor dat 
uw handpalmen plaatst tegen de metalen contactpunten. 
Beweeg uw handen en draai de contactpunten niet 
te strak aan. 

Zodra u klaar bent met oefenen, zal de console 
automatisch worden uitgeschakeld. 

Wanneer u de pedalen stilhoud gedurende enkele 
seconden, zal het bedieningspaneel piepen en 
pauzeren. Als de pedalen enkele minuten stilstaan 
en als de gebruiker niet op de knoppen drukt, stopt 
de console en wordt het scherm uitgeschakeld. 

Hoe uw hartslag te meten

Contact

Controleer en draai alle onderdelen regelmatig 
vast. Vervang zonder te wachten versleten 
onderdelen. Maak de �ets schoon met een 
vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.

Belangrijk: Om schade aan de console te voorkomen, 
moet het nooit in contact komen met vloeisto�en of 
worden blootgesteld aan direct zonlicht.

 

Onderhoud en problemen
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Volg uw vorderingen op de display van de console. 
Het display heeft acht modi, zodat u tijdens uw 
training direct feedback krijgt over uw training. 
De modi worden hieronder beschreven: 

Snelheid [KM / H] - Geschatte en berekende kilometers 
per uur (km / h)in snelheid.
RPM [RPM] - Snelheid van het aantal trappen en 
omwentelingen per minuut (RPM).
Tijd [TIME] - Deze indicator geeft de verstreken tijd aan.
Afstand [DIST. KM] - Deze indicator geeft de getrapte 
afstand trapten tijdens je workout weer, in kilometers.
Calorieën [CAL] - Aantal calorieën weer dat u tijdens 
uw training hebt verbrand.
Puls -Het display zal uw hartslag weergeven wanneer 
u de pols-sensor gebruikt.
Watts-Deze indicator geeft het aantal watt aan dat u 
gedurende het jaar heeft gebruikt.
Programma [P]-Het nummer van het programma dat 
u heeft gekozen of die je aan het uitvoeren bent.

Hoe de console te gebruiken

1. Zet de console aan.
Om de console te starten, drukt u op een toets of 
begint u gewoon te trappen. 

2. Druk op een van de knoppen :

ENTER : Druk op deze knop om de hartslag te 
valideren wanneer u de pols-sensor gebruikt op 
dehandgrepen. 

 

UP and DOWN: druk op deze toetsen om de waarden te 
verhogen of te verlagen of om de weerstand aan te passen.

 

START/STOP: Voor een snelle start: Hiermee kunt u de 
console starten zonder een programma te selecteren. 
De klok begint te tikken tot nul. 

3. Bekijk pagina 9 als u uw hartslag wilt bekijken of meten.

4. Zodra je de oefening beindigd zal het bedieningspaneel 
 automatisch worden uitgeschakeld.

Zodra de pedalen voor een paar seconden niet meer 
bewegen, zal de tijd knipperen op het scherm en zal 
de console pauzeren. Zodra de pedalen een paar minuten 
stoppen, stopt de console en wordt het scherm uitgeschakeld.

 

Hoe het handmatige programma te gebruiken

1. Zet de console aan.
Om de console in te schakelen, drukt u op een toets of 
begin u te trappen. Het scherm licht op met een lange 
pieptoon en de console is klaar om gebruikt te worden.

2. Selecteer de handmatige modus
Wanneer de stroom wordt ingeschakeld, is het eerste 
programma de handmatige modus. Druk op Enter en 
begin te trappen.

3. Verander de weerstand van de pedalen.
Als je �etst, kunt u de weerstand van de pedalen wijzigen 
doormiddel van de toetsen verhogen en verlagen. U kunt 
kiezen uit 16 niveaus van resistentie. Opmerking: Nadat u 
op de knoppen drukt, duurt het even voordat de pedalen 
zich hebben aangepast aan de gewenste weerstand. 

 

 

4. Volg uw vorderingen op het display.
De console geeft de verstreken tijd en de afgelegde afstand 
weer. Opmerking: Wanneer u een intelligent programma 
kiest, geeft dit scherm de resterende programma tijd weer 
en niet de verstreken tijd. Het geeft ook uw snelheid, de 
verbrande calorieën en uw hartslag weer wanneer u de 
pols-sensor op de handgrepen gebruikt.

5. Meet uw hartslag als u dat wilt. Op pagina 9 wordt 
omschreven hoe u dit kunt doen.

6. Zodra je beweegt, zal de console automatisch 
worden uitgeschakeld. Zodra het pedaal stopt met 
bewegen zal de tijd op het scherm knipperen  en 
zal het scherm en de console pauzeren. Zodra het 
pedaal een aantal minuten niet beweegt, dan zal de
console stoppen en wordt het display gereset.

 

 

Beschrijving van de console
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Hoe het handmatige programma te gebruiken

 :

1. Zet de console aan.
Om de console in te schakelen, drukt u op een toets 
of begin u te trappen. Het scherm licht op met een 
lange pieptoon en de console is klaar om gebruikt 
te worden.

2. Selecteer de handmatige modus
Wanneer de stroom wordt ingeschakeld, is het eerste 
programma de handmatige modus.
Druk op Enter en begin te trappen.

 

3. Verander de weerstand van de pedalen.
Als je �etst, kunt u de weerstand van de pedalen 
wijzigen doormiddel van de toetsen verhogen 
en verlagen. U kunt kiezen uit 16 niveaus van resisten-
tie. Opmerking: Nadat u op de knoppen drukt, duurt 
het even voordat de pedalen zich hebben aangepast 
aan de gewenste weerstand.

4. Volg uw vorderingen op het display.
De console geeft de verstreken tijd en de 
afgelegde afstand weer. Opmerking: Wanneer 
u een intelligent programma kiest, geeft dit scherm 
de resterende programma tijd weer 
en niet de verstreken tijd. Het geeft ook uw snelheid, 
de verbrande calorieën en uw 
hartslag weer wanneer u de pols-sensor 
op de handgrepen gebruikt.

Gebruik van vooraf ingestelde programma’s

1. Zet de console aan.
Om de console in te schakelen, drukt u op een toets of 
begin u te trappen. Het scherm licht op met een lange 
pieptoon en de console is klaar voor gebruik.

2. Selecteren van een vooraf opgenomen programma
Wanneer de stroom wordt ingeschakeld, is het eerste 
programma de manuele modus. Gebruik de Omhoog 
of Omlaag knop om uw gewenste programma te 
selecteren. Op het scherm verschijnt een gra�sch 
programma voor het selecteren van een programma.

Let op: Programma’s 5, 6, 7 en 9 zijn prestatie gerichte 
programma’s en programma’s 2, 3, 4, 8 en 10 zijn 
programma’s gericht op endurance. Raadpleeg een 
coach of een trainer voor het maken van een keuze en 
het gebruik van het opleidingsprogramma.

Druk op ENTER om te bevestigen.
De tijd knippert standaard 20 minuten. Gebruik de 
UP-en DOWN-toetsen om te veranderen, en druk op 
ENTER om te bevestigen. U zult het programma zien 
knipperen. U kunt beginnen te trappen om het 
programma te starten.

3. Verander de weerstand van de pedalen.
Als je �etst, kunt u de weerstand van de pedalen 
wijzigen door op de toetsen verhogen en verlagen te 
drukken.
U kunt kiezen uit 16 niveaus van resistentie. Opmer-
king: Nadat u op de knoppen drukt, duurt het even 
voordat de pedalen zich aanpassen aan gewenste 
weerstand.

4. Volg uw vorderingen op het display.
De console geeft de verstreken tijd en de afgelegde 
getrapte afstand weer. Opmerking: Wanneer u een 
intelligent programma kiest, geeft het scherm de 
resterende programma tijd weer en niet de verstreken 
tijd. Het geeft ook uw snelheid, verbrande calorieën en 
uw hartslag weer wanneer u de pols-sensor op de 
handgrepen gebruikt.

Gebruik van hartfrequentie controle programma’s:
1. Zet de console aan.
Om de console in te schakelen, drukt u op een toets of 
begin u te trappen. Het scherm licht op met een lange 
pieptoon en de console is klaar om gebruikt te 
worden.

2. Selecteer het programma controle van de hartslag
Wanneer de stroom wordt ingeschakeld, staat het 
programma in de manuele modus. Gebruik de 
Omhoog of Omlaag toets om programma 11 te 
selecteren. Druk op ENTER om te bevestigen.
Tijd staat standaard op 20 minuten. Gebruik de UP-en 
DOWN-toetsen om de tijd te veranderen, en druk op 
ENTER om te bevestigen. U zult de Pulse �ash zien. De 
standaardwaarde is 70 Pulse / min.

Dit zal het doel die u wilt bereiken handhaven en 
tijdens uw training aanpassen. Gebruik de UP-en 
DOWN-toetsen om te veranderen, en druk op ENTER 
om te bevestigen. U ziet het programma knipperen. 
U kunt beginnen te trappen om het programma te 
starten.

3. Verander de weerstand van de pedalen. Als je �etst, 
kunt u de weerstand van de pedalen wijzigen door op 
de toetsen verhogen en verlagen te drukken. U kunt 
kiezen uit 16 niveaus van resistentie. Opmerking: 
Nadat u op de knoppen drukt, duurt het even voordat 
de pedalen zich aanpassen aan gewenste weerstand.

4. Volg uw vorderingen op het display.
De console geeft de verstreken tijd en de afgelegde 
getrapte afstand weer. Opmerking: Wanneer u een 
intelligent programma kiest, geeft het scherm de 
resterende programma tijd weer en niet de verstreken 
tijd. Het geeft ook uw snelheid, verbrande calorieën en 
uw hartslag weer wanneer u de pols-sensor op de 
handgrepen gebruikt.



12

RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN

 ATTENTIE :
• Voordat u begint met dit of een ander oefeningen
programma, dient u een arts te consulteren. Dit is vooral 
belangrijk voor personen boven de 35 jaar of personen 
met bestaande gezondheidsproblemen .

•   De polssensor is geen medisch apparaat. Diverse 
factoren kunnen invloed hebben op nauwkeurigheid 
van de hartslagwaarden.De polssensoris alleen 
bedoeld als hulpmiddel bij de oefening voor het 
bepalen van de hartslag over het algemeen.

De volgende oefeningen zullen u helpen uw 
trainingsprogramma te organiseren. Vergeet niet dat 
een goede voeding en voldoende rust essentieel zijn 
voor succesvolle resultaten.

Intensiteit Van Oefeningen
Of het nu uw doel is om vet te verbranden of om uw 
hart en vaatsysteem te versterken, het uitvoeren van 
oefeningen met de juiste intensiteit is de sleutel voor 
het bereiken van resultaten. U kunt uw hartslag 
gebruiken als gids voor het vinden van het juiste 
intensiteitniveau. De gra�ek hieronder toont de 
aanbevolen hartslagen voor het verbranden van vet 
en voor een aerobic oefening.

Voor het vinden van het juiste intensiteitniveau, zoekt 
u uw leeftijd onderaan de gra�ek (leeftijden worden 
afgerond naar het dichtstbijzijnde tiental). De drie 
getallen boven uw leeftijd bepalen uw “trainingszone.” 
Het laagste nummer is uw hartslag voor het verbranden 
van vet, het middelste nummer is uw hartslag voor het 
maximaal verbranden van vet en het hoogste nummer 
is de hartslag voor de aerobic-oefening.

Vet verbranden
Om op doeltre�ende wijze vet te verbranden, moet u 
gedurende een aanhoudende periode oefeningen 
doen op een laag intensiteitniveau. Tijdens de eerste 
minuten van de oefening gebruikt uw lichaam 
koolhydraatcalorieën voor de energie. Pas na de eerste 
minuten van de oefening gebruikt uw lichaam opgeslagen-

vetcalorieën voor de energie. Als het uw doel is om vet te 
verbranden dient u de intensiteit van de oefening aan te 
passen tot uw hartslag zich bij het laagste nummer in uw 
trainingszone bevindt. Voor maximale vetverbranding, 
dient u te oefenen met uw hartslag in het middelste 
nummer van uw trainingzone.

Aerobic-oefening

-Als het uw doel is om uw hart en vaatsysteem te versterken 
dan moet u een aerobicoefening uitvoeren die zorgt voor 
activiteit die grote hoeveelheden zuurstof vereist gedurende 
langere perioden. Voor een aerobic-oefening past u de 
intensiteit van uw oefening aan tot uw hartslag in de buurt 
is van het hoogste nummer van uw trainingzone.

Richtlijnen voor een training

Warming up
Start met strekken en lichte oefeningen gedurende 5 
tot 10 minuten. Een warming-up zorgt dat u uw 
lichaamstemperatuur, hartslag en bloeddoorstroming 
verhoogt in voorbereiding op de training.

Trainingszone-oefening
Oefen gedurende 20 tot 30 minuten met uw hartslag in 
uw trainingszone. (Gedurende de eerste weken van uw 
oefeningenprogramma, dient u uw hartslag niet langer 
dan 20 minuten in uw trainingszone te houden.) Adem 
regelmatig en diep bij het uitvoeren van de oefening – 
houd uw adem niet in.

Afkoelen
Eindig met 5 tot 10 minuten strekken. Strekken verhoogt 
de �exibiliteit van de spieren en helpt problemen na de 
oefening te voorkomen.

Frequentie van de oefeningen
Om uw conditie te behouden of te verbeteren, dient u 
drie trainingen per week te doen, met ten minste één 
rustdag tussen de trainingen. Na een aantal maanden 
regelmatig oefeningen doen, kunt u desgewenst maximaal 
vijf trainingen per week doen. Onthoud dat het dagelijks 
regelmatig en met plezier doen van oefeningen de sleutel 
tot uw succes is.
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Detailschema—Model.nr. PFIVEX47013.0 deel 1
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Detailschema—Model.nr PFIVEX47013.0 deel 2

69



LIJST MET ONDERDELEN—Modelnr. PFIVEX47013.0

Omschrijving

1. Hoofdframe
2. Voorste stabilisator
3. Achterste stabilisator
4. Galg
5. Stuur
6. Zadel
7. Console
8. Pedalen (R / L)
9. Zwengel
10. Wiel
11. Uiteinde
12. Uiteinde
13. Sledebout
14. Gewelfd onderlegplaatje
15. Bout
16. Adapter
17. Sensor kabel
18. Verlengkabel
19. Inbusbout
20. Sluitring
21. Schroef
22. Zadelbuis
23. Nylon moer
24. Hartslagmeter kabel
25. Gewelfd onderlegplaatje
26. Bout
27. Stuur deksel
28. Schuim
29. Uiteinde stuur
30. Plastic ring
31. Plastic buis veer
32. Platte ring
33. 
34. Nylon moer
35. Veer
36. Lager
37. Pedaal hoezen
38. Schroef 

Aantal

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
4
8
4
1
1
1
4
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2
1
1
3
1
1
1
2
2
9

Omschrijving

39. Ondersteuning horizontaal zadel
40. Riem
41. Zwengel
42. De krukas poelie
43. Grote ring
44. Moer
45. Lager
46. Lager
47. Schroef
48. Kleine trommel
49. Moer
50. Sluitring
51. Zeskantmoer
52. Zeskantmoer
53. Platte ring
54. Moer uiteinde
55. Lager
56. As van vliegwiel
57. Vliegwiel
58. Zeskantbout
59. 
60. Platte ring
61. Gewelfd onderlegplaatje
62. As van magnetische plaat
63. Magneet
64. Zeskantmoer
65. Zeskantbout
66. Magnetische plaat
67. Motor
68. Schroef
69. Voedingskabel 

Aantal

1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
3
2
1
1
2
2
2
2
1
7
2
1
1
1
4
1



HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN
Bekijk de omslag van deze handleiding voor het bestellen van vervangende onderdelen. Zorg ervoor dat u de 
volgende informatie bij de hand hebt wanneer u contact met ons opneemt:

 :

• Het modelnummer en het serienummer van het apparaat (raadpleeg de omslag van deze handleiding)

• De naam van het apparaat (raadpleeg de omslag van deze handleiding)

•  Het nummer van het onderdeel en de beschrijving (zie lijst met onderdelen en gedetailleerde
tekening aan het eind van deze handleiding) 

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR KLANTEN VAN DE EU

Dit elektronische product mag niet worden weggegooid in een gemeentelijke stortplaats. 
In het belang van de bescherming van het milieu, vereist de wet om te recyclen 
wanneer het niet langer in staat is om te worden gebruikt. Dus breng het naar 
een organisatie die bevoegd is om dit soort afval in uw streek te recyclen. 
Recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en aan de 
verbetering van Europese normen voor de bescherming van het milieu. 
Voor meer informatie over hoe technieken te implementeren om een veilige
 en correcte verwijdering van afval te verzekeren, kunt u contact opnemen met 
uw gemeente of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Karakteristieken  
Afmetingen (L x l x h) :  101 x 48.5 x1 23.5 cm  
Gewicht : 20 Kg

Imprimé en Chine © 2012 Icon Health & Fitness, Inc.


