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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

 – Zorg ervoor dat het toestel voor gebruik correct is gemonteerd en alle bouten en moeren  

 zorgvuldig zijn vastgedraaid.

 – Wij raden aan om het toestel met twee mensen  te monteren. 

 – Aanbevolen wordt om alle bewegende delen jaarlijks in te smeren met vaseline (zonder zuren) of  

 siliconenspray. 

 – Draag geen loszittende kleding om te voorkomen dat deze in bewegende delen verstrikt raakt. 

 – Stel het toestel op en gebruik deze op een stevige, effen ondergrond. 

 – Draag altijd sportschoenen bij gebruik van het toestel. 

 – Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het toestel terwijl deze in gebruik is.

 – Zorg dat u uw evenwicht behoudt tijdens gebruik van het toestel. 

 – Plaats geen vingers of andere voorwerpen in de bewegende delen. 

 – Raadpleeg voorafgaand aan een oefening eerst uw arts om de trainingsfrequentie, tijd en intensiteit  

 vast te stellen die geschikt zijn voor uw specifieke leeftijd en conditie. Stop onmiddellijk met oefenen  

 in geval van misselijkheid, kortademigheid, flauwvallen, hoofdpijn, pijn, benauwdheid in de borst of  

 enig ongemak. 

 – Houd het toestel niet vast aan de zitting bij het verplaatsen. 

 – Dit toestel dient door slechts één persoon tegelijk te worden gebruikt. 

ATTENTIE

WAARSCHUWING: 
Raadpleeg uw arts, voordat u begint met een trainingsprogramma. Dit is in het bijzonder 
belangrijk voor personen ouder dan 35 jaar of personen met gezondheidsproblemen. 
Lees alle instructies alvorens het toestel gebruikt wordt. VirtuFit neemt geen 
verantwoordelijkheid voor geleden letsel of materiële schade door het gebruik van 
dit product. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u begint met monteren  

van het toestel en/of er gebruik van gaat maken.
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

 – Dit toestel is gemaakt voor thuisgebruik en het maximaal gebruikersgewicht bedraagt 110 kg.

 – Houd 1 á 2 meter ruimte over aan de achterkant om eventuele ongelukken te voorkomen. 

 – Plaats het toestel op een schone en vlakke ondergrond. Plaats het toestel niet op dik tapijt  

 waardoor het ventilatie kan belemmeren. Plaats het toestel niet buiten of in de buurt van water. 

 – Het toestel is voor binnengebruik en niet voor buitengebruik om schade te voorkomen. Houd  

 de opslagplek droog, schoon en vlak. Het is verboden om het toestel voor andere doeleinden te  

 gebruiken dan voor de trainingen. 

 – Gebruik het toestel alleen in een omgeving met een omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 35 °C.  

 Berg het toestel alleen op bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 45 °C.

Aanspraak op garantie is uitgesloten indien de oorzaak van het defect het gevolg is van:
 – Onderhoudsmontage en reparatiewerkzaamheden die niet door een officiële dealer zijn uitgevoerd.

 – Bij ondeugdelijk gebruik, verwaarlozing en/of gebrekkig onderhoud.

 – Het niet volgens de fabrieksvoorschriften onderhouden van het fitnesstoestel.
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CHECKLIST

ONDERDELEN

Open de doos en haal alle onderdelen uit de verpakking en leg deze op de grond.
CHECK LIST

2

Main Frame & Rear Frame

7

Saddle
24

Saddle Support

6

Exercise Monitor

16

Rear stabilizer

8

Front stabilizer

9

Adjuster Knob 26 Locking Pin

8

83

Pedal (L) 29 Pedal (R) 29

Handlebar 1

51 61 7157

56

X4 X4 X4

X2

65

X4
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STAP 1

SAFETY INSTRUCTIONSSAFETY INSTRUCTIONS

Missing parts: If you think you are missing certain parts in your package, carefully check the styrofoa and 

the folding bike. Some parts (bolts, screws, etc.) are already attached to / in the folding bike.

Error message: Ensure that all cables are carefully attached. The aluminum legs are very sensitive and 

must remain straight. Do you receive an error message after mounting your folding bike? Then you have to 

straighten these aluminum legs again, this may cause the error message to disappear.

Socket screws: The folding bike contains socket screws, make sure that the allen key is �rmly in the  

bolt before you apply force to the key. In this way you prevent the head of the socket head screw from 

being rotated.

STEP 1

 • Assemble Rear & Front Stabilizer

 • Assemble Pedals (L / R).

MONTAGE INSTRUCTIES

Missende onderdelen: Indien u denkt dat u bepaalde onderdelen mist in uw pakket, controleer dan zorg-

vuldig het piepschuim en het toestel zelf. Sommige onderdelen (bouten, schroeven, etc.) zitten al beves-

tigd aan/in het toestel. 

Foutmelding: Let er op dat alle kabels voorzichtig worden bevestigd. De aluminium pootjes zijn zeer 

gevoelig en deze dienen recht te blijven. Krijgt u een foutmelding na de montage van uw bureaufiets? Dan 

dient u deze aluminium pootjes weer recht te buigen, dit laat de foutmelding mogelijk verdwijnen. 

Inbusbouten: Zorg ervoor dat de inbussleutel goed in de bout zit voordat u kracht op de sleutel zet. Op 

deze manier voorkomt u dat de kop van de inbusbout wordt dolgedraaid.

 • Monteer de voorste en achterste stabilisators.

 • Monteer de pedalen (L/R).
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STAP 2

 • Monteer het zadel.

Afstellen van het zadel

De zadelstang geeft een indicatie tot hoe 

hoog het zadel kan worden versteld. U wordt 

geadviseerd om niet hoger te gaan dan is 

aangegeven aangezien het apparaat dan niet 

meer stabiel kan zijn. Draai de knop onder het 

zadel los (26) en haal de knop naar buiten om 

de zadelstang (6) los te maken. Om de ideale 

zithoogte te krijgen moet u de volgende 

richtlijn aanhouden; het hoogste pedaal moet 

ongeveer bij uw knie zitten en het zadel moet 

net boven uw middel uitsteken.

SAFETY INSTRUCTIONSSAFETY INSTRUCTIONS

STEP 2

 • Assemble Saddle.

Adjust the Saddle

The Saddle Support has “Max” Sign to show 

the maximum height of Saddle. You should 

not exceed this height. Unscrew the Seaat 

Adjustment Knob (26) a couple of turns then 

pull the knob outwards to release the Seat 

Support Tube (6). To get the ideal seat height 

you must adhere to the following guideline; 

the highest pedal should be near your knee 

and the saddle should protrude just above 

your waist.

MONTAGE INSTRUCTIES

SAFETY INSTRUCTIONSSAFETY INSTRUCTIONS

STEP 2

 • Assemble Saddle.

Adjust the Saddle

The Saddle Support has “Max” Sign to show 

the maximum height of Saddle. You should 

not exceed this height. Unscrew the Seaat 

Adjustment Knob (26) a couple of turns then 

pull the knob outwards to release the Seat 

Support Tube (6). To get the ideal seat height 

you must adhere to the following guideline; 

the highest pedal should be near your knee 

and the saddle should protrude just above 

your waist.
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STAP 3

SAFETY INSTRUCTIONSSAFETY INSTRUCTIONS

STEP 3

 • Assemble  Exercise Monitor.

MONTAGE INSTRUCTIES

 • Monteer het console.
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WATERPAS

WEERSTAND

Vanwege stabiliteits- en veiligheidsredenen 

heeft de fiets een gelast frame. Als deze in één 

keer correct gemonteerd is, heeft de fiets geen 

verdere aanpassing nodig. Zorg er te allen tijde 

voor dat de fiets op een stabiele ondergrond 

staat. Plaats bij twijfel een rubber onderlegmat 

onder de fiets tegen verschuiving. Als de fiets 

toch versteld moet worden is een simpele 

draai aan de verstelbare uiteinden van beide 

kanten van het achterframe genoeg.

Om efficiënte en soepele trainingen te 

garanderen is het weerstandssysteem tijdens 

productie op een correcte manier ingesteld.

WEERSTAND AANPASSEN

De weerstand kan in verschillende 

weerstandsniveaus aangepast worden door 

aan de weerstandsknop (19) te draaien.

LET OP: 

Begin op een laag weerstandsniveau en 

bouw rustig op naar gewenst niveau. Op 

deze manier worden blessures en klachten 

voorkomen.

WATERPAS EN WEERSTAND

LEVELING THE BIKE

LEVELING THE BIKE AND RESISTANCE

For sucurity and staility, your folding bike 

has a factory welded frame and once fully 

assembled correctly, should not need further 

alignment. However, in the interest of safety, 

please always ensure that your folding bike is 

positioned on a solid, �at surface. If necessary, 

use a rubber mat underneath to reduce the 

possibility of slipping in use. If you need to 

make a �ne adjustment, simply twist the end 

of either Rear Frame Stabiliser Adjustable Hex 

550mm 770mm

TENSION KNOB

To ensure smooth  efcient cycling action, the 

tension belt braking system on your folding 

bike has been correctly adjusted by our 

factory during production.

TENSION KNOB ADJUSTMENT

You could adjust the tension for varied 

resistance with the Tension Control (19).

NOTE: You should begin your “Exercise 

Period” at the resistance level and speed 

to suit your needs. Remember to start out 

slow and easy, and work your way up to the 

�tness level you desire.

LEVELING THE BIKE

LEVELING THE BIKE AND RESISTANCE

For sucurity and staility, your folding bike 

has a factory welded frame and once fully 

assembled correctly, should not need further 

alignment. However, in the interest of safety, 

please always ensure that your folding bike is 

positioned on a solid, �at surface. If necessary, 

use a rubber mat underneath to reduce the 

possibility of slipping in use. If you need to 

make a �ne adjustment, simply twist the end 

of either Rear Frame Stabiliser Adjustable Hex 

550mm 770mm

TENSION KNOB

To ensure smooth  efcient cycling action, the 

tension belt braking system on your folding 

bike has been correctly adjusted by our 

factory during production.

TENSION KNOB ADJUSTMENT

You could adjust the tension for varied 

resistance with the Tension Control (19).

NOTE: You should begin your “Exercise 

Period” at the resistance level and speed 

to suit your needs. Remember to start out 

slow and easy, and work your way up to the 

�tness level you desire.
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LET OP: Berg de bureaufiets op in een droge ruimte uit de buurt van kinderen zoals aangegeven 

in de afbeelding. Zorg ervoor dat de bureaufiets stabiel en veilig staat waardoor de bureaufiets 

niet om kan vallen op dieren of kinderen.NOTE: Store your machine in a dry area away from children and high tra�c areas as shown in 

the illustration. Be sure it is secure and cannot fall onto small animals or children.

FOLDING

UNFOLDING

Using the Locking Pin (3) to fold and unfold 

the bike. When folded, the Locking Pin (3) is 

in Positon A.

Using the Locking Pin (3) to fold and unfold 

the bike. When in use, the Locking Pin (3) is 

in Position B.

FOLDING INSTRUCTIONS
NOTE: Store your machine in a dry area away from children and high tra�c areas as shown in 

the illustration. Be sure it is secure and cannot fall onto small animals or children.

FOLDING

UNFOLDING

Using the Locking Pin (3) to fold and unfold 

the bike. When folded, the Locking Pin (3) is 

in Positon A.

Using the Locking Pin (3) to fold and unfold 

the bike. When in use, the Locking Pin (3) is 

in Position B.

FOLDING INSTRUCTIONS

INKLAPPEN

UITKLAPPEN

U kunt de borgpin (3) gebruiken om de 

bureaufiets in te klappen. Als u de 

opvouwbare bureaufiets wilt inklappen kunt 

u de borgpin (3) in positie A stoppen.

U kunt de borgpin (3) gebruiken om de 

bureaufiets uit te klappen. Als u de 

opvouwbare bureaufiets wilt gebruiken kunt 

u de borgpin (3) in positie B stoppen.

IN- EN UITKLAP INSTRUCTIES
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ONDERHOUD

HALFJAARLIJKS ONDERHOUD

DAGELIJKS ONDERHOUD

 • Reinig en verwijder zweet/vocht na elk gebruik. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen en  

 zorg dat het toestel vochtvrij blijft.

 • Controleer of de wielen wielen vrij van stof en vuil zijn.

 • Inspecteer alle bouten en moeren in verband met bewegende delen van het apparaat, vastdraaien  

 zoals vereist.

 • Controleer de mobiliteit van bewegende onderdelen en componenten van de apparatuur,  

 siliconenspray gebruiken indien nodig.

Veilig en effectief gebruik kan alleen worden bereikt als het apparaat goed wordt 
gemonteerd en onderhouden. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen 
dat de apparatuur regelmatig wordt onderhouden. Onderdelen die al zijn gebruikt 
en/of beschadigd moeten worden vervangen voordat het apparaat verder gebruikt 
wordt. Het apparaat mag alleen binnen worden gebruikt en opgeborgen, langdurige 
blootstelling aan verwering en veranderingen in temperatuur/ vochtigheid kunnen 
 een ernstige impact hebben op de elektrische componenten en bewegende delen  

van de bureaufiets.
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ONDERHOUD

BATTERIJ

AA BATTERIJEN

Het scherm maakt gebruik van AA batterijen, 

deze kun je vervangen aan de achterkant 

van het scherm.

De batterijen moeten juist geplaatst zijn. Als 

het scherm onleesbaar is of alleen delen van 

het beeld werken moet je de volgende stap 

volgen: Haal de batterijen eruit en wacht 15 

seconden, plaats vervolgens de batterijen 

weer op correcte wijze terug.

ADVIES VOOR BATTERIJGEBRUIK

HET VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN

1. Haal de batterijen uit het scherm als ze leeg zijn of wanneer het apparaat voor langere tijd niet 

 gebruikt wordt.

2. Laad de batterijen niet op, haal ze niet uit elkaar en gooi ze niet in het vuur.

3. Let bij het plaatsen van de batterijen goed op de  + en -. Wanneer je de batterijen vervangt wordt 

 het aangeraden om alle batterijen te vervangen, mix geen oude en nieuwe batterijen. 

4. Het wordt aangeraden om alkaline batterijen te gebruiken, deze hebben een langere levensduur dan  

 normale batterijen. 

5. Het vervangen van de batterijen is nodig wanneer het scherm minder wordt of wanneer het helemaal  

 niks meer weergeeft. 

1. Wanneer je een onjuiste weergave op het scherm ziet wordt het aangeraden om de batterijen te 

 vervangen. 

2. Gebruik 2 stuks 1.5 AA batterijen als stroomvoorziening.
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PROBLEEMOPLOSSINGEN

Afbeelding A Afbeelding B Afbeelding C Afbeelding D

Display werkt niet 

Mocht het display niet meer werken, dan kunt u de batterijen vervangen. Deze zitten aan de achterkant 

van het display. 

Display geeft geen waardes weer 

Mocht het display geen waardes weergeven, dan kunt u proberen de sensorkabels te controleren en de 

kabels die achterin het display zitten. Mocht dit alsnog niet werken, dan kunt u de sensor iets verplaatsen. 

Bureaufiets piept 

Controleer of alle bouten en moeren stevig zijn aangedraaid. Spuit waar nodig siliconenspray. Controleer 

ook de wielen onder de zitting.

Tikkend geluid bij het trappen

Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door één van de trappers. Demonteer de trapper(s) en monteer ze 

vervolgens weer aan het apparaat. Pas wel op, de linker trapper moet tegen de klok ingedraaid worden om

vast te maken, de rechter trapper met de klok mee. Draai de trappers stevig aan. Mocht dit niet de oplossing

bieden, meld dit dan bij de leverancier.

Hartslagweergave functioneert niet

Dit kan verschillende oorzaken hebben.

 • De sensorkabeltjes die van de hartslagsensor naar het display lopen zijn niet goed gemonteerd of 

 zijn losgeraakt tijdens gebruik.

 • Het kan zijn dat de sensoren vochtig, vies of vet geworden zijn, maak deze regelmatig schoon.

Het console werkt niet

 • Wanneer u Afbeelding D op de display van het console ziet dan zijn de batterijen aan vervanging toe.

 • Als er geen signaal is wanneer u trapt controleer dan of de kabel goed is bevestigd.
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CONSOLE

BEDIENINGSGIDS

KNOP FUNCTIE

CALORIES Aantal verbrande calorieën 0.0 - 999.9 (cal).

MODE Met deze toets worden de verschillende functies geselecteerd.

TIME Workout tijd gedurende de training 0:00 - 99:59 (minuten).

DISTANCE De afgelegde afstand 0.0 - 999.9 (KM).

SPEED Fietssnelheid. 0.0 - 999.9 (KM per uur).

BUTTON FUNCTION

MODE To select different functions.

TIME Workout time during your exercise. 0:00 - 99:59 (minutes).

SPEED Workout speed during your exercise. 0.0 - 999.9 (KM/H).

DISTANCE Workout distance during your exercise. 0.0 - 999.9 (KM).

ODOMETER Automatically counts the total distance of all training. 0 - 9999 (KM).

CALORIES Burned calories during your exercise. 0.0 - 999.9 (cal).

1. MONITOR

2. SCAN

3. CALORIES

4. MODE

5. TIME
6. DISTANCE

7. SPEED

MODE CLEAR

4 8

8. CLEAR

1

5 7 632

CONTROL PANEL

1. MONITOR

2. SCAN

3. CALORIES

4. MODE

5. TIME

6. DISTANCE

7. SPEED

8. CLEAR
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KNOP UITLEG

TIME
Druk op de knop totdat ‘’TIME’’ verschijnt op het LCD scherm, de monitor laat nu 
de “TIME” functie zien op het scherm. 

SPEED
Druk op de knop totdat ‘’SPEED’’ verschijnt op het LCD scherm, de monitor laat nu 
de ’’SPEED” functie zien op het scherm. 

DISTANCE
Druk op de knop totdat ‘’DIST’’ verschijnt op het LCD scherm, de monitor laat nu 
de ’’DIST” functie zien op het scherm. 

CALORIES
Druk op de knop totdat ‘’CAL’’ verschijnt op het LCD scherm, de monitor laat nu 
de ‘’CAL” functie zien op het scherm. 

FUNCTIES

MONITOR

BEDIENINGSGIDS

Hoe werkt de monitor?

1. Als er binnen 3 minuten geen signaal wordt uitgezonden naar de monitor, gaat deze automatisch uit. 

 Alles wordt opgeslagen.

2. De monitor gaat weer aan bij het indrukken van een willekeurige knop of als er weer getraind wordt. 

3. Bij een onjuiste weergave van het display, installeer de batterijen opnieuw of vervang deze. Wanneer je  

 de batterijen vervangt, zorg er dan voor dat beide worden vervangen.

4. De monitor heeft 2 batterijen nodig: 1,5V AA batterijen.
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EXPLODED DRAWING

TECHNISCHE TEKENING
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# OMSCHRIJVING AANT.

1 Stuur 1

2 Achterframe 1

3 Borgpen 1

4 Foam voor het stuur 2

5 Ovaal gelijnde plug 3

6 Zadelondersteuning 1

7 Hoofdframe 1

8 Achterste stabilisator 1

9 Voorste stabilisator 1

10 Zwengel (R & L) 2

11 Hoofd-as 1

12 Onderste aandrijfwiel-as 1

13 Magnetische beugel 1

14 Ronde stalen plaat 2

15 Ovale stoppen 20*40 1

16 Console 1

17 Plastic houder voor weerstandskap 1

18 Kettingkast 1

19 Weerstandsknop 1

20 EVA Sticker 1

21 Schroef M6 2

22 Kruiskopschroef M6 3

23 Koppelingsstuk 2

24 Zadel 1

25 Zadelpen 1

26 Zadelverstelknop 1

27 Verstelbare schroef en moer 2

28 Eindkap 2

29 Pedaal (R & L) 2

30 Kettingkast (R & L) 2

# OMSCHRIJVING AANT.

31 Riemschijf borstel 2

32 Vliegwiel 1

33 Riemschijf haak 1

34 Onderste aandrijfwiel 1

35 Bovenste aandrijfwiel-as 1

36 Bovenste aandrijfwiel 1

37 Sensorhaak 1

38 Magneet 6

39 Pedaalring buitenkant 2

40 Riemschijf 4

41 Schokdemper 5

42 Veerring 4

43 Zelftappende schroef M4*20mm 3

44 Schroef M10 4

45 Ronde draadstekker 1

46 Schroef M5*50 1

47 Aandrijfriem 230J 1

48 Aandrijfriem 230J 1

49 Veer 1

50 Inbusbout M8*20mm 2

51 Sledebout M8*65 4

52 Schroef M6*40 2

53 Schroef M6*15 6

54 Zelftappende schroef M4*20 4

55 Moer M10 2

56 Sledebout M8*45 2

57 Ronde stopper Φ22 2

58 Platte sluitring 1

59 Sensordraad 1

60 Platte sluitring M8 6

ONDERDELENLIJST
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# OMSCHRIJVING AANT.

61 Acorn moer M8 6

62 Nylon borgmoer M8 3

63 Platte sluitring 2

64 Buitenste borstelring 4

65 Veerring M8 7

66 Borgring 1

67 Lager 1

68 Platte sluitring 1

69 Nylon borgmoer M10 1

70 Riemschijf 2

71 Gebogen sluitring M8 4

ONDERDELENLIJST
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TRAININGSRICHTLIJNEN

WARMING UP

STRETCHEN

COOLING DOWN

Een succesvol trainingsprogramma bestaat uit een warming-up, de training zelf en een 
cooling down. Voer het hele programma minstens twee tot bij voorkeur drie keer per 
week uit en houdt één dag rust tussen de trainingen. Na enkele maanden kunt u uw 

trainingsintensiteit verhogen tot bijvoorbeeld vier of vijf keer per week.

Het doel van een warming up is dat u uw lichaam voorbereid op een training en het verminderd de kans op 

blessures. Warm je lichaam op in twee tot vijf minuten voordat u met een cardio- of krachttraining begint. 

Doe activiteiten die uw hartslag verhogen en de werkende spieren opwarmen. Voorbeelden van dit soort 

activiteiten zijn: vlot lopen, joggen, jumping jacks, touwtje springen en rennen op zijn plaats.

Stretchen terwijl je spieren warm zijn is zeer belangrijk na een goede warming-up en cooling down want 

het vermindert de kans op blessures. Stretch oefeningen moeten gedurende 15 tot 30 seconden worden 

vastgehouden. Hieronder enkele voorbeelden:

Het doel van de cooling down is het lichaam aan het einde van elke oefensessie terug te brengen in 

zijn normale of bijna normale ruststand. Een goede cooling down vermindert langzaam uw hartslag en 

bevordert het herstel.

TOE TOUCH

INNER THIGH STRETCH
ACHILLES STRETCH

HAMSTRING STRETCH SIDE STRETCH
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