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Beste klant,

Hartelijk dank dat je voor een kwaliteitsvol trainingsapparaat van het merk cardiostrong® hebt geko-
zen, het merk dat het hart van sportliefhebbers sneller doet slaan. cardiostrong® biedt een uitgebreid 
gamma thuisfitnessapparaten aan, zoals crosstrainers, thuisfietsen, loopbanden en roeitrainers. car-
diostrong-apparaten zijn de optimale apparaten voor iedereen die thuis wil trainen, onafhankelijk 
van zijn of haar doelen en conditie. Meer informatie vind je op www.sport-tiedje.com of www.car-
diostrong.de.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees aandachtig de volledige handleiding vóór de montage en het eerste gebruik 
van het apparaat. De handleiding helpt je bij de montage en legt uit hoe je het ap-
paraat veilig en correct gebruikt. Zorg ervoor dat alle personen die op dit apparaat 
trainen (in het bijzonder kinderen en personen met lichamelijke, sensorische, gees-
telijke of motorische beperkingen) vóór de training kennis genomen hebben van 
deze gebruiksaanwijzing en haar inhoud. In geval van twijfel moet het apparaat 
onder toezicht van verantwoordelijke personen worden gebruikt. 

Het apparaat werd volgens de meest recente stand van de wetenschap op het gebied van veilig-
heidstechnologie gebouwd. Mogelijke bronnen van gevaar die verwondingen kunnen veroorzaken, 
werden zo goed mogelijk uitgesloten. Zorg ervoor dat je de montage-instructies correct opvolgt 
en dat alle onderdelen van het apparaat stevig bevestigd zijn. Indien nodig moet je de handleiding 
opnieuw doornemen, om eventuele fouten op te lossen/te elimineren.

Leef altijd strikt de opgegeven veiligheids- en onderhoudsinstructies na. Ieder hiervan afwijkend 
gebruik kan tot gezondheidsschade, ongevallen of beschadiging van het apparaat leiden, waarvoor 
de fabrikant en de verkoper geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden.

Het apparaat is uitsluitend geschikt voor thuisgebruik. Het apparaat is niet geschikt voor semipro-
fessioneel (bijv. ziekenhuizen, verenigingen, hotels, scholen, enz.) en commercieel of professioneel 
(bijv. fitness-studio’s) gebruik.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor informatiedoeleinden, voor onderhoudswerkzaamheden 
of bestellingen van vervangonderdelen.
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 1  ALGEMENE INFORMATIE

1.1 Technische gegevens

LED-weergave van

 + Snelheid in km/u
 + Trainingsduur in min
 + Trainingsafstand in km
 + Trapfrequentie (omwentelingen per minuut)
 + Calorieverbruik (per minuut en in totaal)
 + Hartslag (bij gebruik van de handsensoren of een borstband)
 + Watt
 + Weerstandsniveau

Weerstandssysteem:  elektronisch magneetremsysteem
Weerstandsniveau:  16
Watt:  10 - 350 Watt

Gebruikersgeheugens:   4
Totaal aantal trainingsprogramma’s:  19
Manuele programma’s:  1
Vooringestelde programma’s:  12
Watt gestuurde programma’s:  1
Hartslaggestuurde programma’s:   4
Door de gebruiker gedefinieerde programma’s: 1

Vliegwielmassa:  9 kg
Lengte van de pedaalarmen: 17 cm

Gewicht en afmetingen

Product gewicht (bruto, incl. verpakking):  61 kg
Product gewicht (netto, zonder verpakking):  54 kg

Afmetingen van de verpakking (L x B x H): ca. 1350 mm x 320 mm x 750 mm
Opstelmaten (L x B x H): ca. 1270 mm x 700 mm x 1070 mm

Maximaal gebruikersgewicht: 120 kg
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1.2 Persoonlijke veiligheid

+ Voordat je met het apparaat begint te trainen, moet je je huisarts raadplegen om te bepalen of 
de training vanuit gezondheidsperspectief geschikt is voor je. Dit heeft voornamelijk betrekking 
op alle personen die een erfelijke aanleg hebben voor hartaandoeningen of hoge bloeddruk, 
ouder zijn dan 45 jaar, roken, hoge cholesterolwaarden hebben, overgewicht hebben en/of het 
laatste jaar niet regelmatig aan sport hebben gedaan.

+ Denk eraan dat excessief trainen je gezondheid ernstig kan schaden. Wij informeren je hierbij 
ook dat de hartslagmeting onnauwkeurig kan zijn.

+ Het apparaat mag uitsluitend voor het beoogde doel worden gebruikt, d.w.z. voor de fietstraining 
van volwassen personen.

+ Ieder ander gebruik is niet toegelaten en kan gevaarlijk zijn. De fabrikant en de verkoper kunnen 
niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die veroorzaakt wordt door onjuist gebruik.

+ Het apparaat mag in principe niet door meerdere personen tegelijk worden gebruikt.
+ Laat kinderen niet zonder toezicht in de buurt van het apparaat.
+ Zorg dat je vertrouwd bent met alle functies en instelmogelijkheden van het apparaat voordat je 

begint te trainen. Vraag een vakman de nodige uitleg over het juiste gebruik van dit apparaat.
+ Zorg ervoor dat niemand zich tijdens de training in het bewegingsbereik van het apparaat 

bevindt.
+ Houd je handen, voeten en andere lichaamsdelen zoals haren, kleding, juwelen en andere 

voorwerpen buiten het bereik van de bewegende onderdelen.
+ Draag tijdens het gebruik van het apparaat geen losse of ruimvallende kleding, maar geschikte 

sportkledij. Let erop dat je sportschoenen geschikte zolen hebben, deze moeten bij voorkeur 
in rubber of een ander slipvrij materiaal zijn. Zijn niet geschikt: schoenen met hakken, lederen 
zolen, dwarsriemen of spikes. Train nooit blootvoets.

+ Neem de tips en opmerkingen voor de trainingsopbouw in de trainingshandleiding in acht.
+ Zodra je tekenen opmerkt van zwakte, duizeligheid, misselijkheid, pijn, ademnood of andere 

abnormale symptomen, moet je de training onmiddellijk stoppen en in geval van nood je 
huisarts raadplegen.

+ Het is verboden het apparaat te openen zonder voorafgaande afspraak met je gespecialiseerde 
handelaar.
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1.3 Elektrische veiligheid

+ Het apparaat vereist een netaansluiting van 220 - 230V en 50 Hertz 
 netspanning.
+ Het apparaat mag uitsluitend via de meegeleverde netkabel direct op een geaard stopcontact 

worden aangesloten; het gebruik van verdeeldozen en dergelijke moet worden vermeden. 
Verlengkabels moeten beantwoorden aan de VDE-richtlijnen. Wikkel de netkabel altijd volledig 
af.

+ Het stopcontact moet beveiligd zijn met een zekering met een minimale veiligheidswaarde van 
“16 ampère, traag”.

+ Om het risico op elektrische schokken te vermijden, moet je aan het einde van de training, vóór 
de montage of demontage van het apparaat en vóór het onderhoud of de reiniging de stekker 
van het apparaat uit het stopcontact trekken. Trek daarvoor nooit aan de kabel.

+ Laat het apparaat nooit onbewaakt achter, als de netstekker in het stopcontact steekt. Tijdens je 
afwezigheid moet de netkabel worden verwijderd, om misbruik door derden uit te sluiten.

+ Houd de netkabel uit de buurt van hitte, olie en scherpe kanten. Laat de netkabel niet onder het 
apparaat of onder een tapijt doorlopen en plaats geen voorwerpen op de netkabel.

+ Verander niets aan de netkabel noch aan de netstekker.
+ Als de netkabel of de netstekker beschadigd of defect is, moet je je wenden tot je vakhandelaar. 

In geval van twijfel mag het apparaat niet worden gebruikt.
+ Let erop dat er zich geen elektrische apparaten (bijv. mobiele telefoons) in de onmiddellijke 

omgeving van de console of de besturingselektronica bevinden; dit kan tot foutieve waarden 
(bijv. hartslagmeting) leiden.

1.4 Plaats van opstelling 

+ Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt in een gebouw, in voldoende getemperde en 
droge ruimtes (omgevingstemperaturen tussen 10 °C en 35 °C). Het gebruik in open lucht of 
ruimtes met een hoge luchtvochtigheid (meer dan 70%) zoals in zwembaden is niet toegestaan. 
Berg het apparaat uitsluitend op in omgevingen met een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 
45 °C.

+ Het trainingslokaal moet tijdens de training goed verlucht zijn en niet aan tocht blootgesteld 
zijn.

+ Kies de plaats van opstelling zodat er zowel vóór, achter als naast het apparaat voldoende 
vrije ruimte/een voldoende grote veiligheidszone (minstens 1,50 m) overblijft. Bovendien 
mag het apparaat niet in hoofddoorgangen of vluchtwegen worden opgesteld.

+ Houd de netkabel altijd verwijderd van hete oppervlakken en ondergronden en let erop dat de 
kabel niet geklemd raakt of een bron van struikelgevaar vormt.

+ Er mogen geen voorwerpen van welke aard dan ook in de openingen van het apparaat worden 
gestoken.

+ Het opstelvlak van het apparaat moet vlak en vast zijn, eventuele oneffenheden in de vloer 
moeten worden weggewerkt.

+ Een vloerbeschermingsmat/onderlegmat voor het apparaat helpt hoogwaardige 
vloerbekledingen (parket, laminaat, kurk, tapijten) te beschermen tegen drukplekken en zweet 
en neutraliseert kleine oneffenheden.

 2 



BC70 8

 2 MONTAGE-INSTRUCTIES, ONDERHOUD EN VERZORGING

 
2.1 Algemene aanwijzingen

+ Controleer of alle bij het apparaat behorende onderdelen en gereedschappen meegeleverd zijn 
en of er transportschade is. In geval van klachten moet je onmiddellijk de fabrikant contacteren.

+ Een aantal schroeven en moeren zijn al voorgemonteerd om de montage zo gemakkelijk 
mogelijk te maken.

+ De montage van het apparaat moet door volwassenen worden uitgevoerd. In geval van twijfel 
vraag je hulp aan een andere, technisch begaafde persoon.

+ Houd tijdens de montage kinderen uit de buurt van het apparaat, omdat er inslikbare kleine 
onderdelen in de levering zijn inbegrepen.

+ Zorg ervoor dat je tijdens de montage in alle richtingen over voldoende bewegingsruimte 
(minstens 1,50 m) beschikt.

+ Laat geen gereedschap en geen verpakkingsmateriaal zoals folie rondslingeren: 
verstikkingsgevaar voor kinderen.

+ Voer de montage uit op een mat of het verpakkingskarton om beschadiging van het apparaat en 
de vloer (krassen) te vermijden.

+ Vóór het begin van de montage moeten alle individuele onderdelen naast elkaar op de vloer 
worden uitgespreid.

+ Lees de montage-instructies zorgvuldig door en monteer het apparaat
 in de volgorde van de afbeeldingen. Ga daarbij zorgvuldig en omzichtig te werk.
+ Schroef eerst alle onderdelen los en controleer hun juiste pasvorm. Schroef vervolgens de 

schroeven terug vast met het gereedschap.
+ Voer geen bouwkundige veranderingen en ondeskundige reparaties uit, hierdoor kan gevaar 

voor de gebruiker ontstaan. 
 Bovendien kan hierdoor de productgarantie vervallen.
+ Alleen gemachtigde onderhoudstechnici mogen service- en/of
 reparatieactiviteiten uitvoeren - met uitzondering van het onderhoud en de verzorging.
+ Beschadigde of versleten onderdelen kunnen je veiligheid en de levensduur van het apparaat in 

gevaar brengen. Vervang dus onmiddellijk alle beschadigde of versleten onderdelen. Wend je in 
dit geval tot de verkoper. Het apparaat mag niet meer worden gebruikt, totdat het terug in orde 
is. Gebruik uitsluitend originele cardiostrong®-vervangonderdelen.

+ Controleer een maal per maand of alle schroefverbindingen stevig vast zitten.
+ Om de veiligheid van het apparaat op lange termijn te kunnen garanderen, raden wij aan 

het apparaat een maal per jaar door een onderhoudstechnicus van de verkoper te laten 
onderhouden.

+ Om stof, vuil en zweet van het apparaat te verwijderen volstaat een vochtige handdoek. Vermijd 
het gebruik van oplosmiddelen en let erop dat er geen vloeistof (bijv. zweet) in de openingen 
van het apparaat (bijv. computer) terechtkomt.
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2.2 Storingen en foutdiagnose

Het apparaat wordt tijdens de productie regelmatig aan kwaliteitscontroles onderworpen. Ondanks 
deze controles kunnen er zich storingen of fouten voordoen. Vaak zijn individuele onderdelen 
verantwoordelijk voor deze storingen en meestal volstaat het om deze te vervangen. De vijf meest 
frequente fouten en hun oplossing vind je in het volgende overzicht: Als het apparaat desondanks 
niet correct functioneert, moet je contact opnemen met de verkoper.

Fout Oorzaak Oplossing

Krakend geluid in de 
pedaalzone

Losse pedaal Pedalen strak aandraaien

Het apparaat wankelt Het apparaat staat niet recht Poten uitlijnen

Het stuur/het zadel 
wankelt

Losse schroeven Schroeven stevig vastdraaien

Display wordt niet 
ingeschakeld

Stroomtoevoer
onderbroken

Controleer alle aansluitingen en 
controleer of de netstekker in het 
stopcontact steekt

Geen hartslagaanduiding • Storingsbronnen in de ruimte

• Bij borstband:
  - Ongeschikte borstband

  - Verkeerde positie van
     de borstband
 
  - Batterijen leeg

• Storingsbronnen verwijderen 
(bijv. GSM, luidspreker…)
• Geschikte borstband gebruiken 
(zie aanbevolen accessoires)
• Borstband opnieuw positioneren 
en/of elektroden bevochtigen
• Batterijen vervangen
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IV-A IV-B

IV-C

IV-D
IV-E

IV-G

IV-K

IV-J

IV-LIV-L

IV-F

(IV-J1) 

Frame Voorpoot

Handgrepen vooraan

Zijdelingse handgrepen

Consolekolom

Kolom rugleuning

Console Rugleuning Zitkussen

Drinkbushouder

Achterpoot

 3 MONTAGE

3.1 Inhoud van de verpakking

De inhoud van de verpakking bestaat uit de onderdelen, die op de afbeelding worden getoond, 
inclusief een stroomkabel met stroomstekker. Als een van de afgebeelde onderdelen ontbreekt, dien 
je contact op te nemen met de verkoper. 

H
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IV-M1 & IV-M2 Pedaal

IV-N1 Schroef

IV-N6 Schroef

IV-N11 Instelhendel

IV-N2 Onderlegring

IV-N7 Schroef

IV-N13 Schroef

IV-N16 Schroef

IV-N3 Schroef

IV-N9 Moer

IV-N15 Veerring

IV-N4 Schroef

IV-N10 Schroef

IV-M

IV-N

IV-M3 & IV-M4 
Afscherming

IV-M5 Hendel IV-M6 Netstekker
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3.2 Montagehandleiding

Lees eerst de montagebeschrijving stap voor stap zorgvuldig door en voer de montage in de 
beschreven volgorde uit.

Stap 1: Montage van de voor- en achterpoot

(1) Bevestig de achterpoot (IV-C) aan het frame (IV-A) met twee sluitringen (IV-N2), twee borgringen 
(IV-N15) en twee schroeven (IV-N1).

(2) Bevestig aansluitend de voorpoot (IV-B) aan het frame (IV-A) met twee sluitringen (IV-N2), twee 
borgringen (IV-N15) en twee schroeven (IV-N3).

Het apparaat stabiliseren:
Als het apparaat na de montage niet stabiel staat, kun je de instelschroeven aan de onderkant van 
de poot (IV-C1) aanpassen.
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Stap 2: Montage van de mast van de console

Draai eerst de schroeven (IV-N12) van het frame los. 

(1) Verbind de kabels van de sensoren (IV-E1 en IV-E2) van de consolebuis met de kabels van de 
sensoren (IV-A1 en IV-A2) van het frame. 

(2) Bevestig de consolebuis (IV-E) aan het frame (IV-A) met twee schroeven (IV-N12). 

(3) Schuif de afdekkingen (IV-M3 en IV-M4) op het frame (IV-A) en bevestig ze met twee schroeven 
(IV-N6).

Opgelet: Zorg ervoor dat de kabels tijdens het ineenschuiven niet worden beklemd.

IV-E

IV-E2

IV-A2

IV-E1
IV-A1

IV-M3 IV-N6

IV-N12

IV-M4

IV-A



BC70 14

Stap 3: Montage van de bovenste handgrepen en de console

(1) Plaats de bovenste handgrepen (IV-D) op de ijzeren plaats van de consolebuis (IV-E) en bevestig 
ze met twee moeren (IV-N9).

(2) Schroef vier schroeven (IV-H1) van de console (IV-H) los.

(3) Verbind de kabels van de sensoren (IV-E1 en IV-E2) van de consolebuis met de kabels van de 
console. Zorg ervoor dat de kabels correct met elkaar verbonden zijn.

(4) Schuif de kabels voorzichtig in de consolebuis en bevestig de console (H) op de consolebuis (IV-E) 
met twee schroeven (IV-H1).

(5) Bevestig met de schroeven (IV-N14) de flessenhouder (IV-J1) op het hoofdframe (A).

Instelbaar 
frame voor de smartphone

Er bevindt zich een USB- 
aansluiting naast de 
Console 
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Stap 4: Montage van de buis van de rugleuning en de zijdelingse handgrepen

(1) Bevestig de buis van de rugleuning (IV-G) aan het frame (IV-A) met twee schroeven (IV-N4) en 
sluitringen (IV-N2).

(2) Verbind de kabels van de sensoren (IV-F5 en IV-F4) van de handgreep met de kabels van de 
sensoren (IV-A2) van het frame.

(3) Schuif de zijdelingse handgreep (IV-F) op het frame (IV-A) en bevestig de onderdelen met drie 
schroeven (IV-N16) en drie sluitringen.

IV-A

IV-N2

IV-G

IV-F

IV-N16
IV-N2

IV-F5

IV-F4

IV-N4
IV-A2
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Stap 5: Montage van de rugleuning en het zitkussen

(1) Monteer de rugleuning (IV-L)
aan de kolom van de rugleuning (IV-G) met vier schroeven 
(IV-N7).

(2) Bevestig het zitkussen (IV-K) aan het frame van de 
zijdelingse handgrepen (IV-F) met vier sluitringen (IV-N2) 
en vier schroeven (IV-N10).

Stap 6: Montage van de verstelhefboom

Schuif de verstelhefboom (IV-M5) in het frame 
(IV-A) en bevestig hem met een stopschroef 
(IV-N13).

 

 

IV-F

IV-K

IV-L

IV-G

IV-N7

IV-N2

IV-N10

IV-M5

IV-A

IV-N13

 

 

IV-F

IV-K

IV-L

IV-G

IV-N7

IV-N2

IV-N10

IV-M5

IV-A

IV-N13
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Stap 7: Montage van de pedalen

(1) Schuif het rechter pedaal op de rechter 
crank en draai het met de klok mee om het te 
bevestigen.

(2) Schuif het linker pedaal op de linker crank en 
draai het tegen de klok in om het te bevestigen.

Stap 8: Aansluiting van de netkabel 

De stekker van de netkabel bevindt zich aan het achterste uiteinde van het frame. Steek de netstekker 
in een stopcontact.
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Stap 9: Instelling van de rugleuning

Druk de verstelhefboom naar achter, 
plaats het zitje in de gewenste positie 
en schuif de verstelhefboom weer naar 
voren.

Stap 10: Het zitje verstellen

Trek de hefboom (IV-G44) 
omhoog, plaats het zitje op de 
gewenste afstand en schuif de 
hefboom weer omlaag.

IV-G44

IV-G44
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Stap 11: Instelling van de rugleuning

Trek de hefboom (IV-M7) 
omhoog om de zithoek te 
vergroten en druk hem naar 
onder om de zithoek te 
verkleinen.

Stap 12: Transport 

De voorste poot is uitgerust met transportwielen. Ga achter het apparaat staan en hef het op, tot 
het gewicht van het apparaat op de transportwieltjes steunt. Nu kun je het apparaat gemakkelijk 
verplaatsen.

IV-M7

Transport wheelsTransportwielen
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 4 GEBRUIKSAANWIJZING

4.1 Aanduidingen op de console
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Time (tijd) De tijd loopt van 00:00 tot maximaal 99:59.

Speed 
(snelheid)

Geeft de huidige snelheid weer. De maximale snelheid bedraagt 
99,9 km/u of mph.

RPM (trapfrequentie;
toeren per minuut)

Geeft de omwenteling per minuut weer.
Bereik van 0 tot 999 RPM

Distance 
(afstand)

Geeft de totale afstand weer van 0,0 tot 999,9 km of mijlen in 
stappen van 0,1 kilometer of mijl.
Je kunt een doelafstand instellen met de UP- of DOWN-toetsen.

Calories 
(calorieverbruik)

Telt het calorieverbruik tijdens de training van 0 tot maximaal 
9999 calorieën. De eenheid voor het verlagen of verhogen 
bedraagt 10 kcal. (Deze waarden dienen als benaderende 
richtwaarde om verschillende workouts te vergelijken, ze 
kunnen echter niet voor een medische behandeling worden 
gebruikt.)

Pulse 
(hartslag;
hartslagen per minuut)

Stel een doelhartslag in van 0-30 tot 230.

Watt/Load
(vermogen/weerstand)

Geeft het huidige wattvermogen weer waaraan je traint.
Bereik van 0 tot 999.
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4.2 Functie van de toetsen

START / STOP
Training starten of stoppen.
Druk op deze toets in standby modus om Quick Start te starten in het 
HANDMATIGE programma.

DOWN Waarde van de functie of de trainingsweerstand verminderen

UP Waarde van de functie of de trainingsweerstand verhogen

ENTER Invoer bevestigen

RESET
Huidige invoer resetten, het beeldscherm keert terug naar de oorspronkelijke 
trainingsmodus voor selectie. Houd deze toets in standby modus twee 
seconden ingedrukt om alles te resetten.

RECOVERY De herstelfunctie activeren

RECORDED DATA Druk in stopmodus op deze toets om de gegevens/waarden te controleren.

SAVE/DELETE

SAVE: Druk op STOP, om de training te onderbreken. De display vraagt of je de 
gegevens wil opslaan. Druk op SAVE.

DELETE: Als je de opgeslagen gegevens controleert,
druk dan op DELETE. Het systeem vraagt of je de gegevens
werkelijk wil wissen. Bevestig met ENTER.

PROGRAMM MODE Sneltoetsen voor de voorgeïnstalleerde programmaprofielen

HEART RATE 
CONTROL Sneltoets voor de hartslagprogramma’s

WATT CONSTANT Sneltoets voor de wattprogramma’s
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4.3 Het apparaat inschakelen

(1) Sluit de monitor aan op de stroom en druk twee seconden op RESET.
Het lcd-beeldscherm geeft gedurende twee seconden alle segmenten weer en er weerklinkt een 
signaal (zie Afb. 1).
Ga nu naar de datum- en tijdinstellingen (Afb. 2 tot 5). 
Stel de tijd en de datum in met de UP-/DOWN-toetsen.
Bevestig met ENTER.

Afb. 1 Afb. 2

Afb. 3 Afb. 4

Afb. 5
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Afb. 6

Afb. 8 Afb. 9

Afb. 10

Afb. 7

(2) Druk op de UP-/DOWN-toetsen om de gebruiker (U) 1 tot 4 te selecteren.
Bevestig met ENTER (Afb. 6). voer dan de gebruikersgegevens m.b.t. geslacht, leeftijd, lengte en 
gewicht in (Afb. 7  tot 10). 
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4.4 Programma’s

De programma’s kunnen als volgt worden geselecteerd: 
MANUAL - PROGRAM - USER PROG - WATT - H.R.C (Afb. 11-15).

Afb. 12

Afb. 15

Afb. 11

Afb. 14Afb. 13
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4.4.1 QUICK START in het handmatige programma

(1) Druk in het programma MANUAL op ENTER. (Afb. 16).

(2) Druk op START/STOP om de training te starten (Afb. 17). 
De weerstand kan tijdens de training worden aangepast.

(3) Druk op START/STOP om de training te beëindigen.

Afb. 16 Afb. 17

4.4.2 Manual Mode – Handmatige modus

(1) Selecteer MANUAL en bevestig met ENTER (Afb. 16). 
Verhoog of verlaag het niveau van de intensiteit (van 1 tot 16) met de UP-/DOWN-toetsen.
Bevestig met ENTER.

(2) Voor tijd (TIME), afstand (DISTANCE), calorieën (CALORIES) kunnen doelwaarden worden 
ingesteld.
Druk op START/STOP om de training te starten (Afb. 17).
Druk op RESET om naar MANUEL Mode terug te keren.

(3) De weerstand kan tijdens de training worden aangepast. 
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4.4.3 Profielprogramma’s

(1) Nadat je in PROGRAM-modus gekomen bent (Afb. 18), kun je met de UP-/DOWN-toetsen één 
van de 12 heuvelprogramma’s selecteren (Afb. 19 tot 30). Bevestig met ENTER.

(2) De tijd (TIME) kan vooringesteld worden.
Druk op START/STOP om de training te starten (Afb. 31).

(3) Nadat de training gestart is, telt de tijd af. Als de tijd op nul staat, licht het scherm op en 
weerklinkt een signaal. Druk op een willekeurige toets om het signaal uit te schakelen.

Afb. 18 Afb. 19

Afb. 21

Afb. 23Afb. 22

Afb. 20
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Afb. 24 Afb. 25

Afb. 26 Afb. 27

Afb. 30 Afb. 31

Afb. 28 Afb. 29
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4.4.4 Door de gebruiker gedefinieerd programma 

(1) Als je het door de gebruiker gedefinieerde programma geselecteerd hebt (PROGRAM-modus, zie 
Afb. 32), knippert het eerste gedeelte (Afb. 33). Je kunt nu met de pijltoetsen de belastingsgraad/het 
intensiteitsniveau voor dit gedeelte bepalen en zo je eigen programma samenstellen.

(2) Als je het intensiteitsniveau voor alle 20 delen hebt ingesteld, houd je de ENTER-toets twee 
seconden ingedrukt. Het programmaprofiel wordt nu opgeslagen en je kunt doorgaan met het 
invoeren van de trainingsduur.

(3) Je kunt nu nog doelwaarden voor tijd (TIME), afstand (DISTANCE), calorieën (CALORIES) vastleggen. 
De computer beëindigt de training automatisch, als een van deze doelwaarden bereikt wordt. Om de 
invoer van de doelwaarde over te slaan en direct met de training te starten, druk je op START/STOP 
(Afb. 43).

Afb. 32 Afb. 33

Afb. 34
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4.4.5 Wattgestuurd programma

(1) Als je het wattgestuurde programma (WATT-modus) hebt gekozen, licht eerst de vooringestelde 
wattwaarde van 120 watt op. Met de pijltoetsen kun je deze waarde vrij instellen tussen 10 en 350 
watt. 
Druk op ENTER om de doelwaarden in te stellen.
Druk op START om onmiddellijk met de training te beginnen.

(2) Je kunt de doelwaarden voor tijd (TIME), afstand (DISTANCE), calorieën (CALORIES) vastleggen..
De computer beëindigt de training automatisch, als een van deze doelwaarden bereikt wordt.
Om de invoer van de doelwaarde over te slaan en direct met de training te starten, druk je op START/
STOP.

Afb. 35

Afb. 37

Afb. 36



BC70 31

4.4.6 Hartslagcontrole 

(1) In H.R.C.- modus (Afb. 38) geeft het scherm 55%, 75%, 90% en TARGET (doel) weer
(Afb. 32 tot 35). Kies de gewenste hartslag met de UP-/DOWN-toetsen.

(2) De tijd (TIME) kan vooringesteld worden. 
Druk op START/STOP om de training te starten.

(3) Nadat de training gestart is, telt de tijd af. Als de tijd op nul staat, licht het scherm op en 
weerklinkt een signaal. Druk op een willekeurige toets om het signaal uit te schakelen.
Als er gedurende zes seconden geen hartslag wordt ingevoerd, geeft het lcd-scherm “PULSE INPUT” 
weer ter herinnering, totdat een hartslag wordt ingevoerd (Afb. 43).

Afb. 38 Afb. 39

Afb. 40 Afb. 41

Afb. 42 Afb. 43
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4.4.7 Herstel

Na een training druk je op RECOVERY en neem je de beide handgrepen vast.
Alle functieaanduidingen stoppen en alleen “TIME” wordt weergegeven, die van 00:60 naar 00:00
aftelt (Afb. 44).
Als de console een hartslagsignaal detecteert, geeft het lcd-scherm RECOVERY SCANNING weer. 
Als de console geen hartslag kan detecteren, herinnert het lcd-scherm je eraan met de boodschap 
“PULSE INPUT”! Het scherm geeft je herstelstatus weer met F1 tot 6 (Afb. 45).
F1 vertegenwoordigt de beste waarde, F6 de slechtste.
Blijf trainen om je herstelstatus te verbeteren.
Druk opnieuw op RECOVERY om naar het hoofdscherm terug te keren.

Afb. 44 Afb. 45

4.5 Opgeslagen gegevens controleren of wissen

(1) Na het inschakelen van het apparaat moet je de kalender en de gebruikersgegevens U1 tot U4 
(Afb. 46 tot 55) invoeren. Let erop dat de kalendergegevens correct worden ingevoerd.

(2) Druk tijdens de training op START/STOP om de weergave te onderbreken en druk op de SAVE.
DELETE-toets. SAVE FINISH wordt weergegeven (Afb. 56).
De trainingswaarden worden nu opgeslagen. De console slaat alle trainingswaarden, tijd,
gemiddelde snelheid, gemiddelde omwentelingen per minuut,
gemiddelde wattwaarde, afstand en calorieën op.

(3) Als je de gegevens wil controleren, druk je in het hoofdprogramma op modusselectie en 
vervolgens op RECORDED DATA. Druk nu op UP/DOWN om de eerder opgeslagen gegevens te 
bekijken (Afb. 57).

(4) Onder RECORDED DATA controleren druk je op SAVE.DELETE. Bevestig het wissen van de 
opgeslagen gegevens met ENTER (Afb. 58).

(5) Alle gegevens wissen: Onder kalenderinvoer of RECORDED DATA controle druk je zes seconden 
op SAVE.DELETE. DELETE ALL! wordt weergegeven (Afb. 59).
Bevestig met ENTER. Alle gegevens worden gewist (Afb. 60). Na 15 seconden wordt de computer 
opnieuw gestart en keert hij terug naar de kalenderdatum 20170101.
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Afb. 46 Afb. 47

Afb. 48 Afb. 49

Afb. 50 Afb. 51

Afb. 52 Afb. 53
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Afb. 54 Afb. 55

Afb. 56 Afb. 57

Afb. 58 Afb. 59

Afb. 60
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4.6 Batterijcompartiment

De kalender werkt op batterijen. Als je de kalender wil instellen, moet je eerst de batterij verwijderen 
en de console herstarten (Afb. 61).

(1) Draai de schroef van het batterijcompartiment los.
(2) Verwijder het deksel van het batterijcompartiment
(3) Plaats de batterij en sluit het deksel, draai de schroef terug vast.

Opmerking:
1. Als je langer dan vier minuten niet trapt, schakelt de computer over
naar stroomspaarmodus. Alle ingevoerde gegevens en trainingswaarden blijven opgeslagen,
totdat je de training herneemt.
2. Als de computer niet werkt, moet de je stekker uit het stopcontact trekken
en terug insteken.

Afb. 61
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4.7 Hartslagmeting

Hartslagmeting via de handsensoren
De handsensoren zijn op de console of op de handrails geïntegreerd en zorgen ervoor dat de hartslag 
kan worden gemeten. Om je hartslag te meten, moet je met je beide handen tegelijk de sensoren 
stevig vastpakken. Door de hartslag ontstaan bloeddrukveranderingen. De daardoor veroorzaakte 
veranderingen van de elektrische weerstand van de huid worden via de sensoren gemeten. Deze 
worden vervolgens in een gemiddelde waarde samengevat en op de console als hartslagwaarde 
weergegeven.

Opmerking:
Bij bepaalde delen van de bevolking is de door de hartslag veroorzaakte verandering van de 
huidweerstand zo minimaal, dat er geen bruikbare waarden kunnen worden afgeleid uit de 
meetresultaten. Ook zware eeltvorming of sterke zweetvorming op de handpalmen verhindert 
een correcte meting. In dergelijke gevallen kan de hartslagwaarde niet of slechts onjuist worden 
weergegeven.

Controleer dus in geval van een foutieve of niet-uitgevoerde meting of dit zich slechts bij één of bij 
meerdere personen voordoet. Als de weergave van de hartslag alleen in individuele gevallen niet 
werkt, is het apparaat niet defect. In dat geval raden wij aan om een borstband te gebruiken om een 
permanent correcte hartslagweergave te verkrijgen.

Opgelet: Je trainingsapparaat is geen medisch apparaat. De meest uiteenlopende factoren 
kunnen de nauwkeurigheid van de hartslagweergave beïnvloeden. De hartslagweergave 
dient uitsluitend als trainingshulp.

Telemetrische hartslagmeting
Je ergometer is standaard uitgerust met een hartslagontvanger. Het gebruik van een borstband 
maakt een draadloze hartslagmeting mogelijk. Deze optimale en EKG-nauwkeurige soort meting 
meet de hartslag direct op de huid met behulp van een zender-borstband. De borstband zendt de 
impulsen naar de ontvanger die in de console is ingebouwd.

Plaatsing van de borstband en bevochtiging van de elektroden: 
Breng de borstband direct onder de borstaanzet aan, waarbij de zender zich in het midden van de 
borstkas moet bevinden. De borstband moet aangenaam, maar niet te los zitten. Als de band te los 
zit, kan het contact van de elektroden worden onderbroken of de band tijdens de training wegglijden 
of verschuiven. De zender wordt automatisch ingeschakeld bij het aandoen van de band. Om een 
precieze meting mogelijk te maken, moet je de rubberen elektroden bevochtigen. Dat gebeurt bij 
voorkeur met een speciale contactgel voor borstbanden, die ook bij ultrasone onderzoeken wordt 
gebruikt.

Opmerking:
Als je al langere tijd niet meer aan lichaamsbeweging gedaan hebt, moet je eerst je huisarts verplicht 
raadplegen, om de uitvoering van je training met hem te bespreken. Ook bij hartproblemen, te 
hoge/lage bloeddruk en overgewicht moet je eerst je arts contacteren. 
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Training met hartslagoriëntatie
De hartslagoriëntatie garandeert je een uiterst efficiënte en gezonde training. Door middel van je 
leeftijd en de onderstaande tabel kun je
snel en gemakkelijk je optimale hartslagwaarden voor de training aflezen en bepalen. Een signaal 
weerklinkt, wanneer je hartslag de ingestelde doelhartslagwaarde overschrijdt. Welke doelhartslag 
relevant is voor welk trainingsdoel, verneem je hieronder.

Vetverbranding (gewichtsregulering): Het hoofddoel bestaat erin om vetophopingen te 
verbranden. Om dit trainingsdoel te bereiken, is een lage trainingsintensiteit (ca. 55% van de max. 
hartslag) en een langere trainingsduur vereist.

Hart- en vatentraining (uithoudingstraining): Het hoofddoel bestaat erin om de uithouding en de 
conditie te verhogen door een verbeterde aanvoer van zuurstof door het hart- en vatenstelsel. Om 
dit trainingsdoel te bereiken, is een gemiddelde intensiteit  (ca. 75% van de max. hartslag) en een 
gemiddelde trainingsduur vereist.

Anaerobe (maximale) trainingsbelasting: Het hoofddoel van de maximale belastingstraining 
bestaat erin om het herstel na korte, intensieve belastingen te verbeteren, om zo snel mogelijk 
terug in de aerobe zone terug te keren. Om dit trainingsdoel te bereiken, is een hoge intensiteit (ca. 
90% van de max. hartslag) bij een korte, intensieve belasting nodig, die gevolgd wordt door een 
herstelfase om spiervermoeidheid te verhinderen.

Voorbeeld:
Voor een 45-jarige persoon bedraagt de max. hartslag 175 (220 - 45 = 175).

• De doelzone voor vetverbranding (55%) ligt rond 96 slagen/min. = (220 - leeftijd) x 0,55.
• De doelzone voor uithouding (75%) ligt rond 131 slagen/min. = (220 - leeftijd) x 0,75.
• De maximale hartslagwaarde voor een anaerobe belastingstraining  

(90%) ligt rond 157 slagen/min. = (220 - leeftijd) x 0,9.
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 5 GARANTIE

Trainingsapparaten van cardiostrong® worden onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. Als 
een fitnessapparaat dat je van ons gekocht hebt, niet perfect functioneert, betreuren wij dat en 
verzoeken wij je om onze klantendienst te contacteren. We staan telefonisch voor je klaar via de 
technische hotline.

Foutbeschrijvingen 
Je trainingsapparaat is zo ontwikkeld, dat permanent een hoogwaardige training mogelijk is. Als 
er zich desondanks toch problemen voordoen, dien je eerst de gebruiksaanwijzing lezen. Voor het 
oplossen van andere problemen, dien je de verkoper contacteren of naar onze gratis service hotline 
bellen. Om de fout zo snel mogelijk op te lossen, beschrijf je de fout zo nauwkeurig mogelijk.

Naast de wettelijke garantie, geven wij je garantie op alle bij ons gekochte fitnessapparaten volgens 
de onderstaande bepalingen.

Jouw wettelijke rechten worden hierdoor niet beperkt.

Garantie-eigenaar
De garantie-eigenaar is de eerste koper of elke persoon die een nieuwgekocht product van de eerste 
koper als geschenk gekregen heeft.

Garantieperiodes 
Vanaf de overgave van het trainingsapparaat gelden de volgende garantieperiodes.

Model Gebruik Volledige garantie Frame

BC70-B-2 Thuisgebruik 24 maanden 30 jaar

Onderhoudskosten
Wij kunnen de volgende keuze maken: reparatie, vervanging van individuele onderdelen of complete 
vervanging. Vervangonderdelen die tijdens de montage van het apparaat zelf moeten worden 
aangebracht, moeten door de garantienemer zelf worden vervangen en vormen geen onderdeel 
van het onderhoud. Na het verstrijken van de garantieperiode voor de onderhoudskosten geldt een 
zuivere deelgarantie, waarin de reparatie-, inbouw- en verzendingskosten niet inbegrepen zijn. De 
gebruikstijden worden als volgt aangegeven:

• Thuisgebruik: uitsluitend privé-gebruik in een privé-huishouding tot  
3 uren per dag

• Semiprofessioneel gebruik: tot 6 uur per dag 
(bijv. revalidatie, hotels, verenigingen, bedrijfsfitness)

• Professioneel gebruik: meer dan 6 uur per dag (bijv. fitness-studio)
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Garantieservice 
Tijdens de garantieperiode worden apparaten die omwille van materiaal- of fabricagefouten 
defecten vertonen, naar onze keuze gerepareerd of vervangen. Vervangen apparaten of onderdelen 
van apparaten worden onze eigendom. De garantieprestaties leiden noch tot een verlenging van de 
garantieperiode, noch zetten zij een nieuwe garantie in gang.

Garantievoorwaarden 
Om de garantie te laten gelden, zijn de volgende stappen vereist:

Contacteer de klantendienst per e-mail of per telefoon. Als het product tijdens de garantieperiode 
moet teruggestuurd worden voor reparatie, betaalt de verkoper de kosten. Na het verstrijken van de 
garantie draagt de koper de transport- en verzekeringskosten. Als het defect tot het kader van onze 
garantieprestatie behoort, krjg je een gerepareerd of een nieuw apparaat terug.

Garantieclaims zijn uitgesloten bij schade door:

• misbruik of onjuiste behandeling
• omgevingsinvloeden (vochtigheid, hitte, overspanning, stof, enz.)
• Niet-naleveving van de voor het apparaat geldende veiligheidsregels
• Niet-naleving van de gebruiksaanwijzing
• Gebruik van geweld (bijv. slag, stoot, val)
• Ingrepen die niet door de door gemachtigde serviceafdeling 

werden uitgevoerd.
• eigenmachtige pogingen tot reparatie

Aankoopbewijs en serienummer
Let erop dat je de bijbehorende factuur moet kunnen overleggen als je een beroep doet op de 
garantie. Opdat wij de versie van je model eenduidig zouden kunnen identificeren en voor onze 
kwaliteitscontrole hebben wij het serienummer van het apparaaat nodig voor ieder servicegeval. 
Houd het serienummer en je klantnummer bij de hand als je naar onze service hotline telefoneert. 
Dit maakt een snelle verwerking mogelijk. Als je problemen hebt om het serienummer op je apparaat 
te vinden, kun je contact opnemen met onze servicemedewerkers voor meer informatie.

Service buiten de garantie
Ook indien je trainingsapparaat gebreken vertoont na het verstrijken van de garantie of in gevallen 
die uitgesloten zijn van de waarborg, zoals normale slijtage, staan wij je ter beschikking om je 
een individuele offerte te maken. Contacteer onze klantendienst om een snelle en prijsgunstige 
oplossing voor het probleem te vinden. In dit geval zijn de verzendkosten ten laste van jou.

Communicatie 
Vele problemen kunnen al door een gesprek met ons als jouw vakhandelaar worden opgelost. We 
weten hoe belangrijk een snelle en ongecompliceerde probleemoplossing is voor jou als gebruiker 
van het trainingsapparaat, zodat je zonder grote en lange onderbrekingen met plezier kunt trainen. 
Daarom zijn wij ook geïnteresseerd in een snelle oplossing van jouw vraag. Houd daarom altijd je 
klantnummer en het serienummer van het defecte apparaat bij de hand.
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 6 AFVALVERWIJDERING

Aan het einde van zijn levensduur mag dit apparaat niet samen met het normale 
huishoudelijk afval worden afgevoerd. Het moet naar een inzamelpunt voor de 
recyclage van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht. Meer 
informatie krijg je bij de bevoegde dienst voor afvalinzameling van je woonplaats.

Volgens hun markering zijn de materialen recycleerbaar. Met de recycling, de 
terugwinning van grondstoffen of andere vormen van recycling van oude en afgedankte apparaten 
lever je een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu.

Vloermat Borstband

Handdoeken

 7 AANBEVOLEN ACCESSOIRES     
 

Om je trainingsbeleving nog aangenamer, efficiënter en beter vorm te geven, raden wij je aan om 
je fitnessapparaat aan te vullen met passende accessoires. Dat kan bijvoorbeeld een vloermat zijn, 
die ervoor zorgt dat je fitnessapparaat steviger staat en die de vloer tegen vallende zweetdruppels 
beschermt, maar ook extra handrails bij bepaalde loopbanden of silicone spray om bewegende 
onderdelen soepel te laten lopen.

Als je een cardiotrainingssapparaat hebt gekocht en je volgens je hartslag wil trainen, raden wij je 
aan om een compatibele borstband te gebruiken, omdat op die manier een optimale overdracht van 
de hartslag wordt gegarandeerd. Bij krachtstations wel je eventueel extra trekstangen of gewichten 
kopen.

Ons assortiment accessoires is van de hoogste kwaliteit en maakt je training nog beter. Als je meer 
informatie wenst over compatibele accessoires, raadpleeg je in onze webshop de detailpagina van 
de producten (het gemakkelijkste is om het artikelnummer in het zoekveld bovenaan in te voeren), 
waar je de aanbevolen accessoires voor dat product terugvindt. Als alternatief kun je natuurlijk 
ook onze klantendienst contacteren: telefonisch, per e-mail, in een van onze filialen of via onze 
socialmediakanalen. Wij staan voor je klaar!
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 8 BESTELLEN VAN VERVANGONDERDELEN

8.1 Service-hotline 

Om je de bestmogelijke service te kunnen bieden, moet je de modelnaam, het artikelnummer, het 
serienummer, de detailtekening en de onderdelenlijst bij de hand houden. 

SERVICE HOTLINE

8.2 Serienummer en modelnaam 

Zoek het serienummer voor de montage van je apparaat op het witte etiket en schrijf het in het 
bijbehorende veld. 

Serienummer: 

Merk/categorie:    Modelnaam:

    cardiostrong lig-ergometer        BC70-B-2

+31  172  619961 

info@fitshop.nl
Ma. - Do.   9:00 - 17:00 
Vr.   9:00 - 21:00
Za.              10:00 - 17:00

+33  (0) 172  770033 

+49 4621 4210-933

service-france@sport-tiedje.fr
Ma. - Vr.   8:00 - 18:00 
Za.                9:00 - 18:00

   80 90 16 50 

+49 4621 4210-945

info@t-fitness.dk
Ma. - Vr.   8:00 - 18:00 
Lø.                9:00 - 18:00

+44  141  876 3972 

orders@powerhousefitness.co.uk

Ma. - Vr.   9:00 - 17:00 

+49  4621 4210-0 

service-int@sport-tiedje.de
Ma. - Vr.   8:00 - 18:00 
Za.                9:00 - 18:00

+49  4621 4210-0 

+49  4621 4210-699
service@sport-tiedje.de

Ma. - Vr.   8:00 - 18:00
Za.   9:00 - 18:00

DE

NL

DK

UK

FR

INT
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8.3 Onderdelenlijst 

Nr. Aantal Naam (NL) Nr. Aantal Naam (NL)

IV-A 1 Frame IV-A32 2 Stalen afdekking

IV-A1 1 Sensorkabel 1100 mm IV-A33 1 Magneetbehuizing

IV-A2 1 Sensorkabel 1350mm IV-A34 1 Moer

IV-A3 1 Motor IV-A35 1 Schroef

IV-A4 4 Sensorbehuizing IV-A36 1 Schroef

IV-A5 1 Sensorkabel 950mm IV-A37 1 Moer

IV-A6 1 Schroef IV-A38 1 Sluitring

IV-A7 1 Sensorenhouder IV-A39 1 Sluitring

IV-A8 2 Lager IV-A40 1 Moer

IV-A9 1 Bus IV-A41 1 Rail

IV-A10 1 Moer IV-A42 8 Schroef

IV-A11 4 Schroef IV-A43 4 Schroef

IV-A12 1 Spanningskabel IV-A44 2 Aluminiumbehuizing

IV-A13 2 Schroef IV-A45 1 Aluminiumrail

IV-A14 2 Sluitring IV-A47 1 Aluminiumbehuizing 
(achteraan)

IV-A15 1 Magneetbehuizing IV-A48 1 Aluminiumbehuizing 
(vooraan)

IV-A16 1 Sensorkabel 950mm IV-A49 4 Schroef

IV-A17 1 Riemen IV-A50 8 Schroef

IV-A18 1 Vliegwiel IV-A50-1 4 Schroef

IV-A19 1 As IV-A51 1 Moer

IV-A20 2 Lager IV-A52 1 Aandrijfrol

IV-A21 1 Lager IV-A53 1 Magneet

IV-A22 1 Lager IV-A54 1 As

IV-A23 1 Wielen IV-A55 4 Schroef

IV-A24 1 Sluitring IV-A56 2 Lager

IV-A25 1 Lager IV-A57 1 Wielkast (L)

IV-A26 2 C-clip IV-A58 1 Wielkast (R)

IV-A27 1 Moer IV-A59 8 Schroef

IV-A29 2 Schroef IV-A60 1 Moer

IV-A30 2 Moer IV-A60-1 1 Moer

IV-A31 2 Moer IV-A61 4 Sluitring
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Nr. Aantal Naam (NL) Nr. Aantal Naam (NL)

IV-A62 4 Schroef IV-F10 2 Besturingsbehuizing (onder)

IV-A63 2 Moer IV-F11 2 Besturingsbehuizing (boven)

IV-A64 2 Afdekkap IV-F12 1 Mylar-toets (R)

IV-A65 1 Voorste kettingkap (L) IV-F13 1 Mylar-toets (L)

IV-A66 1 Voorste kettingkap (R) IV-F14 4 Schroef

IV-A67 1 Achterste kettingkap (R) IV-F16 4 IJzeren plaat

IV-A68 1 Achterste kettingkap (L) IV-G 1 Houder voor het rugkussen

IV-G1 1 Afdekkap

IV-A69 16 Schroef IV-G2 1 Frame van het zitje

IV-A70 1 Crank (L) IV-G3 1 Verstelbaar scharnier

IV-A71 1 Crank (R) IV-G4 1 Schroef

IV-A72 1 Veer IV-G5 1 Sluitring

IV-B 1 Voorpoot IV-G6 1 Moer

IV-B1 2 Afdekkap IV-G7 2 Schroef

IV-B2 2 Wiel IV-G8 2 Sluitring

IV-B3 4 Schroef IV-G9 2 Metalen bus

IV-C 1 Achterpoot IV-G10 1 Bus

IV-C1 1 Afdekkap IV-G11 1 Afdekking van de rail van het 
zitje (L)

IV-C1-1 1 Afdekkap IV-G12 1 Afdekking van de rail van het 
zitje (R)

IV-D 1 Handgreep vooraan IV-G13 4 Schroef

IV-D1 4 Afdekkap IV-G14 1 Schroef

IV-E 1 Consolekolom IV-G15 1 Gascilinder

IV-E1 1 Sensorkabel 500mm IV-G16 1 Veer

IV-E2 1 Sensorkabel 500mm IV-G17 1 Schroef

IV-F 1 Zijdelijngse handgrepen IV-G18 2 Moer

IV-F1 2 Afdekkap IV-G19 2 Houder 

IV-F2 1 Afdekkap IV-G20 4 Schroef

IV-F3 2 Afdekkap IV-G21 4 Sluitring

IV-F4 1 Sensorkabel 650mm IV-G23 4 Sluitring

IV-F5 1 Sensorkabel 650mm IV-G24 6 Moer

IV-F6 2 Afdekkap IV-G25 6 Sluitring

IV-F7 2 Sensorbehuizing (onder) IV-G26 6 Bus

IV-F8 2 Sensorbehuizing (boven) IV-G27 6 Wiel
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Nr. Aantal Naam (NL) Nr. Aantal Naam (NL)

IV-G29 2 Schroef IV-H1 4 Schroef

IV-G30 1 Sleuven voor het zitje IV-J1 1 Drinkbus

IV-G31 1 Hoekplaat sleuven voor het 
zitje (R)

IV-J2 1 Flessenhouder

IV-G32 1 Hoekplaat sleuven voor het 
zitje (L)

IV-K 1 Zitje

IV-G33 4 Sluitring IV-L 1 Rugleuning

IV-G34 4 Schroef IV-M1 1 Pedaal (L)

IV-G35 1 Schroef IV-M2 1 Pedaal (R)

IV-G36 1 Sluitring IV-M3 1 Afdekking consolekolom (L)

IV-G37 1 Moer IV-M4 1 Afdekking consolekolom (R)

IV-G38 1 Schroef IV-M5 1 Instelhendel

IV-G39 1 Bus IV-M6 1 Netstekker

IV-G40 2 Sluitring IV-N1 2 Schroef M8x100

IV-G41 1 As IV-N2 15 Onderlegring M8x16

IV-G42 1 Moer IV-N3 2 Schroef M8x20

IV-G43 1 Veer IV-N4 4 Schroef M8x15

IV-G44 1 Instelhendel IV-N6 1 Schroef M4x20

IV-G45 1 Schroef IV-N7 4 Schroef 1/4x40

IV-G46 1 Bus IV-N9 2 Moer M8

IV-G47 1 Moer IV-N10 4 Schroef M8x35

IV-G48 1 Schroef IV-N11 3 Instelhendel

IV-G49 1 Moer IV-N12 4 Schroef

IV-G50 1 Stijve as IV-N13 1 Schroef

IV-G51 1 Bewegende as IV-N13-1 1 Schroef

IV-G51-1 1 Houder IV-N14 2 Schroef M5x15

IV-G52 1 Bus IV-N15 4 Borgveer M8

IV-G53 2 Borgveer M8 IV-N16 3 Schroef M8x30

IV-H 1 Console
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8.4 Detailtekening 
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CONTACT

Hoofdzetel van de firma
Sport-Tiedje GmbH
Flensburger Str. 55
24837 Schleswig

Technische hotline

DISCLAIMER

©2010 cardiostrong® is een geregistreerd merk van de firma Sport-Tiedje GmbH. Alle 
rechten voorbehouden. Elk gebruik van dit merk zonder de voorafgaande uitdrukkelijke 
geschreven toestemming van Sport-Tiedje is verboden.

Het product en de handleiding kunnen worden gewijzigd. De technische gegevens kunnen zonder 
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Op deze website vind je een gedetailleerd overzicht inclusief het adres en de openingsuren van alle 
fitnessvakhandels van de Sport-Tiedje groep in Duitsland en de overige landen.

     www.sport-tiedje.com/filialen

+31  172  619961 

info@fitshop.nl

+33  (0) 172  770033 

+49 4621 4210-933

service-france@sport-tiedje.fr

   80 90 16 50 

+49 4621 4210-945

info@t-fitness.dk

+44  141  876 3986 

support@powerhousefitness.co.uk

+49  4621 4210-0 

service-int@sport-tiedje.de

www.sport-tiedje.com
www.cardiostrong.de

+49  4621 4210-0 

+49  4621 4210-698
technik@sport-tiedje.de
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