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U heeft gekozen voor een product van het merk DOMYOS. Graag willen wij u voor dat vertrouwen danken.
Of u nu een beginner bent, of sport op een hoog niveau, DOMYOS helpt u om in vorm te blijven en uw lichamelijke conditie te verbeteren. Onze 
teams doen steeds hun uiterste best om voor u de beste producten te ontwikkelen. Mocht u desondanks toch opmerkingen, suggesties of vragen 
hebben, dan vernemen we dat graag van u via onze site DOMYOS.COM. U vindt hier ook adviezen voor het sporten, en indien nodig bieden we  
u ondersteuning.
Wij wensen u een goede training, en we hopen dat dit product van DOMYOS aan al uw verwachtingen voldoet.

PRESENTATIE

De crosstrainer is ideaal voor wie zijn hart en ademhaling wil versterken en tegelijkertijd een strakker lichaam  
wil: bilspieren, quadriceps, kuitspieren, rugspieren, borstspieren, biceps en buikspieren worden opgebouwd.
Door achterwaarts te trappen worden de bilspieren en de achterste dijspieren extra getraind. De crosstrainer  
is ideaal om gewicht te verliezen en uw figuur te verfijnen in het kader van een evenwichtige voeding.

WAARSCHUWING

U dient op een GECONTROLEERDE wijze aan uw conditie te werken. Raadpleeg uw arts voor u met een oefenprogramma begint. Dat is vooral 
belangrijk wanneer u ouder dan 35 jaar bent, vroeger gezondheidsproblemen heeft gehad, of indien u al jaren niet aan sport heeft gedaan.  
Lees alle instructies voor gebruik.

ALGEMENE AANBEVELINGEN

 

 

INSTELLINGEN

 

1. DE CROSSTRAINER WATERPAS ZETTEN
Waarschuwing: stap altijd van de crosstrainer af voordat u deze waterpas gaat zetten. Indien het product niet stabiel staat
tijdens het gebruik, draai dan aan een van de stelknoppen (of aan beide) totdat het product stabiel staat. 

2. INSTELLING POSITIE PEDALEN
 U kunt tijdens de montage de positie van de pedalen instellen. U kunt kiezen uit 3 niveaus: voor: het dichtst bij het stuur 

midden achter: het verst van het stuur. De meest optimale positie is de middelste positie. De wijziging van de instelling 
kan nuttig zijn voor het bereiken van een bepaald trainingsdoel, of kan zinvol zijn om de ideale positie te vinden die past 
bij uw lichaamsbouw. De voorste positie is het meest geschikt voor personen die kleiner zijn dan 175 cm, en de achterste
positie is het meest geschikt voor personen die groter zijn dan 185 cm.

 3. VEILIG OP EN AFSTAPPE
Blokkeringswiel voor poten en pedalen, voor het veilig omhoog- en omlaag brengen van het product.

VERPLAATSING VAN HET PRODUCT

Waarschuwing: stap altijd van de crosstrainer af voordat u deze verplaatst.

Ga op de grond staan voor uw product, en trek de crosstrainer aan het stuur naar u toe. Het product steunt nu op de transportwieltjes,  
zen u kunt het product verplaatsen. Bent u klaar met het verplaatsen, zet dan de achterste steunen weer op de grond.

1. Het is de taak van de eigenaar zich ervan te overtuigen dat alle gebruikers 
van het product goed op de hoogte zijn van alle gebruiksaanwijzingen.

2. DOMYOS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor klachten wegens
verwondingen of wegens schade toegebracht aan personen of voorwerpen 
wanneer een koper of ander persoon het product gebruikt of verkeerd
gebruikt heeft.

3. Gebruik het product niet voor commerciële doeleinden, verhuur of
institutionele doeleinden.

4. De gebruiker dient voor elk gebruik van het apparaat alle onderdelen
ervan te controleren en ze indien nodig vast draaien.

5. Elke vorm van montage en demontage van het product dient met zorg te 
worden uitgevoerd.

6. Draag sportschoenen om uw voeten te beschermen tijdens het trainen.

Draag GEEN wijde of loshangende kleding: deze zou vast kunnen komen te 
zitten in het toestel. Draag geen sieraden. Bind uw haar vast, zodat het u niet 
hindert als u traint.

7.  Voor personen met een pacemaker, defibrillator of een ander inwendig
elektronisch apparaat is het gebruik van de hartslagsensor op eigen risico. 

8. Het wordt zwangere vrouwen afgeraden om de hartslagsensor te
gebruiken.

9. WAARSCHUWING! De systemen die de hartslag in de gaten houden, zijn
niet altijd even nauwkeurig. Overbelasting kan leiden tot ernstige blessures 
of zelfs de dood. Als u pijn heeft of zich onwel voelt, dient u de training
onmiddellijk te stoppen.

10.  Gebruik het product uitsluitend met de meegeleverde adapter.

11. Het toestel moet op een vlakke, stabiele ondergrond worden geplaatst.

3.

1.

2.
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CONSOLE

Uw console is uitgerust met tal van functies om uw training te verbeteren.
Hieronder vindt u een reeks instructies om het gemakkelijk te gebruiken. 

 PRESENTATIE

Knop  Centrale knop om de console aan te zetten, keuzes in te stellen, en een trainingssessie te starten.

Knop  Navigeren in het keuzeprogrammamenu.

Knop  Een programma verlaten, teruggaan naar het hoofdmenu, de console uitschakelen.

Knop  Instellen van de moeilijkheidsgraad van het trappen (hoger of lager), instellen van uw parameters (hoger of lager).

Knop  Snelheid in km/u (of mi/u).

Knop   Resterende tijd tot het einde van de sessie (of gecumuleerde tijd sedert het begin van de sessie, in het geval van een snelstartsessie). 
Hiermee kunt u ook de totale trainingstijd tijdens een programma parametreren.

Knop  Hartslagfrequentie per minuut. Hiermee kunt u ook uw maximum hartfrequentie parametreren.

Knop  Afstand in km (of mi). Hiermee kunt u ook de totale af te leggen afstand tijdens een programma parametreren. 

Keuzeschakelaar: Kies uw type apparaat (EF, RF, HT).
EF: elliptische fiets
HT: hometrainer
RF: roeifiets

RESET: De selectie opnieuw instellen.

 SELECTIE KM / MI

Standaard geeft uw console de informatie over afstand in km en over snelheid in km/u.
Om over te gaan op de eenheid in mijlen (mi):
1. De console uitzetten.

2. Meer dan 3 seconden op de centrale knop drukken .
3. De eenheid kiezen met de knoppen 
4. Valideren door op de centrale knop  te drukken; de console geeft automatisch het welkomstscherm weer.

MI KM
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 WELKOMSTSCHERM

Dit is het eerste scherm dat u te zien krijgt als u de console inschakelt. 

 MENU

Parametreren van de maximum hartfrequentie.

Tot begin op het welkomstscherm en druk op de knop  voor toegang tot het menu om de maximum hartfrequentie in te stellen.

1
Instellen van uw maximum hartfrequentie door te drukken op de knoppen  of  .
Valideren door te drukken op de knop .

Berekening van de maximum hartfrequentie (max HF):
Voor vrouwen: 226 - leeftijd.
Voor mannen: 220 - leeftijd.
Aanpassing volgens trainingsniveau:
Voeg hier +10 aan toe voor beginners, ongetrainde personen.
Blijf de basisberekening hieronder gebruiken voor occasionele sporters.
Verlaag met -10 voor regelmatige sporters.

De max HF, naargelang de doelstelling:

Een verlichte indicator  verandert van kleur naargelang uw doelstelling.

 < 60 % MAX HF (BLAUW)  => herstelfase van de MAX HF

 tussen 60% en 69% van de MAX HF (GROEN) => terug naar de rusttoestand

 tussen 70% en 79% van de MAX HF (GEEL) => gewichtsverlies

 tussen 80% en 89% van MAX HF (ORANJE) => verbetering van het uithoudingsvermogen

> 90 % MAX HF (ROOD) => verbetering van de prestaties

Als u uw gevoelige punten wilt kennen, wordt aanbevolen om een inspanningstest uit te voeren bij een cardioloog.

 SNELLE START

Beginnen met trappen.
U kunt beginnen met uw sessie.
Om de moeilijkheidsgraad van de trappers in te stellen, druk op de knoppen  of  .
Om even te pauzeren, stop met trappen gedurende 2 seconden.
Om uw sessie te hervatten (binnen de 15 minuten na het begin van de pauze), start opnieuw met trappen. 

Om de sessie voortijdig te stoppen, druk op de knop .

Om de console uit te schakelen, druk lang op de knop  zodra u terug op het welkomstscherm bent.

De console schakelt zich automatisch uit na 15 minuten van inactiviteit.
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      PROGRAMMA’S

Kies het programmamenu door te drukken op de knop .

Kies een profiel uit de 9 voorstellen in het programmamenu door de knop  of de knoppen  en  te gebruiken. 

Als u bevestigt door op de knop  of  te drukken, kan u de trainingstijd instellen door de knoppen  en  te gebruiken ;

bevestig vervolgens door te drukken op de knop  of begin te trappen (de standaard trainingstijd is 30 minuten).

Als u bevestigt door op de knop  te drukken, kan u de totale af te leggen afstand parametreren door de knoppen  en  te gebruiken;

bevestig vervolgens door te drukken op de knop  of begin te trappen (de standaard af te leggen afstand is 5 km).

U kunt beginnen met uw sessie.

Om de moeilijkheidsgraad van het trappen in te stellen, druk op de knoppen  of .

Om uw sessie te hervatten (binnen de 15 minuten na het begin van de pauze), start opnieuw met trappen.

Om de sessie voortijdig te stoppen, druk op de knop .

Om de console uit te schakelen, druk lang op de knop  zodra u terug op het welkomstscherm bent. 

De console schakelt zich automatisch uit na 15 minuten van inactiviteit.

Programmaprofielen

Standaardtijd = 30 minuten (behalve «Quick-Start» of waar de tijd toeneemt) aan te passen door te drukken op de knoppen  en .
Een verticaal vakje (5 in totaal) = 3 weerstandsniveaus.

«QUICK-START» modus:

1
Doel: Snel gebruik.
Beschrijving: Gewoon op de fiets gaan zitten en beginnen met trappen!

1. Programma «FIT1»:

Doel: Terug in vorm geraken.
Beschrijving: Vlot opnieuw in vorm met kleine variaties in intensiteit.

2. Programma «FIT2»:

Doel: Uw vorm behouden.
Beschrijving: Twee inspanningspieken in een trainingssequentie die bestaat uit een 
progressieve fase (stijgend) en een degressieve fase (dalend). 

3. Programma «KCAL 1»:

Doel: Gewichtsverlies 1.
Beschrijving: «Dubbel plateau aan zwakke intensiteit door een vrij snel tempo aan 
te houden tijdens de trainingssessie.
Advies: Houd bij voorkeur de handvaten vast tijdens de inspanning».
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4. Programma «KCAL2»:

Doel: Gewichtsverlies 2.
Beschrijving: Intervallen van zwakke intensiteit om binnen de doelzone te blijven door  
de spieren sterker te belasten dan op niveau 1.

5. Programma «KCAL3»:

Doel: Gewichtsverlies 3.
Beschrijving: De hele training inspanningen leveren op hoog niveau bestaande uit  
een progressieve fase, een plateaufase en een degressieve fase. 
Groot caloriegebruik.

6. Programma «SOFT:

Doel: 5 km.
Beschrijving: Vijf kilometer fietsen aan een matig tempo en intensiteit. 

7. Modus «PERF1»:

Doel: Prestatie 1.
Beschrijving: Dubbele toename, het tempo aanpassen aan het weerstandsniveau. 
Voor een grotere spierbelasting: Verhoogde weerstand=zwakker tempo. 

8. Programma «PERF2»:

Doel: Prestatie 2.
Beschrijving: Intervallen van hoge intensiteit voor een groter uithoudingsvermogen 
en spierbelasting. De hele sessie moet u hetzelfde tempo aanhouden. 
Zwakkere weerstand = herstelfases.

9. Programma «PERF3»:

Doel: Prestatie 3.
Beschrijving: Intervallen van hoge intensiteit voor een groter uithoudingsvermogen  
en spierbelasting. De hele sessie moet u hetzelfde tempo aanhouden. 
Zwakkere weerstand = herstelfases.
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 SCHERM TIJDENS DE SESSIE

1. Verbrande calorieën in Kcal 

2. Aantal pedaalomwentelingen per minuut (of rpm)

3. Hartslagfrequentie per minuut (druk op de knop  )

4. Afstand in km (of mi) (druk op de knop  ) 

5. Snelheid in km/u (of mi/u) (druk op de knop  ) 

6. Resterende tijd tot het einde van de sessie (of gecumuleerde tijd sedert het begin van de sessie, in het geval van een snelle start) (druk op 

de knop ) 

7. Weerstandsniveau (schaal inspanningsintensiteit) 

8. Indicator hartzone

 SAMENVATTING VAN DE PRESTATIES

De samenvatting van uw prestaties wordt aan het eind van uw sessie automatisch weergegeven tijdens de herstelperiode van 2 minuten.

Zo krijgt u te zien:

 - uw gemiddelde hartfrequentie (als u tijdens uw sessie een analoge, niet-gecodeerde hartfrequentiemeter droeg);

 - een schatting van het aantal verbrande calorieën;

 - uw gemiddelde snelheid;

 - de afgelegde afstand.

Om de moeilijkheidsgraad van het trappen in te stellen, druk op de knoppen  of .

Om de samenvatting van uw prestaties vroegtijdig te sluiten, druk lang op de centrale knop.
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GEBRUIK

Wanneer u een beginner bent, start de training dan door een aantal dagen bij een lage snelheid te trainen, zonder te forceren, en neem zo nodig 
rust. Bouw geleidelijk aan het aantal en de duur van de trainingen uit. Houd uw rug recht tijdens de training. Denk eraan om het vertrek waarin  
de crosstrainer zich bevindt goed te ventileren.

Vormbehoud / Warming-up: een zich geleidelijk opbouwende inspanning vanaf 10 minuten

Voor een training in het kader van vormbehoud of in het kader van een herstelprogramma kunt u elke dag  
ongeveer 10 minuten trainen. Dit trainingstype heeft tot doel uw spieren en gewrichten weer wakker te  
maken. Het kan ook als warming-up worden gedaan voorafgaand aan een fysieke inspanning.
Om uw benen steviger te maken kiest u voor een hogere weerstand en een langere trainingstijd. Uiteraard  
kunt u de intensiteit van de training tijdens de training aanpassen.

In vorm blijven / Gewicht verliezen:  gematigde inspanning gedurende een redelijk lange 

trainingstijd (minstens 22 minuten per dag)

U krijgt het advies om deze activiteit regelmatig en met mate te doen. Uw cardioloog kan u na een cardiale 
inspanningstest advies geven over uw limieten. In het ideale geval, zweet u een beetje tijdens het trainen zonder 
het gevoel te hebben dat u buiten adem bent. De WGO beveelt u dagelijks minstens 22 minuten een sessie van dit 
type aan om fit te blijven. 
De WGO beveelt u dagelijks minstens 44 minuten een sessie van dit type aan om gewicht, en vooral vet te verliezen.

Uw conditie verbeteren: intensieve inspanning gedurende 20 tot 40 minuten

Dit trainingstype heeft tot doel de hartspier aanzienlijk sterker te maken bij een intensievere ademhaling.  
De weerstand/snelheid van het trappen wordt opgevoerd zodat u tijdens het trainen zwaarder zult gaan  
ademen. Deze inspanning vergt meer van u dan de conditietraining. Naarmate u langer traint, zult u deze 
inspanning langer vol kunnen houden bij een hoger tempo. Dit type training kunt u minimaal drie maal per 
week uitvoeren. Trainen op een zeer hoog tempo is alleen bedoeld voor atleten en vereist een aangepaste 
voorbereiding. Blijf na de training nog enkele minuten doorgaan en verlaag het traptempo om uw lichaam  
bij te laten komen en terug te keren tot de rusttoestand.

Rekken:

U krijgt het advies om na elke sessie stretchoefeningen te doen om uw spieren te ontspannen en doeltreffend te herstellen. 

GARANTIEBEWIJS

DOMYOS geeft bij normale gebruiksomstandigheden 5 jaar garantie op het frame en 2 jaar op de andere onderdelen en de onderdelen  
die onderhoud behoeven, geteld vanaf de datum van aankoop, waarbij de kassabon als aankoopbewijs dient.

De verplichting van DOMYOS uit hoofde van deze garantie beperkt zich tot de vervanging of de reparatie van het product, naar goeddunken van 
DOMYOS.

Deze garantie geldt niet in geval van:
- Schade die wordt veroorzaakt tijdens het vervoer
- Gebruik en/of opslag buiten, of in een vochtige omgeving (met uitzondering van trampolines)
- Slechte montage
- Onjuist gebruik of abnormaal gebruik
- Slecht onderhoud
- Reparaties die zijn uitgevoerd door technici die niet officieel erkend zijn door DOMYOS
- Gebruik anders dan privégebruik

Deze aankoopgarantie sluit de wettelijke geldende garantie die van toepassing is in het land van aankoop niet uit.
Om gebruik te maken van de garantie op dit product, raadpleegt u de tabel op de laatste pagina van de gebruiksaanwijzing.








