
 
STELVIO SPINNING FIETS 
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BELANGRIJK ! 

Gelieve voor een maximale doeltreffendheid en veiligheid deze handleiding te lezen alvorens de spinning 

fiets te gebruiken. Hou deze handleiding bij voor toekomstig gebruik. 

De specificaties van dit product kunnen minimaal verschillen van de illustraties en zijn onderhevig aan 

verandering zonder voorafgaande kennisgeving. 



- 1 - 

Voor je van start gaat: 

Bedankt voor het kopen van dit product! Voor uw veiligheid, lees deze handleiding zorgvuldig door 
voordat u de machine gebruikt. 

Verwijder componenten uit de doos voor montage en controleer of alle genoemde onderdelen zijn 
geleverd. Montage-instructies worden beschreven in de volgende stappen en illustraties. 

 

Veiligheids- en onderhoudsinstructies: 

Zorg ervoor dat u de volledige handleiding leest alvorens uw machine te monteren of te bedienen. 

Let met name op de volgende veiligheidsmaatregelen: 

 

1. Zodra de spinning fiets volledig is samengesteld, controleer of alle onderdelen zoals bouten, 

moeren en sluitringen stevig zijn vastgezet. 

2. Controleer regelmatig of de veiligheidsketting die de bewegende delen van de machine beveiligt, 

stevig vast zit en in goede staat is. 

3. Controleer altijd of de zadelpen, de pedalen en het stuur stevig vast zijn gezet voordat u de fiets 

gebruikt. 

4. Het wordt aanbevolen om alle bewegende onderdelen jaarlijks te smeren. 

5. Draag geen losse kleding om te vermijden dat deze komt vast te zitten in de bewegende delen 

van de fiets. 

6. Verwijder de voeten niet van de pedalen terwijl deze in beweging zijn. 

7. Draag altijd schoenen bij gebruik van de fiets. 

8. Verwijder vocht en zweet van de fiets na elke training. Veeg de machine droog met een vochtige 

doek, water en een milde zeep. Gebruik geen oplosmiddel op basis van petroleum om de machine 

schoon te maken zodat u de afwerking niet beschadigt. 

9. Houd kinderen weg van de fiets terwijl hij in gebruik is. Laat de kinderen niet toe om de fiets te 

gebruiken. Deze fiets is ontworpen voor volwassenen niet voor kinderen. 

10. Demonteer de fiets niet totdat de pedalen volledig zijn gestopt. 

11. Stop de oefening onmiddellijk in geval van misselijkheid, kortademigheid, zwakte, hoofdpijn, pijn 

in de borststreek of enig ander ongemak. 

12. Plaats geen vingers of andere objecten in de bewegende delen van de fiets. 

13. Voorafgaand aan elke training, raadpleeg eerst uw arts om de trainingsfrequentie, tijd en 

intensiteit vast te stellen die geschikt zijn voor uw specifieke leeftijd en conditie. 

14. Trek na het trainen de spanningsregelaar naar beneden om weerstand te verhogen, zodat de 

pedalen niet vrij draaien en mogelijk iemand kunnen pijn doen. 

15. Het maximale gebruikersgewicht van deze spinning fiets is 120 kg. 
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WAARSCHUWING: VOORDAT U EEN TRAININGSSPROGRAMMA BEGINT, RAADPLEEG UW 

ARTS. DIT IS BIJZONDER BELANGRIJK VOOR PERSONEN OUDER DAN 35 OF PERSONEN 
MET GEZONDHEIDSPROBLEMEN. LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIKEN VAN 
EENDER WELKE FITNESSAPPARATEN. 

OVERZICHTSTEKENING 
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ONDERDELENLIJST 

Part No. Description Qty Part No. Description Qty 

1 Hoofdframe 1 19 Zadelpijp 1 

2 Voorstabilisator 1 20 Zadel 1 

3 Zeskantmoer M10 4 21 Nylonmoer M10 1 

4 Verstelbaar voetpaneel 4 22 Verstelbare beugel 1 

5 Bout M10x25 4 23 Rembalk 1 

6 Nylonmoer M8 3 24 Bout M8x38 1 

7 
Vlakkesluitring   
D8*D16*1.5 

3 25 Ronde rubberen sluitring 1 

8 Transportwiel 2 26 Vlakke sluitring D10*D25*2 1 

9 Bout M8x45 2 27 Vaste knop 1 

10 
Vlakkesluitring 
D10*D20*2 

4 28 Stuurstang 1 

11 Hoekige einddop 4 29 Kabel 2 

12 Achterstabilisator 1 30 Monitor 1 

13L/R Pedaal Per 1 31 Sensordraad 1 

14L/R Zwengel Per 1 32 Stang 1 

15 Pop-pin knop 3 33 Bout M10*25 2 

16 Vierkante bus 3 34 
Vlakkesluitring 
D10*D20*1.5 

2 

17 Zadelpenbuis 1 35 Monitor klep 1 

18 Zadelpijpkapje 2 36 Kruiskopschroef 1 

Nota: Enkele van de bovenstaande accessoires zijn voorgemonteerd op de hoofdcomponent. Ze 

mogen niet apart worden geleverd. 

MONTAGE 

Bereid het werkgebied voor 

Het is belangrijk dat u uw product op een schone, heldere, onbevlekte plek plaatst. Dit stelt u in staat om 

rond het product te bewegen terwijl u passende onderdelen monteert en vermindert de kans op letsel 

tijdens het monteren. 

Vraag hulp aan een partner 

U kunt het product sneller, veiliger en makkelijker monteren met behulp van een vriend, omdat sommige 

componenten groot, zwaar of ongemakkelijk zijn om alleen te kunnen behandelen. 

Open de doos 

Maak de doos waarin uw product zich bevindt zorgvuldig open. Zorg ervoor dat u de doos op de juiste 

manier opent, omdat dit de makkelijkste en veiligste manier is om alle componenten te verwijderen. 
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Pak de componenten uit 

Pak elke component voorzichtig uit, controleer met behulp van de onderdelenlijst dat u alle benodigde 

onderdelen hebt om de montage van uw product te voltooien. 

 

MONTAGE INSTRUCTIES 
Stap 1: 
Bevestig de voorste stabilisator (2) en de achterste stabilisator (12) op het hoofdframe (1), 
met de bouten (5) en de vlakkebouten (10). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 2: 
Bevestig de pedalen (13R/L) op de zwengels (14R/L). Controleer altijd of de pedalen (13R/L) 
goed vastzitten tijdens de training, anders zullen deze loskomen. 

Nota: Beide pedalen zijn gemarkeerd met L voor LINKS en R voor RECHTS. Draai de 
linkerpedaal tegenwijzerzin en de rechterpedaal wijzerzin om deze te bevestigen aan de 
zwengel. 
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Stap 3: 

1. Zet het zadel (20) op de zadelpijp (19) met behulp van de sleutel.  

Nota: De positie van het zadel (20) en de handgreep (28) kan individueel worden aangepast, 
door de pop-pin knop (15) op het hoofdframe (1) los te draaien en vervolgens te trekken. 

2. Maak de stang (32) op het hoofdframe (1) stevig vast met behulp van de pop-pin knop 
(15) zoals afgebeeld. 

3. Bevestig de monitor klep (35) op de stuurstang (28) met de kruiskopschroef (36). Plaats 
vervolgens de monitor (30) op de klep, steek de sensordraad (31) in het ronde gat aan de 
achterkant van de monistor. 

Nota: Controleer altijd en zorg ervoor dat het zadel (20) stevig op de zadelstangbuis (19) is 
bevestigd voordat u op de fiets gaat zitten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


