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HOOFDSTUK 1: ALVORENS VAN START TE GAAN

Gefeliciteerd met uw keuze voor de CycleOps Pro Series-indoorfiets! De CycleOps Pro Series-indoorfiets voert het indoorfietsen 
naar een hoger niveau, omdat het de enige indoorfiets is die zit, aanvoelt en rijdt als een wegfiets.

Gebruikershandleiding van de CycleOps Pro Series-indoorfiets voor: 
-400 Pro 
-300 Pro
-200 Pro

Lees deze handleiding om:
-De indoorfiets te monteren
-De indoorfiets te gebruiken
-Gewone afstellingen te doen

Surf naar www.cycleops.com voor meer informatie over Saris Cycling Group en de CycleOps Pro Series-indoorfiets:
-Registreer uw product voor uw garantie
-Raadpleeg de veelgestelde vragen
-Bekijk de instructievideo's
-Raadpleeg de productupdates en de technische bijwerkingen van CycleOps
-Schrijf u in voor de CycleOps Power-nieuwsbrief
-Kom meer te weten over krachttraining
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HOOFDSTUK 2: DE CYCLEOPS PRO SERIES-INDOORFIETS UITPAKKEN

Zet de doos recht en snij de plastic bindingsriemen door.  Verwijder het deksel van de doos, zodat u de indoorfiets en de verpak-
king kunt zien.  Verwijder alle onderdelen uit de doos, met inbegrip van de schuimopvulstukken. Controleer of alle onderstaande 
onderdelen aanwezig zijn:

Naam Aantal

A Achterste steunvoet 1

B Voorste steunvoet 1

C Gemonteerd fietskader 1

D Stuurpen (korter, meet 46 cm) 1

E Zadelpen (langer, meet 58 cm) 1

F Zadel 1

G Zadelpenklem 1

H Stuur 1

I Drinkfleshouder 1

J Eindkappen 2

K Eindkapschroeven 4

L Drinkflesafstandsring 1

M Grote L-hendels 2

N Kleine L-hendels 2

O Steunvoetbouten 8

P Steunvoetsluitringen 8

Q Veelzijdige sleutel 1

R Inbussleutel van 6 mm met een 
kruiskopschroevendraaier aan het 
uiteinde

1

S Inbussleutel van 5 mm 1

T Inbussleutel van 4 mm 1

U Inbussleutel van 3 mm 1

A B C

D E F

G H I

L

Extra gereedschap dat handig kan zijn:
-Griptang of klein kleminstrument
-Steeksleutel 17 mm
-Ringsleutel van 15 mm
-Ringsleutel van 10 mm
-Tang
-Pedaalsleutel
-Inbussleutel van 2,5 mm

Achterste  
steunvoet

Voorste  
steunvoet

Gemonteerd  
fietskader

Zadelpen

Zadelpenklem DrinkfleshouderStuur

Zadel

Drinkflesafstandsring

Stuurpen

Kleine L-hendelsGrote L-hendels

18” 23”

N

OSteunvoetbouten Steunvoetsluitringen P Q

S

Veelzijdige sleutel

T

U

Eindkappen J KEindkapschroeven

R

M

Inbussleutel van 5 mm

Inbussleutel van 3 mm

Inbussleutel van 4 mm

Inbussleutel van 6 mm met een  
kruiskopschroevendraaier aan  
het uiteinde
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A

B

1. Merk het verschil op tussen de steun-
voeten vooraan en achteraan.  De 
grootste steunvoet met wieltjes moet 
achteraan op de indoorfiets gemonteerd 
worden (onder het vliegwiel).

3. Gebruik de inbussleutel van 5 mm om 
de voorste steunvoet aan de voorkant  
van het fietskader te bevestigen met  
vier steunvoetbouten van 5 mm en vier 
steunvoetsluitringen.  Haal eerst de  
binnenbouten aan en vervolgens de  
buitenbouten, zodat de voet correct en 
gelijk wordt vastgezet. 

HOOFDSTUK 3: MONTAGE VAN DE INDOORFIETS

Steunvoeten bevestigen

1. Gebruik de inbussleutel van 6 mm om 
de bout van 6 mm in het gemonteerde 
fietskader te verwijderen. U kunt de bout 
van 6 mm behouden in plaats van de 
grote L-hendel als u de stuurhoogte  
permanent wilt vastzetten.

2. Schuif de stuurpen in de hoofdbuis en 
zet de pen vast door de grote L-hendel 
aan de rechterkant van de indoorfiets 
(aan de kant van de kettingkast) in het 
gemonteerde fietskader te schuiven.

D

Stuur bevestigen

A

2. Gebruik de inbussleutel van 5 mm om 
de achterste steunvoet aan de achterkant 
van het fietskader te bevestigen met vier 
steunvoetbouten van 5 mm en vier  
steunvoetsluitringen. Haal eerst de  
binnenbouten aan en vervolgens de  
buitenbouten, zodat de voet correct en 
gelijk wordt vastgezet. 

Stuurpen

Achterste  
steunvoet

Voorste  
steunvoet

M
Grote 
L-hendel

4. Zet de drinkfleshouder en het stuursa-
men vast met de twee vooraf verwijderde 
afstandsschroeven van 4 mm en sluitrin-
gen aan de onderkant van het stuur.

C
Gemonteerd 
fietskader

I
Drinkflesaf- 
     standsring

L

Drinkfles-
houder

HStuur

A B
Achterste  
steunvoet

Voorste  
steunvoet

 5. Schuif het stuursamenstel voorzichtig  
op de stuurpen.  Gebruik de 
kruiskopschroevendraaierkant van de 
inbussleutel van 6 mm om de plastic 
eindkap op de stuurpen met twee 
eindkapschroeven vast te zetten.

6. Zet het stuur vast met de kleine 
L-hendel aan de rechterkant van de 
indoorfiets (kant van de kettingkast) 
wanneer u het stuur gemonteerd hebt.

N

J
H

D

Kleine  
L-hendel

Stuurpen

Stuur

Eindkap

3. Glijd de waterfleshouder en waterfles 
spacer op het wegstijlstuur.

Water bottle holder

Handlebar

Water bottle 
spacer
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Zadel bevestigen

G

De CycleOps Pro Series-indoorfiets wordt geleverd met een zadel. Als u dat wenst, kan de indoorfiets uitgerust worden met een 
kant-en-klaar zadel om de maat, het aanvoelen en het rijden persoonlijker te maken.  Personen die kleiner zijn dan 1,52 m hebben 
een kortere zadelpenklem nodig.  Neem in dat geval contact op met Saris Cycling Group om de korte zadelklem aan te schaffen. 

3. Bevestig de zadelpenklem op de  
zadelpen.  Zet het zadel met de kleine  
L-hendel vast wanneer het recht staat.

2. Schuif de zadelpen in de zadelbuis en 
zet de pen vast door de grote L-hendel 
aan de rechterkant van de indoorfiets 
(aan de kant van de kettingkast) in het 
gemonteerde fietskader te schuiven. 

Zadelpenklem

N
Kleine 
L-hendel

EZadelpen

1. Gebruik de inbussleutel van 6 mm om 
de bout van 6 mm in het gemonteerde 
fietskader te verwijderen. U kunt de bout 
van 6 mm behouden in plaats van de 
grote L-hendel als u de hoogte van de 
zadelpen permanent wilt vastzetten.

NM
Kleine  
L-hendels

Grote  
L-hendels

Drukken

Draaien

7. Druk op de zwarte knop en draai aan 
de kleine en grote L-hendels om de 
hendel af te stellen zonder hem vast te 
zetten. Laat de knop los, zodat u met 
de hendel het zadel kunt vastzetten of 
losmaken.  

C
Gemonteerd 
fietskader

MGrote  
L-hendel

C

Gemonteerd 
fietskader

EZadelpen
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1. Indien nodig, kunnen de vier buitenste 
afstelvoetjes versteld worden. Draai de 
voetjes met de wijzers van de klok mee 
om de indoorfiets te verlagen. Draai de 
voetjes tegen de wijzers van de klok in 
om de indoorfiets te verhogen.

Afstelvoetjes

De indoorfiets gelijkstellen

Breng de indoorfiets naar de plaats waar hij gebruikt zal worden en stel de fiets gelijk door aan de afstelbare voetjes onder de 
steunvoeten te draaien.  Het gelijkstellen van uw indoorfiets zorgt voor een stabielere en snellere rit en vermindert de slijtage van 
het kader. Wanneer de fiets correct is afgesteld, hebt u geen last meer van schommelende bewegingen van de ene naar de andere 
steunvoet.  

Borgmoer

A

B

Achterste steunvoet

Voorste steunvoet

2. Zet de afstelvoetjes vast door de borg-
moeren aan te halen met de veelzijdige 
sleutel tot tegen de onderkant van de 
achterste en/of voorste steunvoeten.

5. Schroef de bout van 6 mm los en rust 
de klem uit met zadelrails. Stel het zadel 
af met de inbussleutel van 6 mm tot op 
de gewenste zadelstand. 

6. Gebruik de kruiskopschroevendraaier-
kant van de inbussleutel van 6 mm om 
de plastic eindkap op de zadelpen met 
twee eindkapschroeven vast te zetten.

Zadelpenklem

FZadel 

G

4. Bevestig het zadel aan de zadelpenklem.

Zadelpenklem

FZadel 

G

Eindkap J

EZadelpen

A

B

Achterste steunvoet

Voorste steunvoet
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De CycleOps Pro Series-indoorfiets wordt geleverd met een pedalensetje. Als u dat wenst, kan de CycleOps Pro Series-indoorfiets 
uitgerust worden met om het even welke standaardpedalen om de maat, het aanvoelen en het rijden persoonlijker te maken.  
Monteer de pedalen in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant.  Verkeerde montage kan leiden tot schade aan de 
kruk.  Schade veroorzaakt door verkeerde pedaalmontage wordt niet door de garantie gedekt. 

Pedalen bevestigen

Rechterpedaal

2. Zoek de “R”-pedaal.  Deze pedaal is 
bestemd voor de rechterkant van de  
indoorfiets (kant van de kettingkast). 
Draai de spil met de wijzers van de 
klok mee om de pedaal vast te draaien.  
Haal de pedalen aan met de veelzijdige 
sleutel of gebruik een pedaalsleutel tot 
34 Nm.

3. Zoek de “L”-pedaal.  Deze pedaal is 
bestemd voor de linkerkant van de  
indoorfiets (kant van de kettingkast). 
Draai de spil tegen de wijzers van de  
klok in om de pedaal vast te draaien. 
Deze pedaal is immers uitgerust met 
een omgekeerde schroefdraad.  Haal de 
pedalen aan met de veelzijdige sleutel of 
gebruik een pedaalsleutel tot 34 Nm. 

1. Bevestig de pedalen op de indoorfiets 
met de meegeleverde veelzijdige sleutel 
of een pedaalsleutel (niet meegeleverd).  
Elke pedaal draagt een “R” of een “L” op 
de spil.  Dit merkteken geeft aan langs 
welke kant van de indoorfiets de pedaal 
gemonteerd moet worden.  Dit is belang-
rijk, omdat de schroefdraadrichting van 
de pedalen verschillend is. 

Linkerpedaal

Pedalensetje

HOOFDSTUK 4: ALGEMEEN GEBRUIK
De CycleOps Pro Series-indoorfiets is heel gebruiksvriendelijk.  Stel het zadel en het stuur af om uw rijhouding te wijzigen.  
Stel de weerstand af om de snelheid/cadans te wijzigen.

1. Stel de stand van uw zadel af voor een 
maximale trainingsefficiëntie, comfort en 
minder risico op letsels. Stop het vliegwiel 
en stap van de indoorfiets af, voordat u 
wijzigingen maakt.

3. Draai de kleine L-hendel tegen de wijzers 
van de klok in om de zadelpenklem te 
openen. Verschuif de zadelpenklem en 
het zadel naar voor of naar achter om de 
correcte stand te bepalen. Draai de kleine 
L-hendel met de wijzers van de klok mee 
om de zadelpenklem te sluiten.  

2. Draai de grote L-hendel tegen de wijzers 
van de klok in om de zadelpen los te 
maken. Verhoog of verlaag de zadelpen 
tot de gewenste hoogte. Draai de grote 
L-hendel met de wijzers van de klok mee 
om de zadelpen opnieuw vast te zetten.  

Zadel afstellen

NKleine L-hendel
Grote L-hendel M

R

L
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1. Stel het stuur af om uw comfort te 
vergroten of om de rijhouding op een 
wegfiets na te bootsen.   Stop het  
vliegwiel en stap van de indoorfiets af, 
voordat u wijzigingen maakt.

3. Draai de kleine L-hendel tegen de 
wijzers van de klok in om het stuur los 
te maken.  Verschuif het stuur naar voor 
of naar achter om de correcte stand te 
bepalen. Draai de kleine L-hendel met 
de wijzers van de klok mee om het stuur 
opnieuw vast te zetten. 

2. Draai de grote L-hendel tegen de 
wijzers van de klok in om de stuurpen los 
te maken. Verhoog of verlaag de stuurpen 
tot de gewenste hoogte. Draai de grote 
L-hendel met de wijzers van de klok mee 
om de stuurpen opnieuw vast te zetten.  

Stuur afstellen

N
M Kleine L-hendelGrote L-hendel

Weerstand regelen (uitsluitend 200 Pro, 300 Pro)

Dankzij de weerstandsknop van de CycleOps Pro Series-indoorfiets kan de gebruiker de weerstand vrij regelen. Bij een lagere 
weerstand kunt u de pedalen sneller (gemakkelijker) doen draaien.  Bij een hogere weerstand draaien de pedalen trager  
(moeilijker).

Weerstand afstellen (uitsluitend 400 Pro)

De pedaalweerstand wordt automatisch gestuurd door het Joule-display op het stuur. Raadpleeg de Joule-gebruikershandleiding 
voor meer informatie.

3. Druk in een noodgeval of voordat u van 
de indoorfiets afstapt onmiddellijk op de 
weerstandsknop om het vliegwiel abrupt 
te stoppen.

1. Regel de pedaalweerstand met de  
weerstandknop achter het stuur op de 
bovenste buis van het gemonteerde 
fietskader.

2. Draai de knop met de wijzers van de 
klok mee (+) om de weerstand te verhogen. 
Draai de knop tegen de wijzers van de 
klok in (-) om de weerstand te verlagen.



8

HOOFDSTUK 5: GEWONE AFSTELLINGEN

Snelheidssensorbatterij vervangen (uitsluitend 200 Pro)
Na verloop van tijd zult u de lithiumbatterij van de snelheidssensor moeten vervangen. Raadpleeg het hoofdstuk Preventief  
onderhoud om te weten wanneer dit moet gebeuren. 

1. Gebruik een inbussleutel van 4 mm om 
de drie kettingkastbouten los te schroeven 
en verwijder de kettingkast.  

3. Vervang de batterij met een  
compatibele CR2032.

Cadanssensorbatterij vervangen (uitsluitend 200 Pro)
Na verloop van tijd zult u de lithiumbatterij van de cadanssensor moeten vervangen. Raadpleeg het hoofdstuk Preventief onder-
houd om te weten wanneer dit moet gebeuren. 

2. Zoek de snelheidssensor in de buurt 
van de hub.

5. Bevestig de kettingkast opnieuw met 
behulp van de inbussleutel van 4 mm en 
de drie kettingkastbouten.  

4. Gebruik de nieuwe batterij om het 
batterijdeksel aan de achterkant van de 
sensor te verwijderen door ongeveer een 
halve draai tegen de wijzers van de klok in 
te draaien. 

2. Zoek de cadanssensor in het fietskader. 1. Gebruik een inbussleutel van 4 mm  
om de drie kettingkastbouten los te 
schroeven en verwijder de kettingkast.  

3. Gebruik een inbussleutel van 4 mm 
om de bout te verwijderen waarmee 
de cadanssensor bevestigd is (houd de 
cadanssensorarm vast, zodat de  
cadanssensor niet in het fietskader valt).  
Schuif de cadanssensor uit het fietskader. 
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Batterijen van de hub vervangen (uitsluitend 400 Pro/300 Pro) 
Na verloop van tijd zult u de batterijen die de elektronica in de hub aandrijven, moeten vervangen. Raadpleeg het hoofdstuk  
Preventief onderhoud om te weten wanneer dit moet gebeuren.  De CycleOps Pro Series-indoorfiets maakt gebruik van twee  
AA-batterijen. De batterijkap is gespleten om deze taak zo eenvoudig mogelijk te maken.

1. Draai het vliegwiel om de bout te 
bereiken aan de kant van de hendel van 
de batterijkap.

2. Verwijder de bout op de batterijkap 
met een inbussleutel van 2,5 mm.  
Gebruik de gegoten hendel om de  
plastic batterijkap van de hub te trekken. 

3. Let bij het vervangen van de batterijen 
op de correcte plaatsing van de batterijen 
(+/-). Bevestig vervolgens opnieuw de 
batterijkap en haal de bout aan.

6. Bevestig de kettingkast opnieuw met 
behulp van de inbussleutel van 4 mm en 
de drie kettingkastbouten.  

OPMERKING: Na het vervangen van de batterij moet Joule de gecodeerde ID voor de sensor opnieuw leren.  Raadpleeg de  
Joule-gebruikershandleiding voor instructies (beschikbaar op www.cycleops.com).

4.  Gebruik de nieuwe batterij (compati-
bele CR2032) om het batterijdeksel aan 
de achterkant van de cadanssensor te 
verwijderen door ongeveer een halve 
draai tegen de wijzers van de klok in te 
draaien. Vervang de oude batterij door de 
nieuwe. 

5.  Bevestig de cadanssensor opnieuw 
aan het fietskader met de verwijderde 
bout en de inbussleutel van 4 mm.  
Houd de cadanssensorarm vast, terwijl  
u de bout aanhaalt. 
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Vliegwiel/kettingspanning afstellen 
Na verloop van tijd en na langdurig gebruik zal de ketting van de CycleOps Pro Series-indoorfiets rek beginnen te vertonen.   
De spanning/uitlijning afstellen is een moeilijke taak en verkeerde afstelling kan leiden tot vroegtijdige ketting-/tandwielslijtage.  
Daarom is het aanbevolen dat u deze taak uitvoert met de hulp van een erkende verdeler van indoorfietsen. De kettingspanning is 
correct afgesteld als u weinig of geen speling voelt wanneer u de pedalen naar voor en naar achter beweegt. 

OPMERKING: Maak kleine stapsgewijze afstellingen aan het spanmateriaal langs beide kanten van het vliegwiel. Als u slechts één 
kant afstelt, dan leidt dit tot een verkeerde vliegwieluitlijning en ongewilde aandrijvingsslijtage en/of lawaai. 

OPGELET: Verkeerde kettingafstelling veroorzaakt vroegtijdige slijtage en kan de garantie ongeldig maken. 
OPGELET: Plaats uw handen NOOIT in of in de buurt van de aandrijving wanneer die in beweging is! 

1. Verwijder de drie kettingkastbouten 
met een inbussleutel van 4 mm. 

 3. Gebruik een steeksleutel van 17 mm om  
de borgmoeren van de as te blokkeren.  
Draai niet aan de sleutel. Deze dient 
uitsluitend als een stabilisator. Maak de 
flensmoeren op de as los met een  
ringsleutel van 15 mm in de andere hand.  
Herhaal dit proces langs beide kanten van 
het vliegwiel.

4. Stel het spanmateriaal met een  
ringsleutel van 10 mm af tot u langs  
beide kanten de correcte en gelijk  
verdeelde kettingspanning bereikt.

5. Trek de ketting naar beneden (in het 
midden tussen het aandrijftandwiel
en de versnelling) om de verticale  
speling te meten. De vertical speling 
moet ongeveer 6 mm bedragen als de 
ketting correct is afgesteld. Haal de  
flensmoeren tot 8,5 Nm aan. Haal hen  
niet te hard aan. 

Flensmoer

Asborgmoer

Spanmateriaal van 
10 mm

Verticale 
speling 

2. Trek de ketting naar beneden (in het 
midden tussen het aandrijftandwiel en 
de versnelling) om de verticale speling te 
meten. De verticale speling moet  
ongeveer 6 mm bedragen.  Als dit 
aanzienlijk meer of minder dan 6 mm is, 
dan moet de verticale speling opnieuw 
afgesteld worden.  

Verticale 
speling 
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1. Verlaag de weerstand tot de knop stopt 
met te draaien (tegen de wijzers van de 
klok in).  Draai de knop vervolgens 180 
graden met de wijzers van de klok mee 
(halve draai).

2. Maak de klembouten los met een  
inbussleutel van 5 mm. Lijn de remschoen  
uit door hem naar het vliegwiel te  
schuiven.  Stop wanneer de remschoen 
het vliegwiel juist raakt.  Stel de boog van 
de remschoen gelijk met de boog van 
het vliegwiel. 

3. Haal de klembouten tot 5,6 Nm aan.
Bij een correcte afstelling zou de  
CycleOps Pro Series-indoorfiets met de 
laagste weerstandsinstelling ongeveer  
30 watt bij 90 omw/min. moeten  
registreren (kan enkel bevestigd  
worden op de 300 Pro).

HOOFDSTUK 6: PREVENTIEF ONDERHOUD

Het uitvoeren van het nodige preventieve onderhoud is het geheim om uw CycleOps Pro Series-indoorfiets in een uitstekende 
conditie te houden. Door de aanbevolen onderhoudsprocedures te volgen, kunt u de levensduur van de CycleOps Pro Series-
indoorfiets verlengen.  

OPMERKING: Gebruik nooit schurende reinigingsvloeistoffen of op petroleum gebaseerde oplosmiddelen voor het schoonmaken 
van uw indoorfiets. U kunt een gewoon fietspolijstmiddel gebruiken op de geverfde onderdelen van uw indoorfiets. SCHOON-
MAAKBEURT VLOEISTOFFEN MOET VAN EEN ZACHTE PH zoals Dageraad gerechtwassenvloeistof, Den Sol, het Oliezeep en Dhr. 
Schoon van Murphy ZIJN.

DAGELIJKS
Doe het volgende aan het einde van elke dag waarop u de indoorfiets gebruikt hebt:     

• Haal alle spanning van de weerstandsknop.
• Maak het stuur schoon.
• Maak het zadel/de zadelpen schoon.
• Maak het vliegwiel schoon.
• Maak het frame schoon.
• Maak de kettingkast schoon.
• Maak de weerstandsknop schoon.
• Maak de stuurpen schoon.
• Maak de steunvoeten schoon.

Remschoen afstellen (uitsluitend 200 Pro, 300 Pro)  

Het remmechanisme is in de fabriek afgesteld. Na verloop van tijd moet dit mechanisme echter door het rekken van de ketting en 
de slijtage van de remschoen opnieuw afgesteld worden. Volg de volgende procedure om de remschoen te vervangen/af te stellen:

Remschoen afstellen (uitsluitend 400 Pro)  

Het remmechanisme is in de fabriek afgesteld en beschikt over een elektronisch afgestelde remschoen. In plaats van de remschoen 
handmatig af te stellen, sluit u de indoorfiets op een stopcontact aan. Verwijder de stekker na 60 seconden. Zo reset u de remschoen 
en wordt hij in de verste stand geplaatst (lichtste weerstand). 
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WEKELIJKS
Voer naast het dagelijkse onderhoud wekelijks ook de volgende taken uit:

• Controleer de remschoen en stel hem opnieuw af.  
• Haal de pedalen en al het montagemateriaal dat de toeclips/riemen bevestigt (indien van toepassing) correct aan.  

Haal de pedalen tot 34 Nm aan.
• Controleer het stuurklemsamenstel.  Haal de klembout aan als deze los zit. 
• Controleer de zadelpenklem en het klemsamenstel. Haal de klembout aan als deze los zit.
• Controleer de steunvoeten. Haal deze aan, indien nodig. 
• Controleer het vliegwiel. Controleer of de uitlijning correct is. Haal de flensborgmoeren tot 8,5 Nm aan.

MAANDELIJKS
Voer naast het dagelijkse en wekelijkse onderhoud maandelijks ook de volgende taken uit:

• Verwijder de stuur- en zadelpen en maak beide buizen en de binnenkant van de plastic hulzen schoon. Controleer de hulzen 
op insnijdingen. Vervang hen als er verticale uitholling zichtbaar is.

• Maak de onderkant van de steunvoeten schoon.
• Maak het vliegwiel schoon met een mild reinigingsmiddel of een vochtige doek.
•  Controleer de kettingspanning om er zeker van te zijn dat de ketting correct is afgesteld. 
• Controleer de remschoenen op slijtage.  Vervang de remschoenen als er minder dan 2 mm vilt op de remschoen zichtbaar is.

HALFJAARLIJKS
Voer naast het dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse onderhoud om de zes maanden ook de volgende taken uit:

•  Smeer de ketting via de smeeropening aan de achterkant van de kettingkast. Spuit naar wens een smeermiddel op basis  
van Teflon op de ketting.  Zorg ervoor dat elke schakel wordt ingesmeerd. Let erop dat u de ketting niet overmatig insmeert.  
Het teveel aan smeermiddel zal naar buiten sijpelen en kan de vloer/het tapijt besmeuren. 

JAARLIJKS
Voer naast het dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en halfjaarlijkse onderhoud ook de volgende taken uit na overvloedig gebruik 
(dit kan al dan niet jaarlijks zijn):

• Breng een dun laagje lithiumvet op de schroefdraden van de steunvoetbouten, de steunvoeten en de pedalen aan.  
Zo voorkomt u dat de onderdelen na verloop van tijd vastlopen. 

• Vervang de batterijen in de hub of de sensor.  

HOOFDSTUK 7: ELEKTRONICA

De CycleOps Pro Series-indoorfiets (200 Pro, 300 Pro en 400 Pro) wordt geleverd met het Joule-display.  Surf naar www.cycleops.com 
voor meer informatie over Joule. Specifieke informatie voor de CycleOps Pro Series-indoorfiets bevat de hoofdstukken:
-Joule-beugel en Joule monteren
-Gestuurde weerstand afstellen

Technische specificaties:
Maximaal gebruikersgewicht: 136 kg
Standaardlengte: van 1 m 65 cm tot 1 m 98 cm 
Kwaliteitsfactor: 168 mm (buiten naar buiten)
Lengte krukarm: 170 mm
PowerTap-nauwkeurigheid: +/- 1,5 % (uitsluitend 400 Pro/300 Pro)
Signaaltransmissie: ANT+
Bedrijfstemperatuur: 0 tot 40 °C of 32 tot 104 °F
Levensduur batterij (Hub): ongeveer 1000 uren
Levensduur batterij (Joule): ongeveer 20 uren

Batterijtype hub: twee AA-batterijen van 1,5 volt
Batterijtype Joule: oplaadbaar
Koppel vastzetbout Freehub: 34 Nm.
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HOOFDSTUK 8: RADIOFREQUENTIE-INTERFERENTIE (RF)

Radiofrequentie-interferentie (RF) met andere toestellen kan soms leiden tot informatieverlies. Draadloze internettoegangspunten, 
magnetronovens, draadloze telefoons of andere draadloze toestellen kunnen frequentie-interferentie veroorzaken.  Om de kans 
op interferentie te verkleinen, stelt u alle draadloze toegangspunten op het laagst mogelijke kanaal af en houdt u uw indoorfiets 
uit de buurt van interfererende toestellen.  Raadpleeg de documentatie van de fabrikant om het kanaal van het toegangspunt te 
wijzigen.

CycleOps maakt gebruik van ANT+-technologie om te zorgen voor een sterke en betrouwbare verbinding tussen de verschillende 
sensors die in onze producten gebruikt worden.  De aanwezige sensors zijn krachtmetingssensors, hartslagriemsensors, cadans-
sensors, snelheidssensors en sensors van de gestuurde weerstand. 

Verklaring van overeenstemming voor FCC en voor Industrie Canada:
Dit toestel voldoet aan Industrie Canada en Deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor de werking gelden de onderstaande twee 
voorwaarden: (1) Dit toestel mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit toestel moet bestand zijn tegen de  
interferentie die het opvangt, met inbegrip van interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

De afkorting “IC” voor het radiocertificatienummer betekent dat het toestel aan de technische specificaties van Industrie Canada 
voldoet.
Wijzigingen aan dit toestel die niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd door de instantie die verantwoordelijk is voor de overeen-
stemming met de FCC-voorschriften (de fabrikant), kunnen de bevoegdheid voor het gebruik van dit toestel door de gebruiker 
ongeldig maken.

Deze apparatuur is getest op conformiteit met de grenzen voor een digitaal toestel van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de 
FCC-voorschriften. Deze grenzen zijn bedoeld om te zorgen voor een redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie bij  
gebruik van het toestel in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze  
uitstralen. Als de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding gemonteerd en gebruikt wordt, dan kan dit schadelijke  
interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat de interferentie niet zal plaatsvinden in een 
bepaalde opstelling.

Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst (dit kunt u controleren door de  
apparatuur in en uit te schakelen), dan kan de gebruiker de interferentie proberen te verhelpen door middel van één of 
 meerdere van de volgende maatregelen: 

• Heroriënteer of verzet de ontvangstantenne.
• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
• Sluit de apparatuur op een ander stopcontact aan dan dat van de ontvanger.
• Neem contact op met de verdeler of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp. 

HOOFDSTUK 9: BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om ervoor te zorgen dat alle gebruikers van deze CycleOps Pro Series-indoorfiets 
voldoende geïnformeerd worden over alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. Als u vragen hebt over deze handleiding, 
neem dan contact op met onze klantendienst op het nummer dat op de achterkaft van deze handleiding vermeld staat.

WAARSCHUWING: Raadpleeg altijd eerst uw arts, voordat u een trainingsprogramma start of wijzigt.

• Onderbreek uw training als u om het even welke vorm van pijn ervaart, met inbegrip van (maar niet beperkt tot): borstpijn, 
misselijkheid, duizeligheid of kortademigheid en raadpleeg uw arts voordat u uw training hervat.

• Draag altijd geschikt schoeisel tijdens het gebruik van deze apparatuur.
• Spring niet op de indoorfiets.
• Houd het stroomsnoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken (uitsluitend 400 Pro).
• Trek de stekker van de indoorfiets uit het stopcontact, voordat u hem verplaatst of schoonmaakt (uitsluitend 400 Pro). Om 

de fiets schoon te maken, gebruikt u enkel een weinig vochtige doek en zeep. Gebruik nooit oplosmidellen (lees Preventief 
onderhoud).

• Er mag nooit meer dan één persoon op de indoorfiets zitten wanneer deze in werking is.
• Deze indoorfiets mag niet gebruikt worden door personen die meer dan 136 kg wegen. De niet-naleving van deze  

voorzorgsmaatregel maakt de garantie ongeldig.
• Gebruik deze indoorfiets nooit in een ruimte zonder temperatuurcontrole, zoals (maar niet beperkt tot) garages, veranda's, 

zwembadhuizen, badkamers, carports of gewoon buiten. De niet-naleving van deze voorzorgsmaatregel kan de garantie 
ongeldig maken.

• Gebruik de indoorfiets uitsluitend zoals beschreven in deze handleiding.
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HOOFDSTUK 10: GARANTIE

Fabrieksgarantie (bij normaal gebruik)
Lijst in (Structureel) : 10 Jaren

Delen, Elektronica en Verschijning: Een Jaar
Met uitzondering van slijtageonderdelen: 
 Remschoenen
 Ketting
 Tandwielen
 Huls zadelpen
 Huls stuur

Wanneer u beroep doet op uw garantie, zal Saris Cycling Group, Inc. het onderdeel naar keuze repareren of vervangen. Saris Cycling 
Group, Inc. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte kosten of gevolgschade met betrekking tot de garantie van het 
product. Onze producten worden niet door de garantie gedekt in geval van duidelijke tekenen van misbruik, slecht onderhoud 
of verkeerde montage, gevallen onderdelen, het gebruik van het product met niet-compatibele onderdelen of het gebruik van 
het product voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is. Deze garantie is ook ongeldig als de oorspronkelijke vorm van het 
product gewijzigd is, met inbegrip van esthetische wijzigingen en gewijzigde serienummers of logo's. 

Garantieprocedures: Als blijkt dat een onderdeel van de CycleOps Pro Series-indoorfiets niet correct functioneert, neem dan de 
tijd om het systeem zo goed mogelijk te inspecteren en de oorzaak van het probleem te vinden. In veel gevallen kan een probleem 
opgelost worden door gewoon een batterij te vervangen of een sensor af te stellen. Kleine onderdelen kunnen vaak in een  
fietswinkel gerepareerd worden in plaats van de langere en duurdere optie van het retourneren van de unit voor reparatie.  
Voor reparaties onder garantie retourneert u de CycleOps Pro Series-indoorfiets naar de plaats van aankoop of neemt u contact  
op met Saris Cycling Group, Inc. op het nummer 1-800-783-7257.

Copyright 
Copyright 2009. Alle rechten voorbehouden.  Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Saris Cycling Group, Inc. gekopieerd, gefotografeerd, gereproduceerd, vertaald, elektronisch doorgezonden of op digitale media 
opgeslagen worden.

Handelsmerken
Saris Cycling Group, Inc., CycleOps en het PowerTap-logo zijn allemaal gedeponeerde handelsmerken van Saris Cycling Group, 
Inc. Alle andere product-, merk- of handelsnamen die in deze handleiding gebruikt worden, zijn handelsmerken of gedeponeerde 
handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Wijzigingen
Saris Cycling Group, Inc. behoudt het recht om op elk gewenst moment en zonder kennisgeving de hierin beschreven producten 
te verbeteren en/of bij te werken.

Virtual Training Compatibility Matrix 

Minimum and recommended computer configuration for Desktop version

Processor 1.6 GHz, Random-access memory 1GB MB RAM, any graphics card, minimal resolution 1024×768, Hard-disc space minimum 200 MB HDD, 
Other DVD-ROM, Operating system Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Internet connection

Processor Core 2 Duo – 2 GHz, Random-access memory 2 GB RAM, resolution 1600×1200, Hard-disc space minimum 20 GB HDD, Other DVD-ROM,
Operating system Windows 7 or Windows 8, Internet connection.

Minimum System
Requirements

Recommended
System
Configuration

ANT+ Products  Control System  Platforms   OS Version  What I need?

PowerBeam Pro ANT+  Controlled Resistance  Windows desktop  Windows XP, Vista, 7 and 8 ANT+ USB Stick

400PRO   Controlled Resistance  Tablet iPad   iOS 5.1+   iPad, iPad 2   Wahoo ANT+ Key

300PRO   Controlled Resistance        iPad 3    Wahoo ANT+ Key

PowerCal ANT+  Power to Speed        iPad 4    

Speed Sensor ANT+  Speed to Power  Tablet and Mobile Android Android 4+, min.   ANT+ USB Stick or Selfloops ANT+ 

PowerCal ANT+  Power to Speed     resolution 1024 x 600  
 

Wahoo ANT+ Key & Apple
Lightening 30pin adapter

Bridge


