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Belangrijke
veiligheidsinstructies
Belangrijk: Bewaar deze instructies voor toekomstige
raadpleging.
Lees alle instructies in de documentatie voor uw
fitnessapparaat, inclusief de montagehandleidingen,
gebruiksaanwijzingen en handleidingen vóór installatie van
het apparaat.
Opmerking: dit product is bestemd voor commercieel
gebruik.
Dit apparaat (hierna de console genoemd) is bedoeld om bij
nieuwe Precor-trainingsapparaten (hierna het basisapparaat
genoemd) te worden meegeleverd. Het is niet verpakt voor
individuele verkoop.

WAARSCHUWING

Om letsel te vermijden, moet u
de console veilig aan het
basisapparaat bevestigen
waarbij u alle instructies voor
montage en installatie volgt die
bij het basisapparaat zijn
geleverd. De console is bedoeld
om UITSLUITEND met de
geleverde voeding op de
AC-lichtnet te worden
aangesloten. U mag het apparaat
alleen inschakelen wanneer het is
geïnstalleerd zoals beschreven in
de instructies voor montage en
installatie die bij het
basisapparaat zijn geleverd. De
console is uitsluitend bedoeld
voor gebruik met
Precor-fitnessapparatuur, niet
als afzonderlijk apparaat.
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Veiligheidsvoorschriften
Volg bij het gebruik van deze apparatuur altijd de
basisveiligheidsvoorschriften om de kans op letsel, brand of
schade te beperken. Andere hoofdstukken in deze handleiding
bevatten meer details over veiligheidsfuncties. Lees deze
hoofdstukken door en houd u aan alle
veiligheidsvoorschriften. Deze voorzorgsmaatregelen zijn
onder andere:













Lees alle instructies in deze gids voor u de apparatuur
installeert en ermee gaat werken en volg alle labels op de
apparatuur op.
Verzeker u ervan dat alle gebruikers een volledig medisch
onderzoek ondergaan voordat zij aan een
fitnessprogramma beginnen. Dit geldt vooral wanneer zij
een hoge bloeddruk, een hoog cholesterolgehalte of een
hartaandoening hebben of wanneer een van deze
afwijkingen in hun familie voorkomt, wanneer zij ouder
zijn dan 45, roken, overgewicht hebben, het afgelopen
jaar niet regelmatig hebben getraind of medicijnen
gebruiken.
Laat geen kinderen of personen die de werking van dit
apparaat niet kennen, bij of op het apparaat. Laat kinderen
niet zonder toezicht in de buurt komen van het apparaat.
Zorg ervoor dat alle gebruikers de juiste sportkleding en
-schoenen dragen voor hun workout. Losvallende kleding
moet worden vermeden. Gebruikers mogen geen
schoenen met hakken of leren zolen dragen en moeten
vuil en steentjes verwijderen van hun schoenzolen. Lang
haar moet vastgezet worden aan de achterzijde van het
hoofd.
Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als dit is
aangesloten op het elektriciteitsnet. Koppel het apparaat
los van de voedingsbron als het niet in gebruik is, voordat
het wordt gereinigd en voordat onderhoud wordt verricht.
Opmerking: de optionele voedingsadapter wordt
beschouwd als een voedingsbron voor zelfaangedreven
apparaten.
Gebruik de voedingsadapter die met de apparatuur is
meegeleverd. Steek de voedingsadapter in een geschikt
geaard stopcontact zoals aangegeven staat op de
apparatuur.
Gebruikers moeten voorzichtig zijn wanneer zij hun plek
op het apparaat innemen of van het apparaat gaan.
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Voor loopbanden: gebruik geen invoer- of
navigatiefuncties tijdens het lopen bij snelheden die hoger
zijn dan een traag en ontspannen tempo. Behoud altijd
uw evenwicht door de vaste handgreep vast te houden
terwijl u gebruikmaakt van invoer- of navigatiefuncties.
Voor AMT en EFX: behoud altijd uw evenwicht door de
vaste handgreep vast te houden terwijl u gebruikmaakt
van invoer- of navigatiefuncties.
Vóór het gebruik moeten de noodstopprocedures worden
gelezen, begrepen en uitgeprobeerd.
Houd de voedingskabel en optionele voedingsadapter en
stekker uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
Leg netsnoeren zodanig dat er niet op gelopen kan
worden en dat ze niet afgekneld of beschadigd kunnen
worden door voorwerpen die er bovenop of tegenaan
geplaatst zijn, waaronder de apparatuur zelf.
Controleer of de apparatuur voldoende ventilatie heeft.
Zet niets op of over de apparatuur heen. Gebruik de
apparatuur niet op een gepolsterd oppervlak dat de
ventilatieopening zou kunnen blokkeren.
Monteer en gebruik het apparaat op een stevige
horizontale ondergrond.
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RUIMTE: de onderstaande minimale aanbevelingen zijn
gebaseerd op een combinatie van de vrijwillige
(Amerikaanse) ASTM-normen en de (Europese)
EN-wetgeving per 1 oktober 2012, met betrekking tot
toegang tot en ruimte om het apparaat en de noodstop:
 Loopbanden: minimaal 0,5 m (19,7 inch) aan beide
zijden van de loopband en 2 m (78 inch) achter het
apparaat.
 Andere cardioapparatuur dan loopbanden: minimaal
0,5 m (19,7 inch) aan ten minste één kant en 0,5 m
(19,7 inch) achter of voor het apparaat.
Voor sporters in de V.S.: neem de vereisten van de
Americans with Disabilities Act (ADA), code 28 CFR
(zie sectie 305), in acht. ASTM-normen zijn vrijwillig en
zijn mogelijk geen weerspiegeling van de huidige
industrienormen. De werkelijke toegang tot en ruimte om
het apparaat en de noodstop zijn de verantwoordelijkheid
van het fitnesscentrum. Het fitnesscentrum dient rekening
te houden met de totale ruimtevereisten voor trainingen
op elk apparaat, vrijwillige normen en industrienormen en
eventuele plaatselijke en landelijke wetgevingen. Normen
en wetgevingen kunnen op elk willekeurig moment
worden gewijzigd.
Belangrijk: deze afstanden moeten ook worden aangehouden
voor warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters
en kachels. Vermijd temperatuuruitersten.
Houd de apparatuur uit de buurt van water en vocht.
Vermijd dat er vloeistof op de apparatuur valt of erin
gemorst wordt om een elektrische schok of schade aan de
elektronica te voorkomen.
Voordat u de loopband gaat gebruiken, moet u de
veiligheidsclip aan uw kleding bevestigen. Als u de
veiligheidsclip niet gebruikt, loopt u meer gevaar wanneer
u valt.
Onthoud dat hartslagmonitoren geen medische apparaten
zijn. Verschillende factoren, waaronder de bewegingen
van de gebruiker, kunnen de nauwkeurigheid van de
weergave van de hartslag beïnvloeden. De
hartslagmonitoren zijn alleen bedoeld als hulp bij het
trainen om het verloop van de hartslag in het algemeen
vast te stellen.
Gebruik elektrische apparatuur niet op een vochtige of
natte locatie.

Belangrijke veiligheidsinstructies















7

Werk nooit met dit apparaat als het netsnoer of de
stekker beschadigd is, als het niet goed werkt, of als het
apparaat gevallen is, beschadigd is of blootgesteld is
geweest aan water. Raadpleeg onmiddellijk een
servicemonteur als er sprake is van een van deze
omstandigheden.
Onderhoud het apparaat zodat het goed blijft werken,
zoals beschreven staat in het hoofdstuk Onderhoud van de
gebruikershandleiding. Controleer het apparaat op
onjuiste, versleten of losse onderdelen. Als u deze
aantreft, moet u ze vervangen of aandraaien voor het
gebruik.
Als u het apparaat wilt verplaatsen, roep dan hulp in en
gebruik de juiste tiltechnieken. Raadpleeg voor meer
informatie uw productmontagehandleiding.
Beperkingen gewicht van apparaat: Gebruik de loopband
niet als u meer dan 225 kg weegt. Als u meer dan 160 kg
weegt, ren dan niet op de loopband. Voor alle andere
fitnessapparaten is de gewichtslimiet 160 kg.
Gebruik het apparaat alleen voor het doel waarvoor het
volgens deze handleiding is bestemd. Gebruik geen
accessoirehulpstukken die niet door Precor worden
aanbevolen. Dergelijke hulpstukken kunnen letsels
veroorzaken.
Neem het apparaat niet in gebruik op plaatsen waar
spuitbussen worden gebruikt of zuurstof wordt
toegediend.
Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
Probeer zelf geen onderhoud aan het apparaat te
verrichten, behalve wat de onderhoudsinstructies in de
gebruikershandleiding voorschrijven.
Plaats nooit voorwerpen in openingen van het apparaat.
Houd uw handen uit de buurt van bewegende onderdelen.
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Leg geen objecten op de vaste handgrepen, op het stuur,
de displayconsole of afdekkingen. Plaats drankjes,
tijdschriften en boeken in de daartoe bestemde houders.
Oefen nooit gewicht uit op de console en trek er nooit
aan.

VOORZICHTIG: Verwijder de afdekking NIET, anders kunt u het
risico lopen op letsel door een elektrische schok. Lees de gids voor
montage en onderhoud voor u het apparaat gaat bedienen. Er zijn
binnenin geen onderdelen waar u als gebruiker onderhoud aan
kunt uitvoeren. Neem contact op met de klantenondersteuning als
de apparatuur service nodig heeft. Uitsluitend te gebruiken met
een eenfase AC-stroomvoorziening.

Gebruikers instrueren
Neem de tijd om gebruikers te instrueren over de belangrijke
veiligheidsinstructies die u kunt vinden in het
Gebruikershandboek en de Handleiding voor de eigenaar. Leg de
bezoekers van uw club of instelling uit dat ze de volgende
voorzorgsmaatregelen in acht moeten nemen:





Houd u vast aan de vaste handgrepen of aan het stuur als
u de uitgangspositie op het apparaat inneemt.
Sta altijd met het gezicht naar de console toe.
Houd u met een hand vast aan de vaste handgrepen of
aan het stuur, als u de toetsen op de console met de
andere hand bedient.

Gevaarlijke materialen en de afvoer ervan
De accu in zelfaangedreven apparatuur bevat materialen die
als schadelijk voor het milieu beschouwd worden. Volgens de
nationale wetgeving moeten deze accu's op de juiste manier
weggegooid worden.
Als u zich van het apparaat wilt ontdoen, neem dan contact
op met de klantenservice van Precor Commercial Products
voor informatie over de wijze waarop u de accu kunt afvoeren.
Raadpleeg Service krijgen.

Belangrijke veiligheidsinstructies
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Product recycleren en afvoeren
Dit apparaat moet worden gerecycleerd of afgevoerd
overeenkomstig de toepasselijke lokale en nationale
voorschriften.
Overeenkomstig de Europese richtlijn 2002/96/EG
betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (AEEA) geven productlabels aan onder welke
voorwaarden apparaten in de gehele Europese Unie waar van
toepassing moeten worden afgevoerd en gerecycleerd. Het
AEEA-label geeft aan dat het product niet mag worden
weggegooid, maar aan het einde van de levenscyclus conform
deze richtlijn moet worden gerecycleerd.
Overeenkomstig de Europese AEEA-richtlijn moet elektrische
en elektronische apparatuur apart worden ingezameld en
hergebruikt, gerecycleerd of herwonnen aan het einde van de
levenscyclus. Gebruikers van elektrische en elektronische
apparatuur (EEA) met het AEEA-etiket volgens annex IV van
de AEEA-richtlijn mogen de apparatuur niet aan het einde van
de levenscyclus weggooien als huisafval, maar moeten deze
inleveren bij een inzamelingspunt voor het retourneren,
recycleren en herverwerken van AEEA. De deelname van
klanten is belangrijk om potentiële effecten van EEA op het
milieu en de volksgezondheid vanwege de mogelijke
aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in EEA tot een minimum
te beperken. Voor een juiste inzameling en behandeling
raadpleegt u Service krijgen.

Berichten voor toezichthoudende instanties
over de RFID-module
Als deze apparatuur uitgerust is met een bedieningsconsole
zoals beschreven staat in dit document, kan het zijn dat deze
apparatuur over een radiofrequentie-identificatie
(RFID)-module beschikt. De RFID-module is gecertificeerd
om te werken op temperaturen van tussen de -20°C en 85°C
(-4°F en 185°F).
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Radio Frequency Interference (RFI)
De RFID-module voldoet aan de volgende nationale
standaards die aanvaardbare limieten aangeven voor
radiofrequentie-interferentie (RFI).

Federal Communications Commission, Part 15
This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a commercial
installation. The equipment generates, uses, and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the owner’s manual instructions, can cause
harmful interference to radio communications.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this
device may not cause harmful interference, and (2) this
device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

WARNING

Per FCC rules, changes or modifications not
expressly approved by the manufacturer could
void the user’s authority to operate the
equipment.

Industry Canada
This device complies with RSS-210:2007 of the Spectrum
Management & Telecommunications Radio Standards
Specification. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired
operation.
This Class A digital apparatus complies with Canadian
ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme á la norme
NMB-003 du Canada.
ATTENTION: Haute Tension
Débranchez avant de réparer

Belangrijke veiligheidsinstructies
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Europese toepassingen
CE-naleving wordt geclaimd met de volgende richtlijnen:
1999/5/EC R&TTE-richtlijn
2006/95/EC LVD-richtlijn
2002/95/EC RoHS-richtlijn
Naleving van de richtlijnen is gecontroleerd volgens de
volgende standaards:












EN 55022
EN 300 330-1 V1.5.1
EN 300 330-2 V1.3.1
EN 301 489-3 V1.4.1
EN 301 489-1 V1.8.1
EN 60950-1

Wettelijke mededeling voor cardiovasculaire
fitnessapparatuur
De wettelijke informatie in dit hoofdstuk geldt voor het
fitnessapparaat en de bedieningsconsole daarvan.

Veiligheidsaanbevelingen voor cardiovasculaire apparatuur
Precor-apparatuur is getest en voldoet aan de volgende
toepasselijke veiligheidsnormen.

Apparatuur van het type cardiovasculair:
 CAN/CSA, IEC, EN 60335-1 (Huishoudelijke en


gelijksoortige elektrische apparatuur - Veiligheid)
EN 957 (Stationaire trainingsapparatuur, apparatuur die
voldoet aan klasse S/B)

P80-console:
 CAN/CSA, UL, IEC, EN 60065 (Audio-, video- en

gelijksoortige elektronische apparaten - Veiligheid)
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Radio Frequency Interference (RFI)
Dit Precor-trainingsapparaat voldoet aan de volgende
nationale standaards die aanvaardbare limieten aangeven
voor radiofrequentie-interferentie (RFI).

Federal Communications Commission, Part 15
This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a commercial
installation. The equipment generates, uses, and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the owner’s manual instructions, may cause
harmful interference to radio communications.

WARNING

Per FCC rules, changes or modifications not
expressly approved by Precor could void the
user’s authority to operate the equipment.

Industry Canada
This Class A digital apparatus complies with Canadian
ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme
NMB-003 du Canada.
ATTENTION: Haute Tension
Débranchez avant de réparer

Europese toepassingen
CE-naleving wordt geclaimd met de volgende richtlijnen:
2004/108/EC EMC-richtlijn
2006/95/EC LVD-richtlijn
2002/95/EC RoHS-richtlijn
Naleving van de richtlijnen is gecontroleerd volgens de
volgende standaards:










EN 55022
EN 55024
EN 60335-1
EN 60065 (P80 en PVS)

Belangrijke veiligheidsinstructies
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Aanbevelingen voor elektriciteit: Alle
apparatuur behalve loopbanden
Opmerking: Dit is uitsluitend bedoeld als aanbeveling. U dient
de NEC-richtlijnen (National Electric Code) of de plaatselijke
elektriciteitsnormen te volgen.
Voor apparatuur die beschikt over een P80-console of
Personal Viewing System (PVS) is een aparte
stroomaansluiting nodig. In een vertakt circuit van 20 ampère
kunnen maximaal 10 schermen worden aangesloten. Als er
aan het vertakte circuit andere apparaten zijn gekoppeld,
moet het aantal schermen worden verminderd met het
wattverbruik van de andere apparaten.
Opmerking: De standaard splittervoedingskabels met
IEC-320 C13- en C14-stekkers hebben een aanbevolen
maximale capaciteit van vijf schermen.

Afbeelding 1: IEC-320 C13- en C14-stekkers

Service krijgen
Probeer behalve voor onderhoudstaken geen service op het
apparaat uit te voeren. Neem contact op met uw dealer als er
onderdelen ontbreken. Voor meer informatie over
telefoonnummers van de klantenondersteuning of voor een
lijst met door Precor erkende servicecentra gaat u naar de
website van Precor op http://www.precor.com.
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Bijgewerkte documentatie opvragen
De huidige Precor-productdocumentatie vindt u op
http://www.precor.com/productmanuals. Het is aan te
raden deze site af en toe te bezoeken om te controleren of er
nieuwe informatie beschikbaar is.
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Productfuncties
In dit hoofdstuk leest u hoe u het apparaat kunt aanpassen
voor uw gebruikers en nuttige productinformatie kunt
bekijken. Deze functies blijven allemaal verborgen voor de
gebruikers en zijn alleen toegankelijk door middel van
specifieke toetscombinaties. Met deze instellingen op maat
kunt u
De taal van het display wijzigen
De waarden op het display instellen volgens het
Amerikaanse of het metrische stelsel
 De maximale trainings- en pauzeduur instellen
 Een maximale cool-downduur instellen
 Het weerstandsbereik instellen
 De passenteller bekijken
 Het aantal uren oproepen dat het apparaat is gebruikt
 De softwareversies en onderdeelnummers bekijken
 Het serienummer weergeven
 De logboeken voor het programmagebruik en de fouten
controleren
Opmerking: Raadpleeg de volgende tabel om de aanwijzingen
voor productprogrammering en fabrieksinstellingen te
bekijken die in de productprogrammeringsmodus kunnen
worden gewijzigd.
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Tabel 1. Aangepaste functies en instellingen voor uw
fitnessapparaat
Apparaat Programmeringsprompt Fabrieksinstelling

Functies die
u kunt
wijzigen

Alle *

SELECT
LANGUAGE
(TAAL
SELECTEREN)

Engels

Selecteer
een taal voor
uw
gebruiker.

Alle *

SELECT UNITS
(EENHEID
SELECTEREN)

V.S.

Er zijn twee
standaard
meeteenhed
en
beschikbaar.
Kies
Amerikaans
of metrisch.

Alle *

SET MAX
60 minuten
WORKOUT TIME
(MAX.
TRAININGSDUUR
INSTELLEN)

De mogelijke
trainingsduur loopt
van 1 tot 240
minuten. Een
instelling

NO
LIMIT
(GEEN
LIMIET)

is mogelijk
zodra u de
240 minuten
overschreden hebt.
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Apparaat Programmeringsprompt Fabrieksinstelling

Functies die
u kunt
wijzigen

Alle *

S E T M A X P A U S E 120 seconden
TIME (MAX.
PAUZEDUUR
INSTELLEN)

De mogelijke
pauzeduur
loopt van 1
tot 120
seconden (2
minuten).
Voor
zelfaangedreven
apparaten
gelden
beperkingen.

Alle *

SET COOL
DOWN TIME
(COOL-DOWNDUUR
INSTELLEN)

5 minuten

De mogelijke
cool-downduur loopt
van 1 tot 5
minuten.

Fiets

SET
RESISTANCE
RANGE
(WEERSTANDSBEREIK
INSTELLEN)

High (hoog)

Instelbaar op
High (Hoog),
Medium
(Gemiddeld)
en Low
(Laag).

* Deze functie is beschikbaar in alle Precor-fitnessapparaten.

Opmerking: Wanneer u wijzigingen aanbrengt in de
programmeringsmodus, zullen de nieuwe instellingen de
fabrieksinstellingen vervangen.
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Programmeringstips





Begin altijd bij het Precor-merk.
Het apparaat moet van stroom voorzien worden. Voor
zelfaangedreven apparaten is een constante stroombron
verkrijgbaar indien u de optionele voedingsadapter
gebruikt. Anders moeten de gebruikers de minimale
bewegingssnelheid handhaven. Als u van plan bent een
zelfaangedreven apparaat te programmeren, dan wordt
ten zeerste aanbevolen de optionele voedingsadapter aan
te schaffen.
Opmerking: Als u in de programmeringsmodus geen
gebruik maakt van de optionele voedingsadapter en de
bewegingssnelheid lager wordt dan het vereiste
minimum, dan wordt geen waarschuwingssignaal
gegeven wanneer het apparaat overgaat op de 30
seconden durende uitschakelprocedure.
De wijzigingen die u in de programmeringsmodus
aanbrengt, worden de standaardinstellingen wanneer het
display teruggaat naar het Precor-merk.
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De productinstellingen wijzigen
U moet zich in de programmeringsmodus bevinden alvorens u
de instellingen kunt wijzigen.
Om toegang te krijgen tot de programmeringsmodus:
1. Druk bij het Precor-merk achtereenvolgens en zonder
pauze op de volgende toetsen:
RESET, 5, 6, 5, 1, 5, 6, 5
Opmerking: De PAUZE/RESET-toets wordt op sommige
producten en functies hetzelfde weergegeven als de
RESET-toets.
De programmeringsprompts verschijnen opeenvolgend in
menuvorm.

Afbeelding 2: Toetsen gebruikt in programmeringsmodus
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2. De volgende tabel beschrijft hoe de toetsen te gebruiken
om te navigeren door de menu's van de
programmeringsmodus.
Tabel 2. Toetsen van de programmeringsmodus
Toets

Beschrijving

▲ of ▼

Navigatiepijlen: Leiden u doorheen het
menu en kunnen ook gebruikt worden om
de tijdseenheden te verhogen of verlagen.

OK

Hiermee kunt u de weergegeven optie
selecteren of accepteren.

Numeriek
Hiermee keert de gebruiker terug naar het
toetsenblok CLEAR vorige menuniveau zonder de wijzigingen
(wissen)
op te slaan.

PAUZE/RESET

Hiermee verlaat u de
programmeringsmodus en keert u terug
naar het PRECOR-merk.

Opmerking: Het numerieke toetsenblok wordt
uitgeschakeld zodra u in programmeringsmodus komt.
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Gebruik het volgende stroomdiagram om door de
menu-instellingen te navigeren.

Afbeelding 3: Instellingen fietsmenu

Een taal kiezen
Het apparaat kan aanwijzingen voor gebruikers, tekst, en
invoer door gebruikers in verschillende talen weergeven. De
standaardtaal bij verzending vanuit het fabriek is het Engels.
Opmerking: Programmeringsprompts worden niet beïnvloed
door de taalkeuze. Deze prompts blijven Engels.
Om een taal te kiezen:
1. Bij de S E L E C T L A N G U A G E ( T A A L K I E Z E N )
prompt, drukt u op OK. Gebruik de navigatiepijltoetsen
om een taal te kiezen.
2. Druk opnieuw op OK om de weergegeven instelling te
accepteren en naar de volgende functie te gaan.
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Amerikaans of metrisch display instellen
Het apparaat kan de meetwaarden weergeven volgens het
metrische of Amerikaanse stelsel. De fabrieksinstelling is het
Amerikaanse stelsel.
Om het weergegeven maatstelsel te wijzigen:
1. Bij de S E L E C T U N I T S ( E E N H E I D
S E L E C T E R E N ) prompt, drukt u op OK.
Gebruik de navigatiepijltoetsen om een maateenheid te
selecteren (U S ( V E R E N I G D E S T A T E N ) of
M E T R I C ( M E T R I S C H ) ).
Druk op OK om de weergegeven instelling te accepteren en
naar de volgende functie te gaan.

Een maximale trainingsduur instellen
U kunt de gebruikstijd van het apparaat beperken. Als u
bijvoorbeeld een limiet van 20 minuten instelt, kunnen
gebruikers alleen een trainingsduur instellen tussen 1 en 20
minuten.
Opmerking: De automatische cool-downperiode wordt aan
het eind van elk op tijd gebaseerd programma toegevoegd.
Stel de duur daarom dienovereenkomstig in.
Om een maximale trainingsduur in te stellen:
1. Bij de S E T M A X W O R K O U T T I M E ( M A X .
T R A I N I N G S D U U R I N S T E L L E N ) prompt, drukt u
op OK. Wijzig de weergegeven tijdslimiet met de
navigatiepijltoetsen.
Opmerking: Als u een navigatiepijltoets ingedrukt houdt,
is de eerstvolgende tijdslimiet steeds 5 minuten hoger.
Bijvoorbeeld: 1, 5, 10, 15 en 20. Als u een pijltoets even
aanraakt, is de eerstvolgende tijdslimiet steeds 1 minuut
hoger.
2. Wanneer u een maximale trainingsduur geselecteerd
hebt, drukt u op OK om de weergegeven instelling te
accepteren en naar de volgende functie te gaan.
U kunt een gebruiker ook onbeperkt laten trainen door N O
L I M I T ( G E E N L I M I E T ) te selecteren. Indien u de
instelling N O L I M I T selecteert, moet u de volgende
instructies verschaffen aan uw gebruikers.
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Om te trainen zonder tijdslimiet:
1. Selecteer een programma. De trainingsduur verschijnt op
het display.
2. Op het numerieke toetsenblok typt u 240 in.
3. Druk op de pijltoets UP (omhoog) om N O L I M I T
( G E E N L I M I E T ) weer te geven en druk op OK.
De beschikbare trainingstijden liggen tussen 1 en 240
minuten.

Een maximale pauzeduur instellen
U kunt een limiet stellen aan de pauzeduur voor een gebruiker
tijdens een training op het apparaat. U kunt hiervoor een tijd
instellen tussen 1 en 120 seconden (twee minuten). Als u
bijvoorbeeld de maximale pauzeduur instelt op 60 seconden,
keert het display automatisch terug naar het Precor-merk als
de gebruiker één minuut lang niet beweegt en geen toets
indrukt.
Belangrijk: De optionele voedingsadapter moet zijn aangesloten
op zelfaangedreven apparaten om een definitieve pauzelimiet in te
stellen. Indien de optionele voedingsadapter niet is aangesloten en
de bewegingssnelheid onder het vereiste minimum ligt, begint het
apparaat met de 30 seconden durende uitschakelprocedure,
waardoor de pauzemodus wordt beëindigd.
Om een maximale pauzetijd in te stellen:
1. Bij de S E T M A X P A U S E T I M E ( M A X .
P A U Z E D U U R I N S T E L L E N ) prompt, drukt u op
OK. Gebruik de navigatiepijltoetsen om een tijdslimiet
tussen 1 en 120 seconden (twee minuten) te selecteren.
2. Druk op OK om de weergegeven instelling te accepteren
en naar de volgende functie te gaan.
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Een maximale cool-downduur instellen
Gebruik deze instelling om de maximale duur te selecteren
dat de machine in cool-downmodus zal blijven. De
cool-downduur is de periode na afloop van een programma
waarin de gebruiker met een lager ritme traint.
Om een cool-downduur in te stellen:
1. Bij de SET COOL DOWN TIME (cool-downduur instellen)
prompt, drukt u op OK.
2. Gebruik de navigatiepijltoetsen om de beschikbare
tijdslimieten weer te geven en kies een tijd tussen 0 en 5
minuten.
Opmerking: De standaardinstelling is 5 minuten.
3. Druk na afloop op OK om de weergegeven instelling te
accepteren en naar de volgende functie te gaan.

Een weerstandsbereik instellen
De weerstandsniveaus van de fiets zijn laag, gemiddeld en
hoog. Binnen elke instelling zijn 25 weerstandsniveaus
beschikbaar, maar de geselecteerde instelling geldt voor het
weerstandsbereik als geheel.
Om een weerstandsbereik in te stellen:
1. Bij de S E T R E S I S T A N C E R A N G E
( W E E R S T A N D S B E R E I K I N S T E L L E N ) prompt,
drukt u op OK en dan gebruikt u de navigatiepijltoetsen
om L O W ( L A A G ) , M E D I U M ( G E M I D D E L D ) of
H I G H ( H O O G ) (in sommige apparaten L O , M E D of
H I ) te kiezen.
2. Press OK to accept the displayed setting and move to the
next feature.
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De volgende tabel verschaft meer informatie over elke
instelling.
Tabel 3. Weerstandsinstellingen op fietsen
Instelling

Beschrijving

H I of
HIGH (HOOG)

•

Geeft het volledige weerstandsbereik.

•

Levert voldoende weerstand om het
sprinten of klimmen te simuleren of
voor gebruikers die op de fiets willen
staan tijdens het trappen.

•

Levert voldoende weerstand voor
topfietsers die in staat zijn met hoge
snelheid en hoge weerstand te
trappen.

•

Levert circa twee derde van de
weerstand die binnen de
groepsinstelling high (hoog)
beschikbaar is.

•

Selecteer het gemiddelde bereik voor
ligfietsen.

•

Hiermee kunnen gebruikers
bovendien de weerstand binnen
vooraf ingestelde programma's
gemakkelijker wijzigen.

•

Levert circa een derde van de
weerstand die binnen de
groepsinstelling high (hoog)
beschikbaar is.

•

Geschikt voor bijzondere situaties
waarin gebruikers met een slechte
fysieke conditie verwacht worden.

M E D of
MEDIUM
(GEMIDDELD)

L O of
LOW (LAAG)

Informatiedisplays
Gebruik de informatiedisplays om informatie over het gebruik
van het apparaat (passenteller en urenteller), softwareversies
en onderdeelnummer, serienummer, gebruikers- en
foutenlogboeken op te sporen. In het algemeen hebt u deze
informatie alleen nodig als de klantenservice van Precor
daarom vraagt.
Gebruik het volgende stroomdiagram om door de
informatiedisplays te navigeren. Een tabel na het
stroomdiagram verschaft verdere informatie over elk andere
display.
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Opmerking: De toets CLEAR (wissen) bevindt zich op het
numerieke toetsenblok. Als uw product de
PAUZE/RESET-toets bevat, gebruikt u deze in plaats van de
RESET-toets die in het stroomdiagram wordt genoemd.

Afbeelding 4: Informatie-instellingen
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Tabel 4. Informatiedisplays voor alle producten
Product Display
Alle

Alle

HOUR METER
(URENTELLER)

U-BOOT SW
(UPPER BOOT
SOFTWARE)

Beschrijving
•

Het aantal uren dat het
apparaat is gebruikt.

•

Het apparaat houdt bij
hoeveel minuten zijn
verstreken, maar de
weergegeven waarde
wordt afgerond op het
dichtstbijzijnde hele uur.

Het onderdeelnummer en de
versie van de upper board
toepassingssoftware.
Opmerking: Een aantal
displays tonen U P P E R

BOOT SW PART
NUMBER (UPPER
BOOT SOFTWARE
ONDERDEELNUMMER).

Alle

U-BASE SW
(UPPER BASE
SOFTWARE)

De softwareversie van de
upper base toepassing.
Opmerking: Een aantal
displays tonen U P P E R

BASE SW PART
NUMBER (UPPER
BASE SOFTWARE
ONDERDEELNUMMER).

Alle

LOWER SW
(LOWER
SOFTWARE)

Verouderde softwareversie
applicatie.
Opmerking: Een aantal
displays tonen L O W E R

BASE SW PART
NUMBER (LOWER
BASE SOFTWARE
ONDERDEELNUMMER).
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Product Display
Alle

Beschrijving

Het serienummer komt van
SER. NUMBER
( S E R I E N U M M E R ) pas als u contact opneemt
met de klantenservice.

Opmerking: Een aantal
displays tonen S E R I A L

NUMBER
(SERIENUMMER).

Alle

USAGE LOG
(GEBRUIKSLOGBOEK)

•

Het aantal keren dat elk
programma gebruikt
werd en het bijbehorende
totale aantal minuten
worden weergegeven.

•

Dit komt van pas om de
voorkeursopties van de
gebruiker te bepalen bij
de programmaselectie.

Alle

ERROR LOG
(FOUTENLOGBOEK)

Alle

De waarde van de
ODOMETER
( P A S S E N T E L L E R ) passenteller stemt overeen

Geeft eventuele foutcodes
weer die vastgesteld zijn
door de software.

met het type Precor-product
en de maateenheid
(Amerikaans of metrisch) die
in de programma's zijn
geselecteerd.

•

De loopband toont het
totale aantal kilometers
dat tot op dat moment is
geregistreerd.

•

De EFX of AMT toont het
totale aantal passen dat
tot op dat moment is
geregistreerd.

•

De fiets toont het totale
aantal omwentelingen
dat tot op dat moment is
geregistreerd.

•

Op de climber wordt
aangegeven hoeveel
etages zijn geklommen.
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Foutenlogboek
De informatiedisplays kunnen snel worden geopend indien
foutberichten zijn weergegeven op het display en
geregistreerd in het foutenlogboek. Deze functie is doorgaans
voorbehouden aan onderhoudspersoneel.
Om het foutenlogboek te bekijken:
1. Houd RESET bij het Precor-merk gedurende 4 seconden
ingedrukt.
2. Indien D I A G S - I N F O R M A T I O N D I S P L A Y
( D I A G S - I N F O R M A T I E D I S P L A Y ) of E R R O R
L O G ( F O U T E N L O G B O E K ) verschijnt, druk dan op
OK.
Er wordt een foutenlogboek geopend.
3. Indien S T O P K E Y ( S T O P T O E T S ) of S T U C K
K E Y ( B L O K K E E R T O E T S ) verschijnt, zijn geen
fouten geregistreerd.
Wanneer u de toets loslaat, verschijnt het Precor-merk
opnieuw.
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Het foutenlogboek wissen
Wanneer u de informatie van het foutenlogboek niet langer
nodig hebt, kunt u de gegevens wissen.
Om de gegevens van het foutenlogboek te wissen:
1. Druk op QUICKSTART (snelle start) terwijl een
foutenbeschrijving over het display schuift.
2. Blijf de toets licht indrukken totdat het bericht H O L D
TO CLEAR ERRORS (INGEDRUKT
H O U D E N O M F O U T E N T E W I S S E N ) van het
display afschuift.
3. Wanneer u Quickstart loslaat, verschijnt het bericht N O
E R R O R S ( G E E N F O U T E N ) op het display indien
het foutenlogboek verwijderd werd.
Belangrijk: U kunt het foutenlogboek niet herstellen nadat u
het verwijderd hebt. Normaliter kunt u het beste eerst
eventuele problemen met het apparaat oplossen voordat u de
gegevens in het foutenlogboek wist.
4. Druk op RESET om terug te keren naar het Precor-merk.

Hoofdstuk
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Gebruikers instrueren
Deze console biedt een eenvoudig te volgen display en
verschillende programma's om gebruikers te helpen hun
trainingsbehoeften te vervullen. Met het toetsenblok kunnen
ze gegevens selecteren en hun trainingssessie controleren,
terwijl SmartRate® een visuele hulp levert om de hartslag en
trainingsintensiteit van nabij te volgen.

SmartRate® gebruiken
De Precor SmartRate® is een accurate, eenvoudig af te lezen
hartslagmonitor waarmee gebruikers hun ultieme persoonlijke
trainingen kunnen realiseren. SmartRate geeft actuele
hartslaginformatie weer in combinatie met de doelzone van
de gebruiker voor gewichtsverlies en cardiovasculaire
training. Deze functie is zichtbaar tijdens alle trainingen.
Sommige apparatuur bevat bovendien een HRC-training
(hartslagcontrole) die de intensiteit automatisch aanpast,
zodat de hartslag van de gebruiker binnen de doelzone blijft.
Raadpleeg Programma’s voor meer informatie.
VOORZICHTIG: Voordat u aan een fitnessprogramma begint,
moet u een volledig medisch onderzoek ondergaan. Raadpleeg uw
arts om te weten wat de doelhartslag is die bij uw fitnessniveau
past.
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Hartslag testen:
1. Start een training door op QUICK START te drukken, of
door een vooraf ingestelde workout te selecteren door op
GO te drukken.
2. Pak de hartslagsensoren die in de hand gehouden orden
met beide handen vast. Afhankelijk van de apparatuur
worden de letters ‘Hr’ weergegeven of verschijnt er een
knipperend hartje wanneer de apparatuur uw hartslag
leest. Na een tijdje wordt uw hartslag in slagen per minuut
weergegeven. De knipperende delen in het veld
SmartRate geven de huidige zone van uw hartslag aan:
Warming-up, Vet verbranden, Conditie of Hoog.

Hoofdstuk
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Displayconsole
De displayconsole is ontworpen voor gebruiksvriendelijkheid.
Raadpleeg de volgende grafiek en tabel voor meer informatie
over de consoledisplays.

Afbeelding 5: Consoleonderdelen
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Tabel 5. Onderdelen van de displayconsole
Nummer Beschrijving
HARTSLAG-display: gebruik een borstband of pak beide
aanraakgevoelige handgrepen vast om uw hartslag weer
te geven en te controleren.
Middendisplay: geeft in eerste instantie de
Precor-banner weer. Wijzigt naar het programmaprofiel
als u een programma selecteert of op QUICKSTART
drukt. Een knipperende kolom in het profiel geeft uw
positie aan. Raadpleeg hieronder ook extra informatie
over het programmaprofiel.
Toetsenbord PROGRAMMA'S: druk op een van de zes
programmatoetsen om die workout te selecteren.
OK-toets en pijltjestoetsen voor navigatie: gebruik de
OK-toets om antwoorden op prompts te bevestigen.
Gebruik de pijltjestoetsen om door menu's te bladeren.
Selectietoetsen: druk op de toets om te kiezen wat u wilt
weergeven: Tijd, Watt of Calorieën. Een knipperlichtje
verschijnt naast het weergegeven item.
WEERSTAND-toetsen: gebruik deze toetsen om de
weerstand aan te passen.
Smart Rate-display: controleer uw hartslag en houd deze
in de doelzone.
Nummertoetsen: gebruik de nummertoetsen tijdens een
workoutsessie om prompts te beantwoorden of
informatie bij te werken.
Selectietoetsen: druk op de toets om te kiezen wat u wilt
weergeven: Afstand, Tempo of Gemiddelde snelheid. Een
knipperlichtje verschijnt naast het weergegeven item.
Pauze/Reset-toets: druk eenmaal op de toets om het
apparaat te pauzeren en tweemaal om terug te keren
naar de Precor-banner.
QUICKSTART: druk hierop om uw workout direct te
beginnen.
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Het bovenste display gebruiken
Het programmaprofiel verschaft informatie over de door u
geprogrammeerde training. Een knipperend segment in het
profiel geeft uw positie aan. Het profiel stijgt of daalt indien u
de weerstand verandert.

Afbeelding 6: Delen van het programmaprofiel

Toetsenblokken
Gebruik de toetsenblokken om programmaselecties en
displayvoorkeursinstellingen in te voeren.
Op het consoledisplay zijn verschillende toetsenblokken
aanwezig, waaronder een navigatietoetsenblok in het centrum
en een toetsenblok PROGRAMS (programma's).
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Toetsenblok PROGRAMMA'S

Afbeelding 7: Toetsenblok programma's

Het toetsenblok PROGRAMS (programma's) biedt toegang
tot alle trainingsprogramma's.
Om het toetsenblok van het programma te gebruiken:
1. Druk op het midden van de toets om het bovenste
programma in het menu weer te geven.
2. Druk op de toets OK om uw selectie te bevestigen.
Tabel 6. Beschikbare programma's
Toets PROGRAMMA'S Programmamenu
HANDMATIG

MANUAL

INTERVAL

INTERVAL

AFWISSELING

GLUTEUS

HARTSLAG

HARTSLAGPRG - BASIS*

GEWICHTSAFNAME

WEIGHT LOSS

PRESTATIE

CROSSTRAINING

* Gebruik van een borstriem of de aanraakgevoelige handgrepen is vereist.
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Cijfertoetsenblok
Het cijfertoetsenblok heeft verschillende functies, afhankelijk
van wat is aangesloten op het apparaat.

Afbeelding 8: Cijfertoetsenblok
Tabel 7. Aansluitingen
Aansluitingen

Description

Computer
Als een computer is aangesloten op de
(CSAFE-compatibel) CSAFE-aansluiting van het apparaat, kunt u
met behulp van het cijfertoetsenblok uw
gebruikers-ID en andere instellingen
invoeren.
Entertainmentoptie

Als een entertainmentoptie is aangesloten op
het display, fungeert het cijfertoetsenblok als
afstandsbediening waarmee u de beschikbare
zenders kunt kiezen. U kunt tevens
numerieke waarden invoeren als reactie op
aanwijzingen of informatie tijdens de
trainingssessie.

Niet aangesloten

Ongeacht of er randapparaten zijn
aangesloten op het apparaat, kunt u met
behulp van het toetsenblok numerieke
waarden invoeren als reactie op aanwijzingen
of informatie tijdens de trainingssessie. Druk
op ENTER of OK om de selectie te
bevestigen.
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De toetsen CLEAR (wissen) en ENTER hebben de volgende
functies:
CLEAR (wissen): Gebruik de CLEAR-toets om het laatst
weergegeven getal te wissen.
ENTER: Gebruik de ENTER-toets om het weergegeven getal
te accepteren.
Opmerking: De OK- en ENTER-toetsen zijn gewoonlijk
onderling verwisselbaar en hebben dezelfde functie als er
geen randapparaten zijn aangesloten op het apparaat.
Wanneer u echter reageert op aanwijzingen en informatie in
het display afkomstig van een CSAFE-apparaat of
computerverbinding, moet u de toets ENTER gebruiken.

Hoofdstuk
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Trainingsopties
VOORZICHTIG: Alvorens aan een fitnessprogramma te beginnen,
dient u een volledig medisch onderzoek te ondergaan. Zorg ervoor
dat u de door een arts aangeraden streefzone voor uw hartslag
kent.

Om uw training te starten:
1. Sta met uw gezicht naar het display toe.
2. Pak een handgreep vast en stap op de voetpedalen.
3. Breng de pedalen in beweging zodra u een comfortabele
houding hebt aangenomen.
4. Selecteer een van de volgende opties:
Optie...

Procedure...

Onmiddellijk beginnen met de Druk op de
training
QUICKSTART-toets.
Een programma selecteren

Druk op een
PROGRAMMA'S-toets.

Opmerking: De toets QUICKSTART wordt uitgeschakeld
wanneer u op een toets PROGRAMMA'S drukt. Gebruik de
OK-toets om elke geselecteerde trainingssessie te bevestigen
(programma, tijd, gewicht en leeftijd).
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QUICKSTART kiezen
Gebruik de Quickstart-functie om onmiddellijk te beginnen
met een training.
Om deze functie te gebruiken:
1. Begin te trappen.
2. Druk op QUICKSTART terwijl het Precor-merk
voorbijschuift om het handmatige programma te starten.

Afbeelding 9: QUICKSTART-knop

Bij gebruik van QUICKSTART gelden de volgende
standaardinstellingen:
Prompts

Standaardwaarde

Programma

Handmatig

Tijd

Instelling voor fitnessclub

Gewicht

68 kg (150 lb)

Leeftijd
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3. Met de WEERSTAND-toetsen kunt u de weerstand
aanpassen.
Om de SmartRate-functie te gebruiken tijdens uw training,
moet u uw leeftijd invoeren en een borstriem dragen of
beide aanraakgevoelige handgrepen vastnemen:
1. Druk op MANUAL (handmatig) en dan op OK.
2. Volg de aanwijzingen om uw gewicht en leeftijd in te
voeren.
U kunt de knipperende prompts met behulp van de
navigatiepijltoetsen of het cijfertoetsenblok aanpassen.
3. Druk op OK om uw invoer te bevestigen.
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Een programma selecteren
1.

Als u de Precor-banner ziet, druk dan op een
PROGRAMMA'S-toets en druk vervolgens op OK.

Afbeelding 10: Toetsenblok programma's

2. Er verschijnt een tijdprompt in het display. Gebruik de
pijltjestoetsen of cijfertoetsen om het aantal minuten aan
te passen (1-240) en druk op OK. (Of druk op WISSEN
om de standaard tijdslimiet te herstellen.)
Opmerking: aangezien het fitnesscentrum limieten kan
instellen voor workout-, pauze- en-cooldowntijden, is het
selecteren van een onbeperkte workouttijd mogelijk niet
toegestaan. Controleer dit bij uw
fitnesscentrumbeheerder.
Als u de optie GEEN LIMIET wilt selecteren, voer dan 240
in de tijdprompt in en druk op de pijltjestoets omhoog.
Druk op OK als G E E N L I M I E T wordt weergegeven.
Opmerking: met deze optie vervalt de automatische
cooldownperiode na uw workout. Als u een
cooldownperiode wilt instellen, gebruikt u het handmatige
programma om er een te maken. Als u bovendien het
middendisplay instelt op tijdsweergave en de optie GEEN
LIMIET selecteert, geeft het display de verstreken tijd van
uw workout weer in plaats van de resterende tijd.
3. Voer uw gewicht in (1–999) en dan uw leeftijd (1–99).
Opmerking: als u een waarde (programma, tijd, gewicht
of leeftijd) wilt wijzigen die u al hebt ingevoerd, blijf dan
doorfietsen en druk op RESET om terug te keren naar de
Precor-banner. Selecteer een programma en voer de
betreffende waarden opnieuw in.
4. Houd een comfortabel en gelijkmatig toerental aan in uw
workout.
Opmerking: de standaard workouttijd is 30 minuten.
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Trainingsstatistieken opslaan
In sommige fitnessclubs is het Precor-apparaat aangesloten
op een computer, zodat u trainingsstatistieken eenvoudig
kunt bekijken en kunt bepalen hoe goed u voldoet aan uw
trainingsdoelstellingen. Als u de statistische gegevens van uw
trainingen wilt bijhouden, vraag dan het personeel van de
fitnessclub of ze voor u een gebruikersaccount en een
gebruikers-ID willen maken. U dient uw gebruikers-ID in te
voeren om uw statistieken te kunnen opslaan.
Opmerking: Als het display leeg is, moet u de minimale
bewegingssnelheid handhaven om het apparaat van voeding
te voorzien. Als het Precor-merk verschijnt, is het apparaat
niet op een computer aangesloten.
Als het apparaat is aangesloten op een computer, verschijnt
het volgende:
CHOOSE QUICKSTART, ENTER, OR A
PROGRAM TO BEGIN (KIES SNELLE START,
ENTER OF PROGRAMMA OM TE BEGINNEN)
Om de statistieken gegenereerd tijdens uw training op te
slaan:
1. Druk op ENTER.
2. Voer met behulp van het cijfertoetsenblok uw vijfcijferige
gebruikers-ID in. Als u een fout maakt, gebruikt u de
CLEAR (wissen)-toets en voert u het juiste nummer
alsnog in.
3. Druk op ENTER nadat uw gebruikers-ID verschijnt.
Er verschijnt een bericht dat aangeeft dat de computer de
gebruikers-ID heeft geaccepteerd.
4. U kunt uw trainingssessie starten door een programma te
selecteren.
Opmerking: Als u geen gebruikers-ID wilt invoeren, drukt
u op ENTER terwijl de vijf nullen allemaal in het
gebruikers-ID-veld worden weergegeven. De statistieken
die worden gegenereerd tijdens uw trainingssessie
worden niet aan uw bestand toegevoegd.
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Programma's wijzigen gedurende de
trainingssessie
U kunt gedurende een trainingssessie van programma
veranderen door een nieuw programma te selecteren uit het
menu PROGRAMMA'S en op OK te drukken. Alle
opgebouwde statistieken worden naar het nieuwe programma
overgebracht terwijl u doorgaat met de training.
Bepaalde programma's, zoals Hartslagprg – Basis en
Gewichtsafname, kunnen niet gedurende een trainingssessie
worden gewijzigd vanwege de doelen en
programmavoorkeuren die zijn ingesteld. Als dit het geval is,
wordt een bericht weergegeven in het middelste display.
Opmerking: U kunt niet veranderen van programma indien u
in de cool-downperiode bent of stopt met trappen terwijl het
apparaat zich in pauzemodus bevindt.

Cool-down na een training
Cool-downperiodes zijn bedoeld om uw hartslag aan het eind
van een trainingssessie te doen verlagen.
Bij afronding van een programma met een tijdslimiet of
specifiek doel komt u automatisch in een cool-downperiode.
De instellingen worden gewijzigd zodat de intensiteit van uw
training kan worden verlaagd.
Opmerking: Tijdens de cool-downperiode kunt u niet van
programma wisselen. Als u de toetsen bij PROGRAMS
(programma's) indrukt, heeft dat geen effect.
Aan het eind van de cool-downperiode verschijnt een
samenvatting van de training.
In de volgende gevallen wordt uw trainingssessie niet gevolgd
door een cool-downperiode:
De fitnessclub staat een onbeperkt tijdsdoel toe. Een
gebruiker moet een tijdsdoel van N O L I M I T ( G E E N
L I M I E T ) invoeren om toegang te krijgen tot deze optie.
 De fitnessclub stelt een cool-downperiode van nul in,
waardoor de cool-downfase wordt uitgeschakeld.
 U hebt een programma afgesloten voordat u het had
afgerond.
Als u een onbeperkte trainingsduur invoert of als uw
fitnessclub de cool-downfase heeft uitgeschakeld, vergeet
dan niet aan het einde van uw training een cool-downperiode
op te nemen.
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Een pauze inlassen tijdens een training of
cool-downperiode
Als uw bewegingssnelheid onder het vereiste minimum komt
tijdens uw training of de cool-downperiode, begint het
apparaat met de 30 seconden durende uitschakelprocedure.
U kunt alleen een langere pauze inlassen of overschakelen op
een ander programma als de fitnessclub de optionele
voedingsadapter op het apparaat heeft aangesloten.
Als de optionele voedingsadapter is aangesloten, kunt u
gedurende een ingestelde tijd pauzeren, gewoonlijk twee
minuten. Als u gedurende deze tijd de training niet hervat,
keert het display terug naar het Precor-merk.
Kom langzaam tot stilstand als u wilt pauzeren.
Hervat de training als u de pauzemodus wilt beëindigen.
Opmerking: Als de optionele voedingsadapter is aangesloten,
kunt u tijdens een pauze een ander programma kiezen.
Raadpleeg Programma's wijzigen gedurende de trainingssessie.




Een training beëindigen
Aan het eind van uw training verschijnt een samenvatting
ervan en worden de totale statistieken getoond, met inbegrip
van de warm-up- en cool-downperiodes. U kunt uw
statistieken bekijken zolang u het apparaat van stroom
voorziet met de minimale bewegingssnelheid.
Als u de aanraakgevoelige handgrepen vasthoudt of een
borstriem draagt tijdens de training, wordt een
hartslaganalyse weergegeven tijdens de samenvatting van de
training.
Om de samenvatting van uw training te bekijken:

1.

Handhaaf de minimale bewegingssnelheid wanneer u de
cool-downperiode afrondt.
2. Beëindig uw sessie door op RESET te drukken om terug te
keren naar het Precor-merk.
Note: Indien de optionele voedingsadapter is aangesloten,
hoeft u de minimale bewegingssnelheid niet aan te houden
om uw trainingsstatistieken te kunnen bekijken. Als u de
cool-downperiode afrondt, verschijnt de samenvatting van de
training. Als u klaar bent, drukt u op RESET om terug te keren
naar het Precor-merk.

Hoofdstuk
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Programma's
Dit hoofdstuk beschrijft de programma's die beschikbaar zijn
op het apparaat. Gebruik de volgende tabel voor meer
informatie over elk trainingsprogramma.
Afbeelding

Kolomkop
programma

Trainingsdetails

Handmatig

Deze training start als een
vlakke lijn. U kunt de
weerstand verhogen of
verlagen met behulp van de
weerstand-toets. Het
trainingsprofiel
weerspiegelt wijzigingen
die u uitvoert en een
knipperend licht in de
kolom geeft uw positie in
de training aan.

Interval

Deze trainingen verhogen
en verlagen uw
inspanningsniveau
herhaaldelijk gedurende
een specifieke periode. U
kunt uw weerstand variëren
tijdens deze trainingen.

Afwisseling

Deze trainingen zijn een
mix van verschillende
niveaus en kunnen
gevarieerd worden met
behulp van de
WEERSTAND-toetsen.
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Afbeelding

Kolomkop
programma

Trainingsdetails

Hartslag

Gebruik deze programma's
om een doel in te stellen
voor uw hartslag. De
trainingen stellen de
weerstand zo bij dat uw
hartslag tijdens de training
niet meer dan twee slagen
per minuut afwijkt van de
ingevoerde streefwaarde.
Als u deze functie wilt
gebruiken, moet u uw
leeftijd invoeren en een
borstriem dragen zodat
tijdens de hele training uw
hartslag kan worden
gecontroleerd.

Gewichtsafname Deze trainingen zijn erop
gericht het lichaamsvet te
reduceren en tegelijk de
spanning en conditie van de
spieren te verbeteren.
De trainingsduur is vast
ingesteld op 28 minuten en
bestaat uit zeven
intervallen van vier
minuten. U wordt niet
gevraagd een trainingsduur
in te voeren.
Met de
WEERSTAND-toetsen kunt
u de weerstand voor de
rust- of
inspanningsintervallen
wijzigen. Als u wijzigingen
aanbrengt, herhaalt het
programma de instellingen
voor de resterende
intervallen.
Opmerking: U kunt niet
veranderen naar de
gewichtsafnametraining
gedurende een
trainingssessie.
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Afbeelding

Kolomkop
programma

Trainingsdetails

Prestatie

Deze trainingen bestaan uit
een afwisselend profiel dat
zich concentreert op de
dijbeen- en
kuitspiergroepen.
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Programmatips







Begin bij het Precor-merk en kies een programma door op
PROGRAMMA'S of QUICKSTART te drukken.
Tijdens de training moet u uw trainingsbeweging
handhaven. Als u stopt met bewegen, schakelt het
apparaat zichzelf uit om accustroom te besparen.
Een knipperende kolom geeft aan waar u bent in de
training.
Als u gebruik wilt maken van de SmartRate-functie, moet
u uw leeftijd opgeven en een borstriem omdoen of de
aanraakgevoelige handgrepen vastpakken.
In sommige programma's kan een onbeperkte
tijdsinstelling een beschikbare optie zijn.
Het is mogelijk dat de fitnessclub limieten stelt aan de
trainings-, pauze- en cool-downduur en andere aspecten
van uw trainingssessie aanpast. Vraag bij de beheerder
van de fitnessclub na of er limieten zijn ingesteld die van
invloed kunnen zijn op uw programmakeuzen.

Opmerkingen

Opmerkingen:
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Important Safety Instructions
Important: Save these instructions for future reference.
Read all instructions in the documentation provided with your
exercise equipment, including all assembly guides, user
guides, and owner’s manuals, before installation of this
device.
Note: This product is intended for commercial use.
The display apparatus (hereinafter referred to as the console)
is intended to be shipped with new Precor exercise equipment
(hereinafter referred to as the base unit). It is not packaged for
individual sale.

WARNING

To prevent injury, the console must be
attached securely to the base unit following all
assembly and installation instructions shipped
with the base unit. The console is intended to
be connected to AC mains power through the
furnished power supply ONLY. It should be
powered on only when installed as described
in the assembly and installation instructions
shipped with the base unit. The console is
intended for use only with Precor fitness
equipment, not as a standalone device.
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Safety Precautions
Always follow basic safety precautions when using this
equipment to reduce the chance of injury, fire, or damage.
Other sections in this manual provide more details of safety
features. Be sure to read these sections and observe all safety
notices. These precautions include the following:











Read all instructions in this guide before installing and
using the equipment and follow any labels on the
equipment.
Make sure all users see a physician for a complete
physical examination before they begin any fitness
program, particularly if they have high blood pressure,
high cholesterol or heart disease; have a family history of
any of the preceding conditions; are over the age of 45;
smoke; are obese; have not exercised regularly in the past
year; or are taking any medication.
French equivalent of the above notice, for Canadian
markets: Il est conseillé aux utilisateurs de subir un examen
médical complet avant d’entreprendre tout programme
d’exercice, en particulier s’ils souffrent d’hypertension
artérielle, ou de cardiopathie ou ont un taux de cholestérol
élevé, s’ils ont des antécédents familiaux des précédentes
maladies, s’ils ont plus de 45 ans, s’ils fument, s’ils sont
obèses, s’ils n’ont pas fait d’exercices réguliers au cours de
l’année précédente ou s’ils prennent des médicaments. Si vous
avez des étourdissements ou des faiblesses, arrêtez les
exercices immédiatement.
Do not allow children, or people unfamiliar with the
operation of this equipment, on or near it. Do not leave
children unsupervised around the equipment.
Make sure all users wear proper exercise clothing and
shoes for their workouts and avoid loose or dangling
clothing. Users should not wear shoes with heels or
leather soles, and they should check the soles of their
shoes to remove any dirt and embedded stones. They
should also tie long hair back.
Never leave the equipment unattended when it is plugged
in. Unplug the equipment from its power source when it is
not in use, before cleaning it, and before providing
authorized service.
Note: The optional power adapter is considered a power
source for self-powered equipment.
Use the power adapter provided with the equipment. Plug
the power adapter into an appropriate, grounded power
outlet as marked on the equipment.

Important Safety Instructions












Care should be taken when mounting or dismounting the
equipment.
For Treadmills: Do not use typing or web surfing features
while walking at speeds that exceed a slow and relaxed
leisurely pace. Always stabilize yourself by holding a
stationary handle bar while using typing or web surfing
features.
For AMT and EFX: Always stabilize yourself by holding a
stationary handle bar while using typing or web surfing
features.
Read, understand, and test the emergency stop
procedures before use.
Keep the power cord or optional power adapter and plug
away from heated surfaces.
Route power cables so that they are not walked on,
pinched, or damaged by items placed upon or against
them, including the equipment itself.
Ensure the equipment has adequate ventilation. Do not
place anything on top of or over the equipment. Do not
use on a cushioned surface that could block the
ventilation opening.
Assemble and operate the equipment on a solid, level
surface.
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SPACING—The below minimum spacing
recommendations are based on a combination of the
ASTM (U.S.) voluntary standards and EN (European)
regulations as of October 1, 2012, for access, passage
around, and emergency dismount:
 Treadmills—a minimum of 0.5 m (19.7 in.) on each
side of the treadmill and 2 m (78 in.) behind the
machine.
 Cardio equipment other than treadmills—a
minimum of 0.5 m (19.7 in.) on at least one side, and
0.5 m (19.7 in.) behind or in front the machine.
Careful consideration should be given to the
requirements of the Americans with Disabilities Act
(ADA), US Code 28 CFR (see Section 305). ASTM
standards are voluntary and may not reflect current
industry standards. The actual area for access, passage
around, and emergency dismount is the responsibility of
the facility. The facility should consider the total space
requirements for training on each unit, voluntary and
industry standards, and any local, state, and federal
regulations. Standards and regulations are subject to
change at any time.
Important: These spacing recommendations should be used
when positioning equipment away from sources of heat, such
as radiators, heat registers, and stoves. Avoid temperature
extremes.
Keep equipment away from water and moisture. Avoid
dropping anything on or spilling anything inside the
equipment to prevent electric shock or damage to the
electronics.
When using the treadmill, always attach the safety clip to
your clothing before beginning your workout. Failure to
use the safety clip may pose a greater risk of injury in the
event of a fall.
Keep in mind that heart rate monitors are not medical
devices. Various factors, including the user’s movement,
may affect the accuracy of the heart rate readings. The
heart rate monitors are intended only as exercise aids in
determining heart rate trends in general.
Do not operate electrically powered equipment in damp
or wet locations.
Never operate this equipment if it has a damaged cord or
plug, if it is not working properly, or if it has been dropped,
damaged, or exposed to water. Call for service
immediately if any of these conditions exist.

Important Safety Instructions
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Maintain the equipment to keep it in good working
condition, as described in the Maintenance section of the
owner’s manual. Inspect the equipment for incorrect,
worn, or loose components, and then correct, replace or
tighten prior to use.
If you plan to move the equipment, obtain help and use
proper lifting techniques.
Equipment Weight Restrictions: Do not use the treadmill
if you weigh more than 500 pounds (225 kg). If you weigh
more than 350 pounds (160 kg), do not run on the
treadmill. For all other fitness equipment, the weight limit
is 350 pounds (160 kg).
Use the equipment only for its intended purpose as
described in this manual. Do not use accessory
attachments that are not recommended by Precor. Such
attachments may cause injuries.
Do not operate the equipment where aerosol (spray)
products are being used or where oxygen is being
administered.
Do not use outdoors.
Do not attempt to service the equipment yourself, except
to follow the maintenance instructions in the owner’s
manual.
Never drop or insert objects into any opening. Keep hands
away from moving parts.
Do not set anything on the stationary handrails,
handlebars, control console, or covers. Place liquids,
magazines, and books in the appropriate receptacles.
Do not lean on or pull on the console at any time.

CAUTION: DO NOT remove the cover, or you may risk injury due
to electric shock. Read the assembly and maintenance guide
before operating. There are no user-serviceable parts inside.
Contact Customer Support if the equipment needs servicing. For
use with single phase AC power only.
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Educating Users
Take time to educate users about the Important Safety
Instructions found in both the User Reference Manual and
Product Owner’s Manual. Explain to your club or facility
patrons that they should observe the following precautions:





Hold onto a stationary handrail or handlebar while
assuming the starting position on the equipment.
Face the console at all times.
Hold on to a stationary handrail or handlebar with one
hand whenever you operate the console keys with the
other hand.

Hazardous Materials and Proper Disposal
The batteries within self-powered equipment contain
materials that are considered hazardous to the environment.
Federal law requires proper disposal of these batteries.
If you plan to dispose of your equipment, contact Precor
Commercial Products Customer Support for information
regarding battery removal. Refer to Obtaining Service.

Product Recycling and Disposal
This equipment must be recycled or discarded according to
applicable local and national regulations.
Product labels, in accordance with European Directive
2002/96/EC concerning waste electrical and electronic
equipment (WEEE), determine the framework for the return
and recycling of used equipment as applicable throughout the
European Union. The WEEE label indicates that the product is
not to be thrown away, but rather reclaimed upon end of life
per this Directive.
In accordance with the European WEEE Directive, electrical
and electronic equipment (EEE) is to be collected separately
and to be reused, recycled, or recovered at end of life. Users
of EEE with the WEEE label per Annex IV of the WEEE
Directive must not dispose of end of life EEE as unsorted
municipal waste, but use the collection framework available
to customers for the return, recycling, and recovery of WEEE.
Customer participation is important to minimize any potential
effects of EEE on the environment and human health due to
the potential presence of hazardous substances in EEE. For
proper collection and treatment, refer to Obtaining Service.
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Regulatory Notices for the RFID Module
When equipped with a control console as described in this
document, this equipment may include a radio-frequency
identification (RFID) module. The RFID module has been
certified to operate at temperatures between -20°C and 85°C
(-4°F and 185°F).

Radio Frequency Interference (RFI)
The RFID module conforms to the following national
standards defining acceptable limits for radio frequency
interference (RFI).

Federal Communications Commission, Part 15
This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a commercial
installation. The equipment generates, uses, and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the owner’s manual instructions, can cause
harmful interference to radio communications.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this
device may not cause harmful interference, and (2) this
device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

WARNING

Per FCC rules, changes or modifications not
expressly approved by the manufacturer could
void the user’s authority to operate the
equipment.
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Industry Canada
This device complies with RSS-210:2007 of the Spectrum
Management & Telecommunications Radio Standards
Specification. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired
operation.
This Class A digital apparatus complies with Canadian
ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme
NMB-003 du Canada.
ATTENTION: Haute Tension
Débranchez avant de réparer

European Applications
CE compliance is claimed to the following directives:
1999/5/EC R&TTE Directive
2006/95/EC LVD Directive
2002/95/EC RoHS Directive
Directive compliance has been verified to the following
standards:












EN 55022
EN 300 330-1 V1.5.1
EN 300 330-2 V1.3.1
EN 301 489-3 V1.4.1
EN 301 489-1 V1.8.1
EN 60950-1
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Regulatory Notices for Cardiovascular
Exercise Equipment
The regulatory information in this section applies to the
exercise equipment and its control console.

Safety Approvals for Cardiovascular Equipment
Precor equipment has been tested and found to comply with
the following applicable safety standards.

Cardiovascular Type Equipment:
 CAN/CSA, IEC, EN 60335-1 (Household and similar


electrical appliances - Safety)
EN 957 (Stationary training equipment, class S/B
compliant equipment)

PVS and P80 Regulatory Notice
This Precor equipment has been tested and found to comply
with the following applicable safety standards.



CAN/CSA, UL, IEC, EN 60065 (Audio, video and similar
electronic apparatus - Safety)
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Radio Frequency Interference (RFI)
This Precor exercise equipment conforms to the following
national standards defining acceptable limits for radio
frequency interference (RFI).

Federal Communications Commission, Part 15
This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a commercial
installation. The equipment generates, uses, and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the owner’s manual instructions, may cause
harmful interference to radio communications.

WARNING

Per FCC rules, changes or modifications not
expressly approved by Precor could void the
user’s authority to operate the equipment.

Industry Canada
This Class A digital apparatus complies with Canadian
ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme
NMB-003 du Canada.
ATTENTION: Haute Tension
Débranchez avant de réparer

European Applications
CE compliance is claimed to the following directives:
2004/108/EC EMC Directive
2006/95/EC LVD Directive
2002/95/EC RoHS Directive
Directive compliance has been verified to the following
standards:










EN 55022
EN 55024
EN 60335-1
EN 60065 (P80 and PVS)

Important Safety Instructions
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Electrical Recommendations: All Equipment
Excluding Treadmills
Note: This is a recommendation only. NEC (National Electric
Code) guidelines or local region electric codes must be
followed.
For equipment fitted with a P80 console or Personal Viewing
System (PVS) screen a separate power connection is
required. For a 20 amp branch circuit up to 10 screens can be
connected. If the branch circuit has any other devices plugged
into the circuit, then the number of screens must be reduced
by the wattage of the other devices.
Note: The typical splitter power cords that have IEC-320 C13
and C14 plugs have a recommended maximum capacity of
five screens.

Figure 1: IEC-320 C13 and C14 plugs
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Obtaining Service
Do not attempt to service the equipment except for
maintenance tasks. If any items are missing, contact your
dealer. For more information regarding customer support
numbers or a list of Precor authorized service centers, visit
the Precor web site at http://www.precor.com.

Obtaining Updated Documentation
Current Precor product documentation is available at
http://www.precor.com/productmanuals. You may want to
check in for updated information from time to time.
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Assembling the Exercise Bike
Important: The instructions in the following procedures are
described from the perspective of a person standing directly in
front of the equipment (that is, on the opposite side of the
control console from a person using the equipment). These
descriptions may not match the names of certain parts in the parts
list, because such parts are named relative to the back of the
equipment.
To prepare the exercise bike for assembly:
 Open the box and assemble the components in the
sequence presented in this guide.
 Assemble and operate your equipment on a hard, level
surface in the area intended for use.
Important: Do not grasp any plastic parts of the unit while
lifting or moving the unit. The plastic parts are non-structural
covers and are not capable of supporting the weight of the
unit.
 Assemble the equipment according to the guidelines in
this manual to ensure you do not void the Precor Limited
Warranty.
Important: Any damage caused during installation is not
covered by the Precor Limited Warranty.
 Attach all fasteners and partially tighten them. Do not
fully tighten fasteners until instructed to do so.

WARNING

You will need assistance to assemble this unit.
DO NOT attempt assembly by yourself.
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Unpacking the Equipment
The shipping container for this exercise bike consists of the
following items:






Wooden pallet
Cardboard base
Cardboard cover
Foam spacers

WARNING

Do not attempt to move the equipment off of
the pallet by yourself. Have at least one other
person help you during this procedure, and use
safe lifting techniques.

To unpack the bike:
1. Cut the plastic straps securing the cover to the cardboard
base.
2. Lift the cover upward and set it aside.
3. Remove the plastic tape securing the loose parts in the
recesses of the foam spacers.
4. Remove the loose parts and set them down near the spot
where you plan to install the equipment.
5. While your assistant holds up the front end of the body
assembly, pull the front foam spacer away from it. Repeat
this step at the back of the body assembly, then set both
spacers aside.
6. With the help of your assistant, lift the body assembly and
move it to the location where you plan to install it.
7. Place the body assembly upright on the floor and remove
its plastic wrap. Keep it supported until you add the feet
and stabilizers later in this manual.
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Hardware Kit (not to scale)
Before you begin the assembly, verify that the following
hardware items are packed with the equipment.
Fasteners

Quantity
M12 x 80 mm sockethead
screw

2

M8 x 25 mm sockethead
screw

4

M10 x 40 mm buttonhead
screw

4

¹₄-inch x ³₄-inch buttonhead
screw

4

M5 x 12 mm panhead screw

2

8.2 mm flat zinc washer

3

8.1 mm flat black washer

4

M8 nylon lock nut

3
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Required Tools









6 mm hex wrench
10 mm hex wrench
⁵₃₂-inch hex wrench
13 mm open-end, box, or socket wrench
17 mm open-end wrench
#2 Phillips screwdriver
Wire cutter
Fish tape

Installing the Stabilizers
The two stabilizers containing the feet of the bike are
detached for shipment. Before performing any other assembly
tasks, bolt the stabilizers onto the main frame of the bike.
Note: The front stabilizer includes two wheels to assist in
positioning the bike.
To install the stabilizers:
1. Place the rear stabilizer underneath the bracket at the
rear of the bike.

Figure 2: Rear stabilizer installation
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2. Secure the rear stabilizer using two M10 x 40 mm
buttonhead screws. Tighten the screws completely using
a 6 mm hex wrench.

Figure 3: Rear stabilizer attachment

3. Place the front stabilizer underneath the bracket at the
front of the bike.

Figure 4: Front stabilizer installation
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4. Secure the front stabilizer using two M10 x 40 mm
buttonhead screws. Tighten the screws completely using
a 6 mm hex wrench.

Figure 5: Front stabilizer attachment
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Attaching the Seat
Mount the seat onto the bracket at the top of the seat
column.
To attach the seat:
1. Place the seat on the bracket so that the three bolts
extend through the screw holes.
2. Attach an 8.2 mm flat zinc washer and an M8 nylon lock
nut to each bolt. Tighten the fasteners completely using a
13 mm socket wrench.

Figure 6: Seat installation
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Installing the Upright Support and Cables
DANGER Do not attempt to connect electrical power until
all assembly procedures are complete and the
console is properly installed.

Before you begin this procedure, retrieve the cables for the
console that you plan to install on this exercise bike, or for any
Cardio Theater® equipment that you plan to install on the
console.
Note: You will need the help of another person to complete
this procedure.
To install the upright support and prepare the cables for
connection to the console:
1. Remove the wire tie holding the base unit data cable in
place inside the upright support channel.
2. Proceed according to whether or not you are installing
Cardio Theater equipment on the console.
If ...

Then ...

You are not installing Cardio Theater
equipment on the console

Skip to step 5.

You are installing Cardio Theater equipment Continue with
on the console
step 3.

3. Feed the lower ends of the following cables through the
opening just above the front stabilizer:
 Television cable
 Power cable
4. Using the wire tie you removed in step 1, bind together the
upper ends of all cables.
Note: A fish tape can be helpful in the following step.
5. Place the upright support on the floor with its lower end
next to the body assembly. Thread the cable or cables
upward through the support, then use the wire tie to
secure the upper connectors of the cables at the top of
the support.
Note: In the following step, do not remove the extra serial
number label from its backing.
6. Remove the extra serial number label from the upright
support channel on the body assembly. Set the label
aside; you will be attaching it later in the installation.
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7. Lift the upright support and position its lower end over the
upright support channel on the body assembly. Slide the
support into position so that its screw holes line up with
the corresponding holes on the body assembly, as shown
in the following figure.
Note: If the support is positioned correctly, it rests on a
metal tab in the upright support channel.

Figure 7: Upright support installation

Important: In the following step, be extremely careful not to
trap or pinch any of the cables between the mounting screws
and their seats.

26

Assembling and Maintaining the UBK 615 Upright Exercise Bike

8. Insert the two M12 x 80 mm sockethead screws through
the openings on the support and into the screw holes on
the body assembly. Tighten the screws completely using
a 10 mm hex wrench.

Figure 8: Bolting the upright support into place
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Installing the Bottle Holder
The bottle holder attaches directly to the upright support.
To install the bottle holder:
1. Position the bottle holder against the upright support so
that the screw holes in the bottle holder and the support
line up.
2. Secure the bottle holder onto the upright support using
two M5 x 12 mm panhead screws, as shown in the
following illustration. Tighten both screws completely
using a #2 Phillips screwdriver.

Figure 9: Bottle holder installation
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Installing the Handlebars
After the upright support and the bottle holder are securely in
place, install the handlebar assembly and route the heart rate
sensor cable through the support.
To install the handlebars:
1. Place the handlebars on the arms of the upright support,
as shown in the following illustration.

Figure 10: Temporary handlebar position
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2. Feed the end of the heart rate cable through the nearest
arm of the upright support, then up through the support
itself and out the opening in the console mount, as shown
in the following figure.

Figure 11: Cable routing through Display C console mount
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3. Seat the handlebars on the upright support as shown in
the following figure, storing extra cable in the upright
support as needed.

Figure 12: Handlebar installation

4. Place four 8.1 mm flat black washers onto four M8 x 25
mm sockethead screws. Place the handlebar assembly
onto the brackets and attach the four sockethead screws
with their washers. Tighten the screws completely using a
6 mm hex wrench.

31

Assembling the Exercise Bike

Making Sure the Unit Is Stable
Make sure the unit is level before allowing anyone to use it.
CAUTION: To eliminate movement, make sure the adjustable feet
are in contact with the floor.

To level the unit:
1. Gently rock the unit. If there is any movement, ask your
assistant to tip the unit to one side while you locate the
adjustable feet.
2. Correct the height of each adjustable foot as follows.
If you want to … Then turn the adjustable feet …
Raise the unit

Counterclockwise

Lower the unit Clockwise

Important: Place the unit on a flat surface. Rotating the
adjustable feet cannot compensate for extremely uneven surfaces.
When you are finished adjusting the unit, place it on the floor
and recheck that it is level. Once it is completely level, use a
17 mm open-end wrench to move the jam nut on each foot
upward until it contacts the frame. Tighten the jam nuts
completely.
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Installing the Console
Before you begin, make sure that the cables have been fed
through the mounting bracket and their ends extend through
the round opening at the base of the bracket. The television
cable, along with any audio, video, or power cables needed to
support a Cardio Theater screen or receiver, should be fed
through the bracket and should extend through the opening at
its upper end.
To connect the console:
1. Using a #2 Phillips screwdriver, remove the four 1-inch
panhead machine screws securing the back cover of the
console. Lift off the back cover and set it aside, along with
the four machine screws.
2. Lower the console over the mounting bracket so that the
two plastic hooks at the top of the console fit over the two
tabs at the upper corners of the bracket.

Figure 13: Seating the console
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3. Retrieve the serial number label you removed from the
body assembly earlier. Remove the backing from the label
and apply it inside the console at the upper right, as
shown in the following figure.

Figure 14: Serial number label location
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4. Route the flat, black base unit data cable to the left of the
mounting bracket and about three-quarters of the way up
the left side of the console, as shown in the following
figure. Attach the base unit data cable to the
eight-conductor modular jack labeled LOWER BOARD
CONNECTION.

Figure 15: Routing the data and heart rate cables

5. Attach the twisted, red-and-black heart rate sensor cable
to the four-pin connector on the heart rate circuit board at
the lower right corner of the console.
Note: The connectors can fit together in only one way.
There may also be a 10-pin connector labeled HEART
RATE on the console, but it is not compatible with this
equipment.
Important: If you are installing a Cardio Theater screen or
receiver, complete the Cardio Theater installation before you
reattach the console’s rear cover.
6. Insert four ¹₄-inch x ³₄-inch buttonhead screws through
the screw holes in the tabs on the mounting bracket and
into the screw anchors on the console. Tighten the screws
completely using a ⁵₃₂-inch hex wrench.
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7. Lower the rear cover over the mounting bracket so that
the upright support extends through the gap in the cover.

Figure 16: Rear cover position

8. Position the back cover and attach the four 1-inch
panhead machine screws, then tighten the screws
completely using a #2 Phillips screwdriver.

Figure 17: Reattaching rear cover screws
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Breaking in the Equipment
Precor equipment does not require an actual break-in period.
However, moving components such as belts, gears, and
bearings can settle while the equipment is being stored or
shipped. This can cause the equipment to operate with a
small amount of roughness or noise when it starts up for the
first time.
The equipment usually returns to smooth operation after a
day or two of normal use. If it does not, contact your dealer
for assistance. For more information, refer to Obtaining
Service.
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Maintenance
To keep the equipment functioning properly, perform the
minor maintenance tasks in this section at the intervals
shown on the maintenance checklist. Failure to maintain the
equipment as described in this section could void the Precor
Limited Warranty.

DANGER

To reduce the risk of electrical shock, always
disconnect the equipment from its power source
before cleaning it or performing any maintenance
tasks. If the equipment is self-powered but also
uses the optional power adapter, disconnect the
adapter.

Daily Cleaning
Precor recommends that you clean the equipment before and
after each exercise session. To remove dust and dirt from the
equipment, wipe all exposed surfaces with a soft cloth that
you have moistened with one of the following cleaners:




A solution of 30 parts of water to 1 part of Simple Green®
(for more information, visit www.simplegreen.com)
ENVIR-O-SAFE oxygen enhanced cleaner or multi-task
cleaner concentrate, diluted according to the
manufacturer’s instructions (for more information, visit
www.daleyinternational.com)
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Alternatively, you can clean the equipment with Athletix
fitness equipment cleaning wipes (for more information, visit
www.athletixproducts.com)
CAUTION: Read and follow the manufacturer’s instructions,
particularly dilution instructions, before using any cleaner on
Precor fitness equipment. Do not use concentrated cleaners at full
strength, or acidic cleaners of any kind; such cleaners weaken the
protective finish on the equipment and void the Precor Limited
Warranty. Never pour water or spray liquids onto any part of the
equipment. Allow the equipment to dry completely before using.

Vacuum the floor underneath the equipment frequently to
prevent the accumulation of dust and dirt that can interfere
with its operation. Use a soft nylon scrub brush to clean the
grooves on equipment with foot pedals.

Daily Inspection
At least once every day, examine the equipment for the
following problems:
Slipping belts
Loose fasteners
Unusual noises
Worn or frayed power cords
Any other indication that the equipment may be in need
of service
Important: If you determine that the equipment needs service,
disconnect all power connections (television, Ethernet, and power)
and move the equipment away from the exercise area. Place an
OUT OF SERVICE sign on the equipment and make it clear to all
patrons and other users that they must not use it.







To order parts or to contact a Precor authorized service
provider in your area, refer to Obtaining Service.
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Quarterly Maintenance
Precor recommends that you clean and inspect the
equipment more thoroughly once every three months.
To perform quarterly maintenance:
1. Remove the cover panels.
2. Vacuum out any debris, being careful not to bring the
vacuum cleaner nozzle too close to any circuit board
(unless your vacuum cleaner is protected against static
buildup).
3. Check the tension of both belts.
4. Replace the cover panels.
5. Wipe the exterior of the console with a damp sponge or
soft cloth, and dry with a clean towel. Keep water away
from electronic components to prevent electrical shock or
damage.
6. Clean the touchscreen using a soft, lint-free cloth
dampened with a 91% isopropyl alcohol solution (either
full strength or diluted with an equal amount of water).

Storing the Chest Strap
If you purchased the optional heart rate chest strap, store it in
a place where it remains free of dust and dirt (for example, in
a closet or drawer). Be sure to protect the chest strap from
extremes in temperature. Do not store it in a place that may
be exposed to temperatures below 32° F (0° C).
To clean the chest strap, use a sponge or soft cloth dampened
in mild soap and water. Dry the surface thoroughly with a
clean towel.
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Moving the Equipment
The equipment is very heavy. If you plan to move it to a new
location, obtain the help of an adult assistant and use proper
lifting techniques. If the equipment includes roller wheels on
one end, use the wheels to reduce the load on yourself and
your assistant.
To move the exercise bike:
1. Disconnect, unplug, and remove all external connections
(television, Ethernet, and power).
2. Lift the rear feet to tip the bike forward onto its roller
wheels.
3. Push the bike into its new location.
4. Lower the rear feet to the floor.

Long-Term Storage
If you do not expect anyone to use the equipment for a long
time, perform the following tasks to prepare it for storage:





If it has a power cord, disconnect the cord.
If it has an optional power adapter, connect the adapter to
prevent damage to the internal battery.
Position it so that it will not become damaged and will not
interfere with people or other equipment.

Chapter

3

Self-Powered Features
Important: This chapter of the manual describes Precor fitness
equipment that can operate without being connected to AC
power. This includes units equipped with P30 or P10 consoles.
However, P80 consoles must be connected to AC power through
their power supplies to operate. For this reason, this chapter does
not apply to units equipped with P80 consoles.
On self-powered equipment, the system initializes and
displays the Welcome screen when a user starts exercising. A
minimum rate of motion must be maintained for the banner to
appear, as shown in the following table. When a person meets
the requirements, the power that is generated allows the
equipment to function properly.
Table 1. Minimum requirements for operation
Equipment Rate of Motion
AMT

40 strides per minute (SPM)

EFX

40 strides per minute (SPM)

Climber

30 steps per minute

Bike

20 revolutions per minute (RPM)

Informational displays appear when the battery is low or
when the rate of motion drops below the minimum
requirements. The display explains what to do to retain
power. If the messages are ignored, the equipment begins
shutdown procedures to maintain the charge of the battery.
Refer to Informational Displays Prior to Shutdown.
An optional power adapter can be purchased and provides
sustained power to the equipment. If you plan to change the
club settings on a unit equipped with a P30 or P10 console,
the power adapter is highly recommended. To purchase the
optional power adapter, check with your dealer. Refer to
Obtaining Service.
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Informational Displays Prior to Shutdown
The equipment saves its battery charge by moving into a
shutdown mode. If the user does not maintain the minimum
rate of motion, a 30-second shutdown process begins.
In this mode, the console displays a countdown indicator and
ignores all keypresses. If no movement is detected or the rate
of motion remains below the minimum, the indicator changes
as the countdown continues.
Note: The user can resume exercising before the countdown
period elapses and the workout will continue from the point at
which it was paused.
Important: If the equipment is connected to a CSAFE master
device, it follows a slightly different shutdown process. Ten
seconds before the equipment shuts down, it ends the exercise
session and displays a reset message while it disconnects from the
CSAFE master device. It ignores all keypresses during these last
ten seconds.

Symptoms of a Low Battery
If no one has used the equipment for an extended period of
time, the battery may need recharging.
Symptoms of a low battery include the following:
A flickering or erratic display
Loss of user and program information after the user stops
exercising, without any display of a workout summary or a
notification of pending shutdown
 Inability to decrease the incline setting (if any)
Important: To maintain a constant power source, use the optional
power adapter.
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Using the Optional Power Adapter
After connecting the power adapter to the equipment, plug
the opposite end into the appropriate power source (120 V or
240 V).
CAUTION: When the optional power adapter is in use, make sure
that the power supply cord does not create a safety hazard. Keep
it out of the way of traffic and moving parts. If the power supply
cord or power conversion module is damaged, it must be replaced.

The control console functions differently when the power
adapter is connected. Because the power adapter provides a
constant source of power, a user can pause for brief periods
without initiating shutdown procedures. When the pause time
limit expires and the user has not resumed exercising, the
console returns to the Welcome screen. The default pause
time is 30 seconds for all fitness equipment. Refer to the
manual for your control console for instructions on setting or
changing the pause time limit. To learn how to install the
power adapter, refer to The Optional Power Adapter Kit.

The Optional Power Adapter Kit
If you purchase the optional power adapter, you must also
purchase the internal cable kit. The kit supplies the cable,
bracket, and fasteners that connect the power adapter to the
lower electronics board.
CAUTION: The internal cable kit must be installed by authorized
service personnel. Do not attempt installation on your own as you
could void the Precor Limited Warranty. For more information,
refer to Obtaining Service.

Important: If this equipment includes a P80 console, the optional
power adapter and the internal cable kit must still be installed to
provide continuous power to the base unit and support its internal
battery.
Once the internal cable kit is installed, you can plug the
optional power adapter into the equipment. Plug the opposite
end into the appropriate power source for your equipment
(120 V or 240 V). Review the safety instructions found at the
beginning of this manual before using the power adapter.
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Replacing the Battery
The equipment’s battery is built to last for a long time.
However, if you feel that the battery may need replacing,
check with an authorized service technician. Refer to
Obtaining Service.
CAUTION: The battery stored inside the equipment contains
hazardous materials and must be disposed of according to
Hazardous Waste Regulations. Refer to Hazardous Materials and
Proper Disposal.
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Commercial Cardiovascular
Equipment Limited Warranty
PLEASE READ THESE WARRANTY TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE
USING YOUR PRECOR INCORPORATED PRODUCT. BY USING THE EQUIPMENT, YOU
ARE CONSENTING TO BE BOUND BY THE FOLLOWING WARRANTY TERMS AND
CONDITIONS.

Limited Warranty.

Precor Incorporated warrants all new Precor products to be free from defects in materials
and manufacture for the warranty periods set forth below. The warranty periods
commence on the invoice date of the original purchase. This warranty applies only against
defects discovered within the warranty period and extends only to the original purchaser
of the product. Parts repaired or replaced under the terms of this warranty will be
warranted for the remainder of the original warranty period only. To claim under this
warranty, the buyer must notify Precor or your authorized Precor dealer within 30 days
after the date of discovery of any nonconformity and make the affected product available
for inspection by Precor or its service representative. Precor’s obligations under this
warranty are limited as set forth below.

Warranty Periods and Coverage.
All Commercial Cardiovascular Products (excluding StretchTrainer, Strength
Products, and coverage specific to certain models and options as defined
below):







Frame: 7 years
Treadmill drive motor: 5 years
Items subject to wear: 1 year
All other parts (including mechanical parts and electronic parts): 2 years
Labor: 1 year

880 Line Commercial Cardiovascular Products (superseding the coverage
above where applicable):




Labor on the P80 console: 2 years
High wear items on the P80 console, including headphone jack, USB connector, and
iPod® connector: 90 days
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Options / Accessories

Many options or accessories have components that are connected internally or mounted
inside the electronic console. The following guidelines determine the warranty for these
components. If the internal components are installed by the factory or by an authorized
dealer as part of the original sale and delivery, they have a warranty that is identical to the
warranty of the equipment in which they are connected or mounted. If the internal
components are not installed by the factory or by an authorized dealer as part of the
original sale and delivery, they have a 90 days parts and labor limited warranty. All
components that are not internally connected have a 90 days parts only limited warranty.
Satisfactory proof of purchase is required in all cases.

Conditions and Restrictions.
This warranty is valid only in accordance with the conditions set forth below:

1.

The warranty applies to the Precor product only while
a. it remains in the possession of the original purchaser and proof of purchase is
demonstrated.
b. it has not been subjected to accident, misuse, abuse, improper service, or
non-Precor modification.
c. claims are made within the warranty period.
2. This warranty does not cover damage or equipment failure caused by electrical wiring
not in compliance with electrical codes or Precor owner’s manual specifications, or
failure to provide reasonable and necessary maintenance as outlined in the owner’s
manual.
3. Precor is not responsible for Internet connectivity to its products. This restriction
applies to services, such as those provided by an Internet service provider (ISP), and
also to hardware related to Internet connectivity, such as Ethernet cabling, routers,
servers and switches.
4. Precor is not responsible for the quality of television, video, audio, or other media
supplied to its products. This restriction applies to services, such as those provided
by a cable or satellite television provider; to signal strength and clarity; and also to
hardware related to the reception and delivery of television, video, audio, and other
media. Such hardware can include (but is not limited to) audio, video, and
radio-frequency (RF) cabling, connectors, receivers, modulators, combiners,
distribution amplifiers, splitters, and so on.
5. Precor cannot guarantee that the heart rate measurement system on its products will
work for all users. Heart rate measurement accuracy varies based on a number of
factors, including the user’s physiology and age, the method in which the heart rate
measurement system is used, external interference, and other factors that may
influence heart rate acquisition.
6. Except in Canada, Precor does not pay labor outside the United States.
7. Warranties outside the United States and Canada may vary. Please contact your local
Dealer for details.

Commercial Cardiovascular Equipment Limited Warranty
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This Limited Warranty shall not apply to:

1. Software version upgrades.
2. Software defects that do not materially and negatively affect the normal performance
of the product under normal conditions of use.

3. Consumable goods or cosmetic items of the product, the exterior of which has been

damaged or defaced as a result of abuse, misuse, accident, improper service or
installation, mishandling, or modification in design or construction not authorized by
Precor.
4. Repairs performed on Precor equipment missing a serial number or with a serial tag
that has been altered or defaced.
5. Service calls to correct installation of the equipment or instruct owners on how to use
the equipment.
6. Pickup and delivery involved with repairs.
7. Any labor costs incurred beyond the applicable labor warranty period.
Disclaimer and Release.

The warranties provided herein are the exclusive warranties given by Precor and
supersede any prior, contrary or additional representations, whether oral or written. ANY
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE THAT APPLY TO ANY PARTS DESCRIBED
ABOVE ARE LIMITED IN DURATION TO THE PERIODS OF EXPRESS WARRANTIES
GIVEN ABOVE FOR THOSE SAME PARTS. PRECOR HEREBY DISCLAIMS AND
EXCLUDES THOSE WARRANTIES THEREAFTER. Some States do not allow limitations on
how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. PRECOR
ALSO HEREBY DISCLAIMS AND EXCLUDES ALL OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES,
EXPRESS OR IMPLIED, ARISING BY LAW OR OTHERWISE, WITH RESPECT TO ANY
NONCONFORMANCE OR DEFECT IN ANY PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO: (A) ANY OBLIGATION, LIABILITY, RIGHT, CLAIM OR REMEDY IN TORT, WHETHER
OR NOT ARISING FROM THE NEGLIGENCE OF PRECOR OR ITS SUPPLIERS (WHETHER
ACTIVE, PASSIVE OR IMPUTED); AND (B) ANY OBLIGATION, LIABILITY, RIGHT,
CLAIM OR REMEDY FOR LOSS OF OR DAMAGE TO ANY EQUIPMENT. This disclaimer
and release shall apply even if the express warranty set forth above fails of its essential
purpose.

Exclusive Remedies.

For any product described above that fails to conform to its warranty, Precor will provide,
at their option, one of the following: (1) repair; (2) replacement; or (3) refund of the
purchase price. Precor Limited Warranty service may be obtained by contacting the
authorized dealer from whom you purchased the item. Precor compensates Servicers for
warranty trips within their normal service area to repair commercial equipment at the
customer’s location. You may be charged a trip charge outside the service area. THESE
SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES OF THE BUYER FOR ANY BREACH OF
WARRANTY.
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EXCLUSION OF CONSEQUENTIAL AND INCIDENTAL
DAMAGES.

PRECOR AND/OR ITS SUPPLIERS SHALL HAVE NO OBLIGATION OR LIABILITY,
WHETHER ARISING IN CONTRACT (INCLUDING WARRANTY), TORT (INCLUDING
ACTIVE, PASSIVE, OR IMPUTED NEGLIGENCE AND STRICT LIABILITY), OR
OTHERWISE, FOR DAMAGE TO THE EQUIPMENT, PROPERTY DAMAGE, LOSS OF USE,
REVENUE OR PROFIT, COST OF CAPITAL, COST OF SUBSTITUTE EQUIPMENT,
ADDITIONAL COSTS INCURRED BY BUYER (BY WAY OF CORRECTION OR
OTHERWISE) OR ANY OTHER INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER RESULTING FROM NONDELIVERY OR FROM THE USE, MISUSE
OR INABILITY TO USE THE PRODUCT. This exclusion applies even if the above warranty
fails of its essential purposes and regardless of whether such damages are sought for
breach of warranty, breach of contract, negligence, or strict liability in tort or under any
other legal theory. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or
consequential damages, so the above limitation may not apply to you.
This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which
vary from state to state.

Complete this portion and keep for your records.
Purchased From:
Example: Dealer or store name.

Phone Number:
Example: Dealer or store telephone number.

Product/model:
Example: AMT 885 or EFX 883.

Serial number:
The serial number is found on the shipping container.

Effective 1 November 2010
P/N 36286-114
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