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Geachte klant,
Het doet ons genoegen dat u de voorkeur hebt gegeven aan een trainingsapparaat van
ERGO-FIT. U bent nu in het bezit van een hoogwaardig en exclusief trainingsproduct dat de
hoogste technische eisen verbindt met een op de praktijk gericht bedieningscomfort.

In de gebruiksaanwijzing is informatie over meerdere apparaattypes opgenomen. Daarom
zult u ook details vinden die niet op uw trainingsapparaat betrekking hebben.
Belangrijke aanwijzingen voor de bediening en het gebruik staan in deze gebruiksaanwijzing.
Voordat u met de training begint, adviseren wij u daarom deze gebruiksaanwijzing aandachtig
door te lezen, zodat u snel aan uw apparaat went en zodat u weet hoe het op de juiste
manier en zonder risico wordt gebruikt.
Mocht u nog vragen hebben die op de volgende pagina‘s niet worden beantwoord, neem dan
contact met ons op. Het ERGO-FIT team staat altijd voor u klaar!
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Algemene aanwijzingen

1.1

ERGO-FIT cardioapparaten in een overzicht

ERGO-FIT bezit met de CARDIO LINE 400 een lijn van apparaten die speciaal gericht is op
het trainen van het hart- en vaatsysteem en het is mogelijk kleine groepen van spieren te
activeren. Onafhankelijk van uw leeftijd, uw geslacht of uw trainingstoestand bieden de
ERGO-FIT cardioapparaten optimale trainingsmogelijkheden.
Highlights van de standaarduitrusting zijn onder andere de optimale dosering van de
belasting of de nauwkeurige sturing van de training. Ook de geringe geluidsontwikkeling, de
eenvoudige bediening van de apparaten en het zich oriënteren naar de wensen van de klant
maken op indrukwekkende wijze duidelijk waarop het bij ERGO-FIT trainingsapparaten enkel
en alleen aankomt: op een hoge technische standaard, optimale trainingsmogelijkheden en
een nauwkeurige sturing van de training bij een gemakkelijke toepassing.
Hightech alleen is echter nog geen garantie voor uitstekende trainingsapparaten. De
trainingsapparaat moet bovendien voldoen aan biomechanische en sportgeneeskundige
eisen. De mens staat op de voorgrond. Een goed doordacht trainings- en testsysteem kan
zich alleen maar ontwikkelen uit een verbinding van technisch-elektronisch knowhow met de
nieuwste inzichten van de sportgeneeskunde en de trainingswetenschap, hetgeen hier op
aanschouwelijke wijze is gelukt.
Onze CARDIO LINE is ingedeeld in:
⊗

de CARDIO LINE 400: apparaten, speciaal geschikt voor een thuistraining en.

⊗

de CARDIO LINE 400 MED: apparaten, speciaal geschikt voor een training op
medisch gebied.

De levensduur van de apparaten bedraagt 6 jaar.
Uw voordeel...
Het regelmatig trainen aan deze apparaten vermindert het risico van een hart- en
vaataandoening en verhoogt uw persoonlijke prestatievermogen op optimale wijze - zelfs tot
op hoge leeftijd. Een trainingsproduct dat men bij preventieve en revalidatiemaatregelen niet
wil missen. U voelt zich fit, belastbaar, attractief en evenwichtig.
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1.2

Algemeen

Onafhankelijk van het feit dat u reeds met ERGO-FIT trainingsapparaten wel of niet vertrouwd
bent, geeft deze gebruiksaanwijzing nuttige informatie.
Ze is zo ingedeeld dat u steeds via de inhoudsopgave de nodige informatie over een speciaal
thema kunt opzoeken. Voor de gevorderde gebruiker werd extra een beknopte
gebruiksaanwijzing gemaakt. Wanneer u reeds een gevorderde gebruiker bent en u alleen
maar gebruik wilt maken van de beknopte gebruiksaanwijzing, dient u toch nog een keer de
risicoaanwijzingen door te lezen.
In de gebruiksaanwijzing staan tips en trucs die van u snel een ervaren cardioapparaatgebruiker
maken en u leert alle mogelijkheden van het apparaat kennen.
U dient de gebruiksaanwijzing steeds bij de hand te hebben. Dit bespaart onnodige en veel
tijd vergende vragen en u kunt eventuele fouten zelf snel verhelpen.

1.3

Leveringsomvang

Controleer of de levering compleet is. Informeer onze verkoopafdeling omgaand als er iets
ontbreekt.
Uw levering dient uit de volgende delen te bestaan:
1.

Het juiste apparaat (apparaattype, serie)

2.

Een netkabel per apparaat (CYCLE 407/457 MED; bij het CYCLE 400/450 zit de
netkabel vast aan het apparaat)

Merk op dat accessoires (bijvoorbeeld POLAR zender) niet inbegrepen. Dit moet apart
worden aangevraagd.
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1.4

Service

Onze service omvat probleemanalyse, technische hulp en informatiediensten.
Bel ons op bij technische vragen en service-opdrachten:
Centrale: 			

Telefoon: +49 (6331) 2461-0

			

Fax:

Service en onderdelen:

Telefoon: +49 (6331) 2461-20 international

			

of:

+49 (6331) 2461-45 international

			

of:

+49 (6331) 2461-23 national

			

of:

+49 (6331) 2461-27 national

			

of:

+49 (6331) 2461-29 national

1.5

+49 (6331) 2461-55

Afvoer van de apparaten

Bij apparaten gaat het om elektrische apparaten in overeenstemming met de “Elektrogesetz”.
Ze horen daarom niet thuis in het huishoudelijk afval, maar moeten door een gecertificeerde
onderneming worden afgevoerd. Informatie over de bevoegde plaatsen, kunt u bij het
volgende adres verkrijgen:
stiftung elektro-altgeräte register (EAR)
Benno-Strauß-Straße 1
90763 Fürth
Telefoon: +49 (911) 766650
Fax: +49 (911) 7666599
Mail: info@stiftung-ear.de
Web: www.stiftung-ear.de
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2

Risicoaanwijzingen

Voordat u uw nieuwe trainingsapparaat in gebruik neemt, moet u dit hoofdstuk zorgvuldig
doorlezen en let op de hier genoemde waarschuwingen. Bewaar de gebruiksaanwijzing
goed. Als u het apparaat verkoopt, kunt u deze dan aan de nieuwe eigenaar geven.
Noteer voor uw eigendomsbewijs:
Apparaattype/productlijn

__________________________________

Serienummer		

__________________________________

Koopdatum			

__________________________________

Deze gegevens hebt u ook nodig bij eventuele garantieaanspraken.
Om belangrijke informatie te kenmerken, werden de volgende symbolen gebruikt

2.1

6

Wees
voorzichtig!

Met deze waarschuwing moet u beslist rekening houden
om gevaar voor uw leven en uw gezondheid te
voorkomen.

Opgelet!

Met deze waarschuwing moet u beslist rekening houden
om materiële schade te voorkomen

Opgelet!

Opgelet, het trainingsapparaat uitschakelen en de stekker
uit het stopcontact trekken.

Tip!

Deze aanwijzing geeft belangrijke informatie en tips
waarmee u het apparaat beter kunt gebruiken.

Waarop moet u letten bij de omgang met uw 		
trainingsapparaat?

⊗

Voordat u het apparaat in gebruik neemt, moet u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig
doorlezen.

⊗

De eigenaar van het toestel dient de gebruiker te informeren over alle
gevaaraanduidingen en waarschuwingen en hem te vertellen hoe hij het toestel
moet bedienen en gebruiken.

⊗

Neem het apparaat niet zonder instructie in gebruik.

⊗

Neem het apparaat alleen na een behoorlijke functiecontrole in gebruik (nadere
details staan in Hoofdstuk 7.8). Voordat u het apparaat gaat gebruiken, controleer
voor uw eigen veiligheid het apparaat op beschadigingen (losse schroeven,
versleten delen etc.). Bij een defect mag het apparaat tot aan het herstel hiervan
niet meer worden gebruikt.

⊗

Controleer voor elk gebruik de vaste zitting van het zadel aan de hand van de
fixering van de horizontale en verticale zadelverstelling (zie hoofdstuk 6.3). Anders
bestaat verwondingsgevaar.
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⊗

Om het risico van letsel bij gebruik vansapparaat zo gering mogelijk te houden, mag
u alleen maar met sportkleding en passende schoenen trainen.

⊗

Bij misselijkheid, gevoel van duizeligheid, pijn op de borst en in de gewrichten moet
u de training onmiddellijk stoppen en eventueel een arts raadplegen.

⊗

Bent u op het gebruik van een pacemaker aangewezen of bent u wat uw gezondheid
betreft niet helemaal in orde, moet u uw arts raadplegen voordat u het apparaat
gaat gebruiken. Stem het trainingsprogramma eventueel met hem af. U mag
bovendien alleen maar in de modus MANUEEL trainen.

⊗

Uw trainingsapparaat is geen speelgoed! Laat daarom nooit kinderen zonder
toezicht aan het apparaat. Kinderen kunnen eventuele gevaren niet altijd juist
beoordelen. Ouders en andere toezichthoudende personen dienen zich van hun
verantwoordelijkheid bewust te zijn, omdat op grond van de natuurlijke drang tot
spelen en het plezier in experimenteren van kinderen, met situaties en gedragswijzen
rekening moet worden gehouden waarvoor het trainingsapparaat niet werd
geconstrueerd.

⊗

Het gebruik van het apparaat gebeurt op aanwijzing van de arts en/of van de
toezichthoudende persoon. Zonder toezichthoudende persoon mag het apparaat
niet in gebruik worden genomen (alleen CARDIO LINE 400 MED).

⊗

Let er op dat geen buitenstaander in de onmiddellijke nabijheid van beweeglijke
delen komt.

⊗

Opgelet! Het maximale lichaamsgewicht van de gebruiker mag niet meer dan 180
kg bedragen. Let er op dat de gebruiker niet meer weegt..

⊗

Zet geen drankjes of levensmiddelen op uw trainingsapparaat.

⊗

Ga niet op de bekleding van het apparaat staan en leun niet op de cockpit.

⊗

Controleer wekelijks zadel, stuur, pedalen en bekleding op beschadigingen en laat
alles onmiddellijk repareren.

⊗

Draai de pedalen en pedaalarmen vast nadat ze 3 tot 5 uur in gebruik zijn geweest.
Er kan anders een defect aan het apparaat optreden en het risico ontstaan dat
degene die traint letsel oploopt. (Linker pedaal heeft een linksdraaiende
schroefdraad, het rechter pedaal een rechtsdraaiende)

⊗

Nadat u de positie van het zadel anders hebt ingesteld, moet u beslist de betreffende
zadelklem weer goed vastdraaien. Anders bestaat het risico letsel op te lopen.

⊗

Voordat u met de training begint, denk aan uw warming-up. Begin de training op uw
apparaat langzaam en laat de intensiteit tot aan het gewenste en door u nog te
controleren prestatieniveau geleidelijk toenemen.

⊗

Buig niet voorover over het stuur en verplaats uw lichaamsgewicht niet naar opzij
van het apparaat. Het apparaat kan omvallen.

⊗

Neem uw voeten tijdens de training niet van de pedalen.

⊗

Spring tijdens de training niet van het apparaat.

⊗

Raak tijdens de training de USB-, RS232- of audio-aansluiting niet aan.

⊗

Let op! Het systeem voor de bewaing van de hartfrequentie kan fout zijn. Te hevig
trainen kan tot gevaarlijke verwondingen of de dood leiden. Als uw prestatievermogen
uitzonderlijk sterk vermindert, stopt u de training.
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⊗

Houd ook rekening met alle andere veiligheidsaanwijzingen en instructies in deze
gebruiksaanwijzing.

Alle in de gebruiksaanwijzing vermelde veiligheidsvoorschriften berusten op een jarenlange
ervaring en evidentie.

2.2
⊗

Als het apparaat wordt geleverd, moet u allereerst controleren of het bij het transport
niet werd beschadigd. Neem het apparaat in geval van twijfel niet in gebruik en
informeer de klantenservice.

⊗

Alle openingen aan het apparaat dienen ter ventilatie. Deze openingen niet
bedekken, de componenten kunnen dan oververhit raken.

⊗

Voordat u het apparaat in gebruik neemt, controleer de stroomkabel op eventuele
schade.

⊗

Schakel het apparaat na de training uit en trek de stekker uit het stopcontact.

⊗

Zet het trainingsapparaat zo neer dat om het apparaat heen nog genoeg vrije ruimte
is, (minstens 1 meter), zodat degene die traint zich nergens aan kan stoten en
storingen bij het meten van de pols zo worden verhinderd.

⊗

Voor apparaten van de CARDIO LINE 400 MED gelden de veiligheidsnormen
(patiëntenomgeving) volgens EN 60601-1-1:2001.

2.3

Vopgelet elektrische schok

⊗

Sluit het apparaat alleen aan een behoorlijk stroomnet aan (zie Hoofdstuk 5.4.1).

⊗

Let op de juiste omgevingstemperatuur (zie Hoofdstuk 5.3).

⊗

Gebruik geen defecte kabel.

⊗

Trek de stekker niet aan de kabel uit het stopcontact, maar trek aan de stekker
zelf.

⊗

Open het apparaat alleen als het is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact
is getrokken.

⊗

Komt een of andere vloeistof in het apparaat terecht, trek dan de stekker onmiddellijk
uit het stopcontact en informeer de klantenservice.

⊗

Stop niets door de ventilatieopeningen in het binnenste van het apparaat. Hierdoor
kan kortsluiting optreden.

2.4

8

Bedrijfsveiligheid - Wat te doen?

Wat wordt van de standplaats verlangd?

⊗

Het apparaat kan op elke gelijkmatige en stabiele vloer worden neergezet. Let er
op dat het vast op de vloer staat.

⊗

Oneffenheden van de vloer mogen nooit worden geëgaliseerd door er een stuk
hout, karton of iets dergelijks onder te leggen. U kunt ernstig letsel oplopen.
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2.5

Waar moet bij een reparatie op worden gelet?

⊗

Elektrische delen mogen alleen door originele delen worden vervangen.

⊗

Laat reparaties alleen maar door geautoriseerde personen uitvoeren. Bent u zelf
daarvoor niet gekwalificeerd, neem dan contact op met ons Service Center.
Elektrische of mechanische wijzigingen of een ombouw door niet-geautoriseerde
personen mag niet worden uitgevoerd aangezien anders elke garantievordering
onontvankelijk is.

2.6
⊗

Wat moet worden vermeden?
Voor een ondeskundig gebruik wordt gewaarschuwd. Indien u uw ERGO-FIT
apparaat voor een ander doel gebruikt, bent u voor een eventuele schade
verantwoordelijk. Elke garantieaanspraak vervalt!

⊗

Gebruik het apparaat op geen enkele andere manier dan in de gebruiksaanwijzing
vermeld staat. Dit kan schade aan het apparaat en zelfs schade voor uw
gezondheid tot gevolg hebben.

⊗

U mag nooit op een defect apparaat trainen.

⊗

Het apparaat nooit zonder stroom proberen te gebruiken.

⊗

Probeer nooit boven uw actuele prestatieniveau te trainen. Dit kan eventueel heel
schadelijk zijn voor uw gezondheid.

⊗

Leun nooit op het apparaat en maak geen verkeerde bewegingen op het apparaat.
Dit is gevaarlijk en u kunt omvallen.

⊗

Probeer tijdens het trainen nooit boven uw huidige prestatieniveau te trainen. Dit
kan tot ernstige gezondheidsschade leiden.

De belangrijkste risicoaanwijzingen staan ook nog een keer in de appendix bij deze
gebruiksaanwijzing. Scheur deze samenvatting uit de gebruiksaanwijzing en hang ze goed
zichtbaar op in de buurt van het trainingsapparaat. Elke gebruiker van het apparaat moet op
de risico‘s en veiligheidsvoorschriften worden gewezen. De producent is niet aansprakelijk
voor schade aan personen of voor materiële schade.

2.7

Contra-indicaties

Let op: om een overbelasting van de gebruiker en mogelijks daaruit volgende ernstige
aandoeningen aan het hart en de bloedsomloop te vermijden, moeten de volgende contraindicaties tijdens een uithoudingstraining in acht worden genomen, i.e. als een van de
volgende symptomen al vroeg tijdens de training duidelijk wordt, mag in geen geval een
uithoudingstraining op een apparaat uit de CL 4000-reeks worden uitgevoerd:
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Absolute contra-indicaties:
⊗
Instabiele Angina pectoris
⊗
Symptomatische hartritmestoornissen en/of verminderde hemodynamica
⊗
Ademnood, beklemd gevoel
⊗
Doorbloedingsstoringen met rustpijn in de getroffen ledematen
⊗
Hypertonie, i.e. bij een voortdurend verhoogde bloeddruk (overleg in dit geval
met uw arts)
⊗
Coronaire arteriosclerose
⊗
Belastingspijn in de benen bij afstanden van minder dan 100 m
⊗
Acute infecties (ziektes in de luchtwegen)
⊗
Koorts, koortsinfecties
⊗
Storingen aan de bloedsomloop, duizeligheid
⊗
Misselijkheid, braken
⊗
Acuut coronair syndroom
⊗
Acuut myocardinfarct
⊗
Symptomatische hoogwaardige aortastenose
⊗
Gedecompenseerde hartinsufficiëntie
⊗
Acute longembolie
⊗
Acute carditis (myo-, endo-, perikarditis)
⊗
Acute flebotrombose van de onderste ledematen
⊗
Acute aortadissectie
Als u tijdens de training de volgende symptomen vaststelt, moet de training onmiddellijk
worden stopgezet om een overbelasting van het menselijk organisme te vermijden!
Beperkte contra-indicaties:
⊗
Ademnood, beklemd gevoel
⊗
Angina pectoris (plotse pijn in de borst)
⊗
Maximale polsslag > 200-leeftijd
⊗
Misselijkheid
⊗
Problemen met de bloedsomloop
⊗
Misselijkheid (sterke vermoeidheid, uitputting, duizeligheid)
⊗
sterk dalende hartfrequentie
⊗
sterk dalende / snel stijgende bloeddruk
⊗
Hoofdstamstenose
⊗
Matige kleppenaandoeningen
⊗
Bekende elektrolytische storingen
⊗
Arteriële hypertonie (RR > 200/110mmHg)
⊗
Tachyarythmie of bradyaritmie
⊗
Hypertrofe obstructieve cardiomyopathie en andere vormen van 		
uitvoergangobstructie
⊗
Ernstige AV-blokkeringen
⊗
Anemie
⊗
Fysieke en/of psychische aandoeningen
⊗
Dysritmieën

10
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Hoofdstuk 3

Beknopte gebruiksaanwijzing

Attentie:
De gebruiksaanwijzing geldt voor meerdere apparaattypes.
Daarom kunnen al naar gelang het apparaattype detailafwijkingen voorkomen!
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3

Beknopte gebruiksaanwijzing

Controleer na ontvangst van uw cardioapparaat allereerst of het serienummer (zie typeplaatje)
met dat op het leveringsbewijs overeenstemt en de in Hoofdstuk 1.3 „Leveringsomvang“
genoemde delen ook bij de levering aanwezig zijn.
Nadat u het apparaat aan het stroomnet hebt aangesloten en ingeschakeld, verschijnt de
softwareversie op het display. Daarna verschijnt het hoofdmenu.
Op de cockpit staan de toetsen PLUS, MINUS, START en STOP in de desbetreffende
volgorde.
Het grote monochrome instrumentenbord bestaat uit een verlicht display en geeft de
voltooide trainingstijd (min:s) weer, uw momentele hartfrequentie, het vermogen (Watt), het
toerental (1/min), de snelheid (km/h; niet bij het CYCLE 400/407 MED), de afgelegde afstand
(m, km) en de door u verbruikte calorieën.
Als u het cardioapparaat inschakelt, verschijnt op het display eerst het hoofdmenu. Het
menupunt „MANUEEL“ is automatisch ingesteld. Bevestig dit menupunt door op de STARTtoets te drukken. U bevindt zich nu in de manuele gebruiksmodus.
In deze modus kunt u een willekeurige periode trainen en daarbij de belasting naar wens
variëren door op de PLUS- of MINUS-toets te drukken. De trainingsparameters staan tijdens
de gehele training op het display.
Als u de training wilt beëindigen, druk dan op de STOP-toets. Om ze te kunnen aflezen
blijven de trainingswaarden gehandhaafd. Door opnieuw op de STOP-toets te drukken gaat
u weer terug naar het hoofdmenu. Als alternatief schakelt het apparaat automatisch na 2
minuten terug naar het hoofdmenu als u geen verdere acties uitvoert.
Opgelet! Om nog in andere modi te kunnen trainen, moet u de desbetreffende uitvoerige
beschrijvingen doorlezen.

12
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Gebruiksdoel

4

Gebruiksdoel

4.1

Apparaatlijnen

Om aan de eisen van onze klanten te voldoen en de technische innovatie te volgen, heeft
ERGO-FIT de volgende apparaatlijnen ontwikkeld.

4.1.1

CARDIO LINE 400

De apparaten van deze lijn zijn stationaire trainingsapparaten die er primair toe dienen het
hart- en vaatsysteem te trainen. Zij werden speciaal voor de hometraining (EN 957 HA)
ontworpen. De training met deze apparaten kan worden gestuurd, gecontroleerd en gedocumenteerd.

4.1.2

CARDIO LINE 400 MED

De apparaten van deze lijn zijn stationaire trainingsapparaten die naast de training van het
hart- en vaatsysteem worden gebruikt voor een nauwkeurige trainingscontrole, voor de diagnostiek en de therapie van hart- en vaatziekten, alsmede voor de prestatiediagnostiek bij de
wedstrijdsport. Zij voldoen aan medische eisen en moeten daarom naast de zuivere fitnesstraining ook een nauwkeurige meettechniek mogelijk maken. De expliciete analyses hiervan
dienen ter optimalisering van de gezondheidstraining en een voortdurende documentatie
is mogelijk. Om de meetnauwkeurigheid te kunnen garanderen, zijn bij deze apparaten in
regelmatige afstanden (steeds na 2 jaar) meettechnische controles noodzakelijk (conform
MPBetreibV).

4.2

Apparaten

Alle apparaten van de CARDIO LINE 400/400 MED zijn fietsergometers die ertoe dienen het
hart- en vaatsysteem te trainen. Door cyclische trapbewegingen worden prestaties geleverd.
De trainingsbelasting kan voor een optimale belasting van het hart- en vaatsysteem worden
gestuurd. Om een optimale aanpassing aan de individuele wensen van de klant te kunnen
bereiken, werd het CYCLE uitgerust met verschillende features.

4.2.1

CYCLE 400

Het apparaat CYCLE 400 beschikt over een manueel stuurbaar programma, een polsgestuurd cardiotrainingsprogramma en 5 vooraf gedefinieerde profielen. Bovendien hebt u de
mogelijkheid via een versnelling te trainen.

4.2.2

CYCLE 407 MED

Het CYCLE 407 MED beschikt over een manueel stuurbaar programma, een polsgestuurd cardiotrainingsprogramma en 2 vooraf gedefinieerde WHO-profielen. Bovendien hebt u
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de mogelijkheid een manueel of polsgestuurd countdown-training te laten plaatsvinden.

4.2.3

CYCLE 450

Het CYCLE 450 beschikt over een manueel stuurbaar programma, een polsgestuurd cardiotrainingsprogramma, diverse vooraf gedefinieerde profielen, alsmede over individueel op
te stellen toepassingsprofielen, 3 testprogramma‘s en de mogelijkheid met een versnelling
te trainen.

4.2.4

CYCLE 457 MED

Het CYCLE 457 MED beschikt over een manueel stuurbaar programma, een polsgestuurd
cardiotrainingsprogramma, diverse vooraf gedefinieerde profielen en individueel op te stellen
toepassingsprofielen, 3 testprogramma‘s, 1 te veranderen WHO-profielen, alsmede de
mogelijkheid een polsgestuurd countdown-training te laten plaatsvinden of het apparaat via
ECG aan te sturen. Het CYCLE 457 MED heeft als standaarduitrusting een externe interface
(RS 232).
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5

Transport en opbouw

5.1

Transport

Om beschadigingen te voorkomen worden de ERGO-FIT apparaten door de ERGOFIT
GmbH & Co. KG direct of door een geautoriseerd expeditiebedrijf getransporteerd. Bij
levering door de ERGO-FIT GmbH & Co. KG zorgt ERGO-FIT ervoor dat de verpakking
deskundig wordt recycled of vernietigd. Worden de ERGO-FIT apparaten door een expediteur
geleverd, kunt u de verpakking zelf vernietigen of naar de ERGOFIT GmbH & Co. KG
terugsturen. U moet dan wel de transportkosten betalen.
De apparaten hebben geen transportbeveiliging!
Om het CYCLE op de gewenste plaats te kunnen neerzetten, moet u met het volgende
rekening houden:
1.

Ga zo bij het apparaat staan dat u op het display kunt kijken.

2.

Pak het apparaat nu met beide handen onder het zadel vast en til het iets omhoog.
U kunt het apparaat nu zonder problemen naar de door u gewenste plaats rollen.

5.2

Standplaats en plaatsing

Om de stroomkabel tijdens het transport tegen schade te beschermen, wordt deze tussen de
bekleding en het voetkader geplaatst.

Transporteer het apparaat naar de toekomstige standplaats en monteer de voetkappen.

18
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Let op! Voer de kabel pas onder het voetkader door nadat u de voetkappen hebt gemonteerd:
voer de kabel onder het voetkader naar het achterste uiteinde van het apparaat door. Let op
dat de kabel niet tussen de bekleding en het voetkader of tussen de bekleding en de bodem
vastgeklemd mag raken!

JUIST			

VERKEERD

⊗

Let er op dat de standplaats gelijkmatig en horizontaal is.

⊗

Kleine oneffenheden van de vloer kunt u met de verstelbare standvoeten aan uw
apparaat compenseren. Stel ze zo in dat het apparaat vast en niet wankel staat.

⊗

Let er op dat de afstand tussen de afzonderlijke apparaten tenminste een meter
bedraagt,

aangezien

anders

storingen

kunnen

optreden

bij

de

POLARpolsontvanger.
⊗

Ook hoog gefrequenteerde en magnetische storingsbronnen (b.v. radio‘s, televisies,
mobiele telefoons) in de directe omgeving van uw cardioapparaat kunnen
functiestoringen bij het meten van de pols tot gevolg hebben.

⊗

Voorts kunnen heel sporadisch op bepaalde plaatsen sterke elektromagnetische
velden (b.v. door sterkstroomkabels of bovenleidingen van trams) de polsoverdracht
verstoren.

⊗

Bij storingen of als u denkt dat de polsoverdracht niet werkt, mag u in geen geval
met cardiosturing trainen (training in de CARDIO-modus).

⊗

Stel het apparaat zo op dat het op elk moment mogelijk is om de stroomstekker en
-schakelaar te ontkoppelen.

Let op dat de stelpoten van de CYCLE met kunststofkappen afgedekt zijn. Dit kan in
uitzonderlijke gevallen (vb. in combinatie met agressieve schoonmaakmiddelen) drukpunten
of verkleuring op de opstelplaats achterlaten.
Technische en optische wijzigingen alsmede drukfouten voorbehouden - © 2017 by ERGO-FIT GmbH & Co. KG
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Niveauregeling:
Let bij de opstelling van het apparaat op dat het stevig vast staat. Let hiervoor op de volgende
stappen.

20

				

1. Monteer de bijgevoegde voetkappen

				

door ze op de voorziene buizen te

				

steken.

				

2. Let daarbij op dat de voetkappen tot

				

aan de aanslag zijn opgestoken.

				

3. Door een draaibeweging (in beide

				

richtingen mogelijk) kunt u de

			

voetkappen zo instellen dat het

				

trainingsapparaat een vaste stand

				

verkrijgt
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5.3

Omgevingstemperatuur

⊗

Het ERGO-FIT apparaat kan zonder problemen worden gebruikt bij een
omgevingstemperatuur van +10°C tot +40°C, een relatieve luchtvochtigheid van
30% tot 70% (niet condenserend) en een luchtdruk van 700 hPa tot 1060 hPa.

⊗

Als het apparaat uitgeschakeld is, kan het ERGO-FIT apparaat bij -30°C tot +50°C
worden weggezet.

5.4

Aansluiten

1.

Controleer voordat u het apparaat gaat gebruiken of de geleverde netkabel en het
stopcontact aan het apparaat (netmodule alleen bij CARDIO LINE 400 MED) ook in
orde zijn. Een beschadigde kabel en beschadigde stopcontacten moeten
onmiddellijk worden vervangen.

2.

Neem de netkabel en steek hem in de daarvoor bestemde netmodule aan het
apparaat (zie afbeelding, alleen CARDIO LINE 400 MED). Stop het andere einde
van de kabel in het stopcontact.

3.

Schakel het apparaat in door op de schakelaar aan de netmodule te drukken
(CARDIO LINE 400 MED: I = Inschakelen, O = Uitschakelen) resp. door op de
voetschakelaar aan de netkabel te drukken (CARDIO LINE 400).

Netmodule met
stekker

4.

Nadat u het apparaat aan het stroomnet hebt aangesloten en hebt ingeschakeld,
wordt automatisch gecheckt of het apparaat ook werkt. Tijdens deze check
verschijnt de softwareversie van uw apparaat op het display. Aansluitend verschijnt
het hoofdmenu.

5.

Ga aan de cockpitkant van het apparaat staan (met blik op het display) en controleer
of het display ook functioneert. Mocht dit niet het geval zijn, controleer nog een keer
de bovengenoemde stappen. Controleer ook of het stopcontact stroom heeft.

Technische en optische wijzigingen alsmede drukfouten voorbehouden - © 2017 by ERGO-FIT GmbH & Co. KG
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5.4.1

Stroomvoorziening

Stel uw apparaat alleen aan geaarde stopcontacten met 230~/50-60 Hz (zie Hoofdstuk A) in
werking. Als u niet weet welke stroomvoorziening er is op de plaats waar het apparaat komt
te staan, vraag dan uw energiebedrijf. Gebruik bij de zekeringkast in uw huis de gebruikelijke
10 A zekeringautomaat (met B-karakteristiek). Schakelen deze zekeringautomaten soms bij
het inschakelen uit, moet de stroomkring met 10 A smeltzekeringen of zekeringen met een
andere karakteristiek (b.v. K-automaten) worden beveiligd. Vraag eventueel uw elektroinstallateur.
Vergelijk voordat u uw ERGO-FIT apparaat aan uw stroomvoorzieningssysteem aansluit, de
gegevens over de toegelaten netspanning en netfrequentie op het typeplaatje (naast de netmodule aan het apparaat) met de plaatselijke gegevens.
Sluit het apparaat steeds direct aan een stopcontact aan. Gebruik in geen geval verlengkabels
of verdeelstopcontacten.

5.4.2

Aanleg kabelnet

Bezit u meerdere ERGO-FIT apparaten dan schakel deze apparaten alleen maar achter
elkaar in en uit als zij aan dezelfde stroomkring zijn aangesloten.
⊗

Leg de netkabel zo neer dat niemand erop kan trappen of erover kan vallen.

⊗

Zet geen voorwerpen op de kabel, anders kan hij beschadigd worden.

5.5

Potentiaalcompensatie

Ter voorkoming van storingen kan aan de apparaten een potentiaal-compensatieleiding
worden aangesloten. De potentiaalcompensatie is niet als standaardcomponent aanwezig
en moet daarom indien noodzakelijk door de servicedienst naderhand worden geïnstalleerd.
Neem daarvoor contact op met onze serviceafdeling of met een medewerker van de
buitendienst. Aangezien de apparaten voor het monteren van de potentiaalcompensatie zijn
voorbereid, kan de inbouw ter plaatse worden uitgevoerd.

5.5.1

Positie van de potentiaalcompensatieklem

De klem voor de potentiaalcompensatieleiding bevindt zich aan de voorkant onder aan het
apparaat onder de wielkap.
Sluit de potentiaalcompensatieleiding nooit aan de gas- of waterleiding aan of aan andere
leidingen. Maak steeds gebruik van de aanwezige aansluitingen voor de
potentiaalcompensatie.
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5.6

Bestanddelen

5.6.1

CYCLE 400
7
8

1

9

1 Zadel

5

2

2 Horizontaal instelbaar
zadel

3

3 Instelbare zadelhoogte
4 Instelbare zadelhoogte
4 Uitgang netkabel

4

6

5 Pedalen
6 Verstelbare standoeten
7 Cockpit met Display
8 Stuur (met elektroden voor
handpols)

9 Boekenplankje

5.6.2

CYCLE 407 MED
7
8

1

9
2
1 Zadel
5

3

2 Horizontaal instelbaar
zadel
3 Instelbare zadelhoogte

6

4

4 Netingangsmodule
5 Pedalen
6 Verstelbare standoeten
7 Cockpit met Display
8 Stuur
9 Boekenplankje
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5.6.3

CYCLE 450
7
8

1

9

1 Zadel

5

2

2 Horizontaal instelbaar
zadel

3

3 Instelbare zadelhoogte
4 Instelbare zadelhoogte
4 Uitgang netkabel
5 Pedalen

4

6

6 Verstelbare standoeten
7 Cockpit met Display
8 Stuur (met elektroden voor
handpols)

9 Boekenplankje

5.6.4

CYCLE 457 MED
7
8

1

9
2
1 Zadel
5

3

2 Horizontaal instelbaar
zadel
3 Instelbare zadelhoogte

6

4 Netingangsmodule

4

5 Pedalen
6 Verstelbare standoeten
7 Cockpit met Display
8 Stuur
9 Boekenplankje
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6

Ingebruikneming

6.1

Inschakelen

⊗

Controleer voordat u uw apparaat (CARDIO LINE 400 MED) inschakelt of de
stekker ook in het stopcontact zit.

Indien u meerdere apparaten aan een hoofdschakelaar hebt aangesloten, schakel elk
apparaat separaat aan en ook weer uit. Worden meerdere apparaten gelijktijdig ingeschakeld,
kunnen technische storingen optreden.
⊗

Schakel nu uw apparaat aan door op de schakelaar van de netmodule aan uw
apparaat te drukken. Hiervoor moet u de schakelaar in de I-positie zetten. Bevindt
zich de schakelaar in de O-positie is het apparaat uitgeschakeld (geldt alleen voor
de CARDIO LINE 400 MED). Bij de CARDIO LINE 400 wordt het apparaat
ingeschakeld door op de voetschakelaar te drukken.

⊗

Aan de displayverlichting ziet u direct of het apparaat is ingeschakeld.

6.2
⊗

Uitschakelen
Schakel uw apparaat uit door op de schakelaar aan de netmodule te drukken.
Hiervoor de schakelaar op de 0-positie zetten (CARDIO LINE 400 MED) resp. door
op de voetschakelaar te drukken (CARDIO LINE 400).

Let er op dat de in- en uitschakelintervallen niet beneden 30 sec. liggen. Anders kunnen
storingen optreden.

6.3

De juiste trainingstechniek

Door de hartfrequentiegestuurde training (cardiotraining) volgens het ERGO-FIT-systeem
wordt de optimale belastingsintensiteit van de persoon aangestuurd, die met de training
bezig is. Toch dient u er voor te zorgen dat u ook onder biomechanische gezichtspunten
optimaal traint. In dit hoofdstuk staan daarom enkele relevante aspecten voor het gebruik
van de fietsergometer.
Let er bij het gebruik van uw trainingsapparaat op dat u niet op het apparaat zelf gaat staan,
maar ga altijd op de pedalen staan.
1.

Kijk eerst wat de optimale hoogte voor uw zadel is. Een goed zittend zadel is
comfortabel en vooral heel belangrijk om gelijkmatig te fietsen. Om te kunnen
vaststellen welke hoogte voor uw zadel optimaal is, gaat u op het zadel zitten en u
zet een hiel op een pedaal. In de onderste pedaalpositie moet u uw been kunnen
uitstrekken.

2.a)

CYCLE 400/407: Om de stand van het zadel anders te kunnen instellen, gaat u
naast het apparaat staan en u draait aan de knop die aan de zadelstang zit tegen
de richting van de wijzers van de klok in. Trek nu de draaiknop zover uit de arrêtering
aan de zadelstang totdat u de zadelbuis kunt bewegen. Stel de gewenste hoogte
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in en laat de draaiknop weer in de zadelstang inklinken. Fixeer de zadelstang door
aan de zadelknop te draaien met de richting van de wijzers van de klok mee.
2.

CYCLE 450/457: Om de stand van het zadel anders te kunnen instellen, gaat u
naast het apparaat staan en u trekt de aan de zadelstang zittende hendel naar
boven. Door de geïntegreerde gasdrukveer wordt het zadel automatisch naar
boven getild. Als u het zadel wilt laten zakken, druk het bij omhooggetrokken hendel
met uw lichaamsgewicht naar beneden op de juiste positie. Om de stand van het
zadel te fixeren, zet u de hendel terug in de uitgangspositie.

3.

Om het zadel horizontaal te verstellen, maak de klemhendel los door er aan te
draaien tegen de richting van de wijzers van de klok in. Het zadel kan nu traploos
anders worden ingesteld. Fixeer de zitpositie door aan de klemhendel te draaien
met de richting van de wijzers van de klok mee.

4.

Let er bij de CARDIO-training op dat het toerental groter is dan 50 1/min (bij een
vermogen > 25 W), aangezien anders de weerstand van het apparaat te groot
wordt. Let daarom op het toerentalbereik (pijl naar boven (CYCLE 450/457) of pijl
naar rechts (CYCLE 400/407) betekent, dat u sneller moet trappen en de pijl naar
beneden (CYCLE 450/457) of pijl naar links (CYCLE 400/407) betekent, dat u
langzamer moet trappen. Hoe hoger het toerental, hoe geringer de belasting voor
de gewrichten.

5.

De beschreven positie bij het oefenen moet tijdens de gehele oefening zo worden
gehouden.

6.4

De cockpit

Een hoofddoel van ERGO-FIT is het, vooral gebruikersvriendelijke apparaten te produceren.
Daarom kan met alle apparaten van de CARDIO LINE 400/400 MED eenvoudig en begrijpelijk
worden getraind. Bovendien zijn de cockpits van de verschillende apparaten uniform
opgebouwd om u een eenvoudige bediening te bieden. Wie dus de bediening van één
apparaattype begrijpt, die zal ook geen moeite hebben met alle andere apparaten van de
desbetreffende lijn.
Er zijn twee soorten displays: een klein monochroom weergavescherm (CYCLE 400/407
MED) en een groot monochroom weergavescherm (CYCLE 450/457 MED).
De cockpit bestaat uit een display en de bedieningselementen (de toetsen). Voordat u zich
met de cockpit van uw apparaat gaat bezighouden, moet u nog met de volgende aanwijzingen
rekening houden:
1.

Leun nooit op de cockpit of op het display. Het apparaat kan daardoor beschadigd
worden.

2.

Druk niet op het display.

3.

U hoeft maar heel even op de toetsen te drukken. De druk op de toets wordt door
een signaal bevestigd.
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Cockpit CYCLE 400/407 MED (klein monochroom weergavescherm):

28
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Cockpit CYCLE 450-457 MED (groot monochroom weergavescherm):

6.4.1

De toetsen

Op de cockpit vindt u de volgende toetsen, deze toetsen hebben de volgende functies:
⊗

PLUS-toets:

Met deze toets kunt u de weerstand van de belasting verhogen resp.

de parametergegevens wijzigen.
⊗

MINUS-toets: Met deze toets kunt u de weerstand van de belasting verminderen
resp. de parametergegevens wijzigen.

⊗

START-toets: Met deze toets kunt u de keuze van de trainingsmodus en van
aangegeven of gewijzigde parametergegevens bevestigen.

⊗

STOP-toets: Met deze toets kunt u de functies afbreken of het apparaat stoppen.
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6.4.2

Het display

De apparaten van de CARDIO LINE 400/400 MED zijn uitgerust met een groot (CYCLE
450/457 MED) resp. klein (CYCLE 400/407 MED) monochroom weergavescherm.
Hierna volgt een beschrijving van de desbetreffende weergaven, maateenheden en hun
betekenis.
Trainingsparameters
Apparaat

CYCLE

Weergave

Betekenis

Eenheid

DIST.

Afgelegde afstand

m,km

1/MIN

Toerental per minuut

1/min

KM/H

Snelheid

km/h*

WATT

Actueel prestatievermogen

Watt

POINTS

ERGO-FIT Cardiopunkte

Punkte

KCAL

Verbruikte calorieën (gemiddelde
waarde)

kcal

TIME

Trainingstijd

00:00 (min:sek)

PULSE

Actuele hartfrequentie per minuut

1/min

knipperend hart

met POLAR-zender of handpols (alleen CYCLE
400/450)

het pulssignaal wordt ontvangen**

* Parameter „KM/H“ alleen bij het CYCLE 450/457 MED
** eAls op de plaats van de polsslag een „E“ verschijnt, wijst dit op een foutieve of geen polsontvangst
(hoofdstuk 7.4)

6.4.3

RS232-Schnittstelle

CYCLE 457 MED heeft een RS232-interface. Deze aansluiting met negen contacten vindt u
op de achterkant van de cockpit en is bedoeld om gegevens over te zetten, bijvoorbeeld
wanneer u het toestel aansluit op een ECG-toestel.
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7

Bediening

7.1

Het gebruik

Als u het trainingsapparaat inschakelt, verschijnt op het display steeds eerst het hoofdmenu
met de programmakeuze. Het menupunt MANUEEL is automatisch ingesteld. Met de PLUS-/
MINUS-toetsen kunt u naar een andere trainingsmodus gaan en deze aansluitend met de
START-toets bevestigen. Al naar gelang het apparaattype hebt u de volgende
keuzemogelijkheden:
CYCLE 400
MANUEEL

X

PROFIELEN

X

CARDIO

X

VERSNELLING

X

CYCLE 407 MED

CYCLE 450

X

X

CYCLE 457 MED

X

X

X

X

X

X

X

WHO-PROFIELEN

X

X

COUNTDOWN

X

X

TEST

X

X

Als u vanuit een submenu weer terug wilt naar het hoofdmenu, drukt u eenmaal resp.
meermaals op de STOP-toets.
Opgelet! Indien u een pacemaker hebt, dan mag u alleen maar in de modus MANUEEL
trainen!

7.1.1

MANUEEL

In deze modus kunt u willekeurig lang trainen en daarbij de belasting zelf regelen.
1.

Beweeg de toetsen PLUS/MINUS totdat u het programma MANUEEL hebt
gemarkeerd. Bevestig uw keuze met de START-toets.

2.

SU gaat nu naar de trainingsmodus. Hier hebt u altijd de mogelijkheid de
belastingsintensiteit in 5W-niveaus te kunnen veranderen door op de PLUSresp.
MINUS-toets te drukken. Indien u de belastingsintensiteit nog hoger wilt instellen
als in een van de 5W-niveaus moet u de PLUS- resp. MINUS-toets ingedrukt
houden.

3.

Beëindig de training door op de STOP-toets te drukken De trainingswaarden blijven
gehandhaafd om ze te kunnen aflezen. Door nog een keer op de STOP toets te
drukken, gaat u weer terug naar het hoofdmenu. Als alternatief schakelt het
apparaat na 1 minute automatisch terug in het hoofdmenu als u geen verdere acties
uitvoert.
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De minimale en maximale belasting kunt u in de modus MANUEEL willekeurig variëren. De
onderste/bovenste belastingsgrens ziet er als volgt uit:
Apparaattype

Vermogen

Indeling

Toerental

CYCLE 400

0-400 W *

5W

20-120 omwentelingen/min

CYCLE 407 MED

0-400 W *

5W

20-120 omwentelingen/min

CYCLE 450

0-400 W *

5W

20-120 omwentelingen/min

CYCLE 457 MED

0-400 W *

5W

20-120 omwentelingen/min

* Vooraf ingesteld 25 W; door op de MINUS-toets te drukken, kan de weerstand tot 0 W worden

Houd er bij het CYCLE 407/457 MED rekening mee dat het apparaat in het weerstandsbereik
beneden 25 W niet voldoet aan de eisen van de norm DIN VDE 0750-238!

7.1.2

PROFIELEN

Al naar gelang het apparaattype kan men een keuze doen uit prestatieprofielen (Lastprofielen,
Vaste profielen), stijgingsprofielen (Versnelling/alleen CYCLE 450) en polsprofielen
(Hartfrequentie/alleen CYCLE 450 en CYCLE 457 MED).
Vermogensprofielen (CYCLE 400, CYLCE 450, CYCLE 457 MED):
Hier kunt u kiezen uit 5 vooraf gedefinieerde profielen (Vaste profielen P1 - P5) en 4
individueel op te stellen gebruikersprofielen (Lastprofielen/alleen CYCLE 450 en CYCLE 457
MED). De profielen onderscheiden zich door hun verschillende volgorde van de steeds
veranderende belastingsniveaus. Dit kan men vergelijken met een heuvelachtig landschap.
De 5 vooraf gedefinieerde profielen (P1 - P5) zien er als volgt uit:

Intensité de charge

Profiel 1:

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Profielniveaus
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Intensité de charge

Profiel 2:

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Profielniveaus

Intensité de charge

Profiel 3:

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Profielniveaus

Intensité de charge

Profiel 4:

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Profielniveaus
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Intensité de charge

Profiel 5:

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Profielniveaus

Stijgingsprofielen (Versnelling, CYCLE 450):
Hier kunt u kiezen uit 4 individueel op te stellen gebruikersprofielen.
Polsprofielen (Hartfrequentie, CYLCE 450, CYCLE 457 MED):
Hier kunt u kiezen uit 4 individueel op te stellen gebruikersprofielen.
Zo kiest u een vooraf gedefinieerd profiel (P1 - P5):
1.

Beweeg de toetsen PLUS/MINUS totdat u het programma PROFIELEN hebt
gemarkeerd. Bevestig uw keuze met de START-toets.

2.

In het submenu „PROFIELEN“ kunt u nu via de PLUS- resp. MINUS-toets een van
de profielen uitkiezen. Bevestig deze keuze met de START-toets. Bij de CYCLE 450
en CYCLE 457 MED moet u vooraf met behulp van de PLUS-/MIN-toetsen nog een
keuze maken tussen het Profiel Menu en de Profieleditor, dit met START bevestigen
en vervolgens het betreffende profieltype (vaste profielen, lastprofielen of
hartprofielen) met de PLUS-/MIN-toetsen selecteren en eveneens met START
bevestigen.

3.

Nu moet u vastleggen hoe hoog de maximale en minimale belastingsintensiteit
moet zijn. De keuze gebeurt via de PLUS- resp. MINUS-toets, het bevestigen via
de START-toets.

4.

Leg nu de maximale trainingstijd vast. Door op de PLUS- resp. MINUS-toets te
drukken, kunt u kiezen uit verschillende trainingstijden van 10 tot 60 minuten (vooraf
ingesteld op 10 min). Bevestig weer met de START-toets.

5.

U komt nu in de trainingsmodus. Hier kunt u altijd de belastingsintensiteit binnen het
van tevoren gedefinieerde intensiteitsbereik wijzigen door op de PLUSresp. MINUStoets te drukken. Het tijdverloop wordt in het profiel omgekeerd afgebeeld.

6.

Bij het CYCLE 400 wordt de training na afloop van de gekozen periode automatisch
beëindigd. Als alternatief kunt u de training voortijdig beëindigen door op de STOPtoets te drukken. Bij het CYCLE 450 en het CYCLE 457 MED wordt het profiel
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aflezen. Door nog een keer op de STOP-toets te drukken, gaat u terug naar het
hoofdmenu.

Zo stelt u een nieuw gebruikersprofiel op (A-D) (alleen CYCLE 450/457 MED):
1.

Beweeg de toetsen PLUS/MINUS totdat u het programma PROFIELEN hebt
gemarkeerd. Bevestig uw keuze met de START-toets.

2.

Selectie van de Profiel Editor met behulp van de PLUS-/MIN-toetsen, bevestigen
met START.

3.

Bij het CYCLE 450 en het CYCLE 457 MED moet u van tevoren met de PLUS-/
MINUS-toetsen nog het betreffende profieltype uitkiezen (Lastprofielen,
Hartfrequentie, Versnelling) en met de START-toets bevestigen.

4.

Beweeg aansluitend de toetsen PLUS/MINUS totdat u het gewenste gebruikersprofiel
(A-D) hebt gemarkeerd. Door op de STOP-toets te drukken, komt u naar de editor
van het Wijzigingsniveau.

5.

Nogmaals, drukt u op Start om het profiel te wijzigen.

6.

In de Wijzigingsniveau van het toepasserprofiel kunt u vastleggen hoe hoog de
belastingsintensiteit per belastingsniveau moet zijn. De keuze gebeurt via de PLUSresp. MINUS-toets (vooraf ingesteld bij profielniveau 1). Door op de START- resp.
STOP-toets te drukken, kunt u van profielniveau veranderen. Door op de STOPtoets bij profielniveau 1 of door op de START-toets bij profielniveau 20 te drukken,
gaat u naar het hoofdmenu. Uw wijzigingen werden opgeslagen.

7.

In het hoofdmenu kiest u opnieuw met behulp van de PLUS-/MIN-toets het program
PROFIELEN, vervolgens bevestigt u met START en vervolgens kiest u PROFIEL
MENU en bevestigt ook dit met START. Selecteer het gewenste profiel met behulp
van de PLUS- of MIN-toets en bevestig met START. Nu verschijnen op het display
de vier gebruikersprofielen (met uitzondering van het profiel ‚Verzet‘, zie punt 10).
Kies met de PLUS- of MIN-toets het gewenste profiel en bevestig met START. Voor
de vervolgstappen, zie punt 8-10.

8.

Wanneer u het profieltype ‚Lastprofielen‘ hebt geselecteerd, kunt u de startbelasting
met behulp van de PLUS-/MIN-toetsen wijzigen. Bevestig met de START-toets en
stel de maximale trainingsduur in. Door middel van de PLUS- of MIN-toets kunt u
verschillende trainingsduren kiezen, gaande van 10 tot 60 minuten (defaultwaarde
is 20 min.). Bevestig met de START-toets. Voor de volgende stap, zie punt 11.

9.

Wanneer het profieltype ‚Hartfrequentie‘ hebt gekozen, kunt u de maximale
trainingsduur instellen. Door middel van de PLUS- of MIN-toets kunt u verschillende
trainingsduren kiezen, gaande van 10 tot 60 minuten (defaultwaarde is 20 min.).
Bevestig met de START-toets. Nu verschijnen op het display de cardioparameters.
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Bovendien kunt u ook de startweerstand met behulp van de PLUS-/MIN-toets
aanpassen. Bevestig met de START-toets. Voor de volgende stap, zie punt 11.
10.

Wanneer u het profieltype ‚Verzet‘ hebt gekozen (alleen mogelijk bij CYCLE 450),
moet u met de PLUS-/MIN-toets uw gewicht ingeven. Nadat u dit hebt bevestigd
met START, verschijnen de vier gebruikersprofielen. Kies met de PLUS- of MINtoets het gewenste profiel en bevestig met START. U kunt nu de maximale
trainingsduur instellen. Door middel van de PLUS- of MIN-toets kunt u verschillende
trainingsduren kiezen, gaande van 10 tot 60 minuten (defaultwaarde is 20 min.).
Bevestig met de START-toets. Voor de volgende stap, zie punt 11.

11.

U komt nu in de trainingsmodus. Hier kunt u altijd de belastingsintensiteit binnen het
van tevoren gedefinieerde intensiteitsbereik veranderen door op de PLUS resp.
MINUS-toets te drukken. Tegelijkertijd wordt het tijdverloop in het profiel omgekeerd
afgebeeld.

12.

Bij het CYCLE 400 wordt de training na afloop van de gekozen periode automatisch
beëindigd. Als alternatief kunt u de training voortijdig beëindigen door op de STOPtoets te drukken. Bij het CYCLE 450 en het CYCLE 457 MED wordt het profiel
herhaald totdat de training met de STOP-toets wordt beëindigd. In alle gevallen
blijven de trainingsparameters (dist., kcal, km, etc.) gehandhaafd om ze te kunnen
aflezen. Door nog een keer op de STOP-toets te drukken, gaat u terug naar het
hoofdmenu.

7.1.3

CARDIO

Om een CARDIO-training (hartfrequentiegestuurde training) te laten plaatsvinden, hebt u bij
de apparaten van de CARDIO LINE 400 MED een borstriem met POLARzender nodig.
Alleen dan kan uw hartfrequentie worden gemeten en de belasting automatisch worden
geregeld. Bij de apparaten van de CARDIO LINE 400 HOME kan het meten van de
hartfrequentie als alternatief via de handpols plaatsvinden. De CARDIO-modus dient ertoe
de belastingsintensiteit via de hartfrequentie te sturen met het doel de van tevoren
vastgelegde hartfrequentie van de training tijdens de trainingsperiode constant te houden.
Personen die een pacemaker hebben of die medicamenten voor het hart innemen (b.v.
bètablokker) mogen niet in de cardio-modus trainen!
Vóór trainingsbegin moeten de volgende parameters worden vastgelegd:
POLSMAX

=

bovenste grens van de hartfrequentie tijdens de training

POLSMIN

=

onderste grens van de hartfrequentie tijdens de training

STARTBELASTING = startbelasting aan het begin van de training
Zo traint u:
1.

Beweeg de toetsen PLUS/MINUS totdat u het programma CARDIO hebt
gemarkeerd. Bevestig uw keuze met de START-toets.
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2.

U bent nu bij de Cycle 457 in het submenu ‚CARDIOMENU‘. Hier kunt u kiezen
tussen CARDIO en CARDIOCOUNTDOWN. Indien u kiest voor CARDIOCOUNTDOWN, ga naar hfst. 7.1.6. Anders gaat u naar punt 3. Voor alle andere Cycleversies komt u direct in het cardiomenu

3.

Stel nu met behulp van de PLUS- of MIN-toets uw leeftijd in en bevestig met
START.

4.

Stel allereerst de bovenste grens van de hartfrequentie in. De vooraf ingestelde
waarde (afhankelijk van de ingevoerde leeftijd) verandert u met de PLUS- resp.
MINUS-toets (de onderste grens van de hartfrequentie verandert synchroon uw
waarde). Als u uw individuele bovenste hartfrequentie hebt ingesteld, bevestigt u
deze met de START-toets.

5.

Nu kunt u met de PLUS- resp. MINUS-toets de onderste grens van uw hartfrequentie
wijzigen (vooraf ingesteld op 10 hartslagen verschil met de bovenste
hartfrequentiegrens). Bevestig ook dit keer weer met de START-toets.

6.

U moet u nog de startbelasting voor de training vastleggen (Defaultwaarde 25W).
Dit gebeurt weer met de PLUS- resp. MINUS-toets. Weer bevestigen met de
START-toets.

7.

De weergave op het display gaat over naar de CARDIO-gebruiksmodus. Uw actuele
hartfrequentie wordt vastgesteld. De belasting kan tijdens de training nog worden
aangepast met behulp van de PLUS- of MIN-toets..

8.

Beëindig de training door op de STOP-toets te drukken. De trainingsparameters
(Watt, 1/min, etc.) blijven gehandhaafd om ze te kunnen aflezen. Bij het CYCLE
450/457 MED wordt het verloop van de hartfrequentie bovendien grafisch afgebeeld. Het trainingsbereik wordt door twee horizontale lijnen gekenmerkt. Door op de
START-toets te drukken, verschijnt bij het CYCLE 457 MED de gemiddelde snelheid. Door weer op de STOP-toets te drukken, gaat u terug naar het hoofdmenu.

7.1.4

VERSNELLING (alleen CYCLE 400/450):

In deze modus kunt u willekeurig lang trainen. Met de geïntegreerde versnelling kunt u de
belasting regelen en zo simuleren dat u echt fietst.

38

1.

Beweeg de toetsen PLUS/MINUS in het hoofdmenu totdat u het programma
VERSNELLING hebt gemarkeerd. Bevestig uw keuze met de START-toets.

2.

Voer nu uw lichaamsgewicht in door op de PLUS- resp. MINUS-toets te drukken en
druk op de START-toets.

3.

U gaat nu naar de trainingsmodus. Hier hebt u altijd de mogelijkheid in een hogere
of lagere versnelling te schakelen door op de PLUS- resp. MINUS-toets te drukken.
Zo kunt u ook de belasting instellen. Deze verandering verschijnt 5 seconden op het
display. Bovendien kunt u door op de START-toets te drukken naar de
stijgingsweergave gaan. Deze kunt u met de PLUS-/Minus-toetsen variëren. Door
weer op de START-toets te drukken, gaat u weer naar het menu terug waar u de
versnelling kunt regelen.
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4.

Beëindig de training door op de STOP-toets te drukken. De trainingswaarden blijven
gehandhaafd om ze te kunnen aflezen. Door nog een keer op de STOPtoets te
drukken, gaat u weer terug naar het hoofdmenu. Als alternatief schakelt het
apparaat na 1 minute automatisch terug in het hoofdmenu als u geen verdere acties
uitvoert.

Indien u het arbeidsbereik van de rem verlaat, verschijnt naast de weergave van het
vermogen een „!“, d.w.z. het weergegeven vermogen stemt niet meer overeen met het door
het trappen geleverde vermogen. Door het toerental te variëren resp. door keuze van de
versnelling kan het mogelijke vermogen weer worden bereikt.

7.1.5

WHO-PROFIELEN

De WHO-profielen zijn door de World Health Organization vast gedefinieerde niveauprofielen
(profielen met een stijging van de belasting in de vorm van niveaus). Bij het CYCLE 407 MED
kunt u kiezen uit twee fasen tijdsduren, bij het CYCLE 457 MED hebt u de mogelijkheid een
individueel op te stellen gebruikersprofiel te kiezen.
Ga als volgt te werk (CYCLE 407 MED):
1.

Beweeg de toetsen PLUS/MINUS totdat u het programma WHO-PROFIELEN hebt
gemarkeerd. Bevestig uw keuze met de START-toets.

2.

In het submenu stelt u door middel van de PLUS- of MIN-toets de gewenste tijd in
(2 of 3 min.) en bevestig dit vervolgens met de START-toets. Stel vervolgens de
weerstand in (25 W of 50 W) en bevestig eveneens met START. (Met de STOPtoets switcht u tussen de velden).

3.

U bent nu in de trainingsmodus „WHO-PROFIEL“. Door op de STOP-toets te
drukken, beëindigt u de belastingsfase en u wisselt naar de rustfase. Door nog een
keer op de STOP-toets te drukken, gaat u terug naar het hoofdmenu.

Ga als volgt te werk (CYCLE 457 MED):
Vóór trainingsbegin moeten de volgende parameters worden vastgelegd:
Startbelasting:

Belasting van het eerste belastingsniveau [W]

Tijd: 		

Niveauduur van de afzonderlijke belastingsniveaus [min]

Belastingsniveau:

Niveauhoogte van de afzonderlijke belastingsniveaus [W]

Rust: 		

Belasting in de rustfase [W]
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1.

Ga nu met de PLUS-/MIN-toets naar het hoofdmenu totdat u het programma WHOPROFIELEN hebt gemarkeerd. Bevestig uw keuze met de START-toets.

2.

U kunt met de PLUS-/MINUS-toets de afzonderlijke parameters verhogen resp.
verlagen, met de STOP-toets wisselt u naar de volgende parameter. Nadat u de
parameters hebt vastgelegd, moet u alle gegevens nog een keer met START
bevestigen. De gewijzigde parameters blijven nu voor andere toepassingen in het
geheugen opgeslagen.

3.

U bent nu in de trainingsmodus. Door op de STOP-toets te drukken, beëindigt u de
belastingsfase en u gaat naar de rustfase. Door nog een keer op de STOP-toets te
drukken, gaat u weer terug naar het hoofdmenu.

Bij de WHO-profielen kan de automatische stijging van de belasting tijdens het gebruik met
de START-toets worden onderbroken. De weergave op het display wisselt van „ACTIEF“
naar „STILSTAAN“. Tijdens de gebruikswijze „STILSTAAN“ kan het vermogen manueel met
de PLUS-/MINUS-toets worden gevarieerd. Indien de automatische stijging van de belasting
weer actief moet worden, drukt u nog een keer op de STARTtoets. De weergave op het
display verandert dan van „STILSTAAN“ in „ACTIEF“. Bij beide gebruikswijzen kan zoals
gebruikelijk met de STOP-toets de belastingsfase worden beëindigd en naar de rustfase
worden gegaan. Op het display verschijnt de weergave „PASSIEF“. Daardoor heeft de arts
de mogelijkheid zijn patiënt individueel beter te belasten als voorheen het geval was.

7.1.6

COUNTDOWN (alleen CYCLE 407 MED/457 MED):

In deze modus kunt u volgens een vooraf vastgelegde tijdsduur trainen en daarbij de
belasting zelf bepalen. De countdown-training is in twee programma‘s ingedeeld, t.w. het
manuele countdown en het cardio-countdown.
Manuele countdown:
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1.

Ga nu met de PLUS-/MIN-toets naar het hoofdmenu totdat u het programma
COUNTDOWN (bij 400/407 MANUELE COUNTDOWN) hebt gemarkeerd. Bevestig
uw keuze met de START-toets.

2.

Verlaag of verhoog met de PLUS-/MINUS-toets de tijdsduur tot aan de gewenste
trainingsduur en bevestig met START.

3.

U gaat nu naar de trainingsmodus. Hier hebt u altijd de mogelijkheid de
belastingsintensiteit te wijzigen door op de PLUS- resp. MINUS-toets te drukken.

4.

Na afloop van de van tevoren vastgelegde trainingsduur, wordt de training
automatisch gestopt. U kunt de training steeds ook op een ander moment
beëindigen door op de STOP-toets te drukken. De trainingswaarden blijven
gehandhaafd om ze te kunnen aflezen. Door nog een keer op de STOP-toets te
drukken, gaat u weer terug naar het hoofdmenu. Als alternatief schakelt het
apparaat na 1 minute automatisch terug in het hoofdmenu als u geen verdere acties
uitvoert.
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Cardio-Countdown:
1.

Ga nu met de PLUS-/MIN-toets naar het hoofdmenu totdat het menu CARDIO (bij
400/407 CARDIO COUNTDOWN) oplicht. Bevestig dit met START. Voor Cycle
400/407 ga naar punt 3.

2.

Het submenu CARDIO MENU verschijnt nu. Selecteer met behulp van de PLUS-/
MIN-toets het programma CARDIOCOUNTDOWN. Bevestig dit met START.

3.

Stel met de PLUS-/MIN-toets uw leeftijd in en bevestig met START.

4.

Verlaag of verhoog met de PLUS-/MINUS-toets de tijdsduur tot aan de gewenste
trainingsduur en bevestig met START.

4.

Leg nu de startbelasting voor de training vast. Dit gebeurt weer met de PLUSresp.
MINUS-toets en bevestiging met START.

5.

Stel eerst de bovengrens voor de hartfrequentie in. De vooraf ingestelde waarde
(afhankelijk van de ingevoerde leeftijd) kunt u wijzigen met behulp van de PLUS- of
MIN-toets (de ondergrens wijzigt synchroon mee). Wanneer u uw individuele
bovengrens hebt ingesteld voor de training, bevestigt u uw invoer met de STARTtoets.

6.

Nu kunt u met behulp van de PLUS- of MIN-toets uw ondergrens voor de
hartfrequentie vastleggen (default is dit 10 bpm lager dan de bovengrens). Bevestig
opnieuw met START.

7.

Nu moet u nog de startweerstand (defaultwaarde = 25 W) voor de training instellen.
Dit doet u eveneens met de PLUS- of MIN-toets en START voor de bevestiging.

8.

Het display gaat naar de CARDIO-modus. Uw huidige hartfrequentie wordt
berekend. De training start op het eerste weerstandsniveau.

9.

Om de training vroegtijdig te beëindigen, drukt u op STOP. De trainingsparameters
(watt, 1/min. etc.) blijven zichtbaar op het display. Bij de CYCLE 450/457 MED
wordt het hartfrequentieverloop bovendien ook grafisch weergegeven. Het
trainingsbereik wordt gemarkeerd door middel van 2 horizontale lijnen. Wanneer u
op de START-toets drukt, verschijnt bij de CYCLE 457 MED de gemiddelde
snelheid. Door opnieuw op STOP te drukken, komt u weer in het startmenu.

10.

Na afloop van de van tevoren vastgelegde trainingsduur, wordt de training
automatisch gestopt. U kunt de training steeds ook op een ander moment
beëindigen door op de STOP-toets te drukken. De trainingswaarden blijven
gehandhaafd om ze te kunnen aflezen. Door nog een keer op de STOP-toets te
drukken, gaat u weer terug naar het hoofdmenu. Als alternatief schakelt het
apparaat na 1 minute automatisch terug in het hoofdmenu als u geen verdere acties
uitvoert.
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7.1.7

TEST

Bij de test gaat het om niveautests. De bij de test vermelde waarden worden slechts
geadviseerd en zij zijn niet voor een diagnose geschikt!
Om een test te laten plaatsvinden, hebt u een borstriem met POLAR-zender nodig. Alleen
hiermee kan uw hartfrequentie worden gemeten. Een hartfrequentiemeting via de pols dient
alleen maar ter controle!
U beschikt in de trainingsmodus „TEST“ over 3 testprogramma‘s:
Al naar gelang de leeftijd, trainingstoestand of individuele bijzonderheden resp.
gezondheidsbeperkingen moet u een van de opgegeven hartfrequenties (130, 150, 170)
uitkiezen.
Een PWC-test is een submaximale test met een vastgelegde hartfrequentie:
PWC 130 = bovenste grens hartfrequentie 130, niet getrainde oudere testpersoon
PWC 150 = bovenste grens hartfrequentie 150, niet getrainde jongere testpersoon
PWC 170 = bovenste grens hartfrequentie 170, een door en door getrainde testpersoon
Bij PWC 130 bedraagt de beginbelasting 25 W, bij PWC 150 en PWC 170 bedraagt de
beginbelasting telkens 50 W. De belasting stijgt om de 2 minuten met 25 W (PWC 130) resp.
50 W (PWC 150, PWC 170). Een analyse kan alleen maar plaatsvinden als de betreffende
hartfrequentie werd bereikt en het betreffende belastingsniveau werd beëindigd.
Als testresultaat krijgt u een Watt/kg-waarde. Aan de hand van deze waarde kunt u met
behulp van de PWC-classificeringstabel (zie Hoofdstuk A7 Testanalyse) uw actuele
fitnesslevel bepalen.
Zo kunt u een test laten plaatsvinden:
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1.

Beweeg de toetsen PLUS/MINUS totdat u het programma TEST hebt gemarkeerd.
Bevestig uw keuze met de START-toets.

2.

Voer met behulp van de PLUS- en MIN-toets uw gewicht in en bevestig met
START.

3.

Voer ook uw leeftijd in met behulp van de PLUS- en MIN-toets en druk op START.

4.

Voer nu uw leeftijd in door op de PLUS- resp. MINUS-toets te drukken en bevestig
deze met de START-toets.
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5.

De weergave op het display gaat naar de gebruikswijze RUSTPOLSMETING. Hier
wordt de „rustpols“ vastgesteld; dit duurt ca. 15-20 seconden. Aansluitend verschijnt
de „rustpols“ op het display.

6.

Met de geldige hartfrequentiemeting begint na een paar seconden de test. Hiervoor
verandert het display naar de gebruiksweergave en met het eerste belastingsniveau
wordt gestart.

7.

Zodra uw hartfrequentie boven de van tevoren gedefinieerde grens (130, 150, 170)
ligt, wordt de test na afloop van het getrainde belastingsniveau beëindigd.

8.

Na beëindiging van de test blijven de testparameters gehandhaafd om ze te kunnen
aflezen.
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7.2

Gebruik beëindigen

Bij beëindiging van het gebruik van een CYCLE van de CARDIO LINE 400/400 MED hoeft
met geen bijzondere aanwijzingen rekening te worden gehouden. De training kan eenvoudig
worden beëindigd. Door de vrijloop bestaat er geen gevaar.

7.3

Functiecontrole

Ga bij de functiecontrole als volgt te werk:
De remfunctie
⊗

Schakel het apparaat in. Aan de hand van de verlichting op het display kunt u direct
vaststellen of het apparaat klaar is voor gebruik.

⊗

Kies de gebruikswijze „MANUEEL“ en verhoog het opgegeven vermogen (zie
Hoofdstuk 7.1.1).

⊗

Trap nu op de pedalen van het apparaat in het laagste toerentalbereik (let op de
pijlen), de weerstand wordt verhoogd. Verhoog nu het toerental tot het maximum,
de weerstand wordt verlaagd. Als dit zo werkt, kunt u ervan uitgaan dat het van het
toerental onafhankelijke gebruik in orde is.

De pols
⊗

Controleer de functie om de pols te meten (zie Hoofdstuk 5.2). Houd er rekening
mee dat u hiervoor een POLAR-zenderset (zender, borstriem) nodig hebt. (Gebruik
van de POLAR-zenderset zie Hoofdstuk 7.6).

⊗

Controleer de functie om de pols te meten door beide handen op de
handpolselektroden te leggen. Controleer of er nu een polswaarde op het display
verschijnt (alleen CARDIO LINE 400 HOME). Verschijnt er geen polswaarde,
bevochtig dan uw handpalmen en probeer het opnieuw.

Andere functies
⊗

7.4

Controleer of het zadel zonder problemen anders kan worden ingesteld.

Hartfrequentie meten

Om een optimaal trainingsresultaat te bereiken, adviseren wij een gecontroleerde training
door het meten van de hartfrequentie. Hier bestaat de mogelijkheid met een POLARzenderset een voortdurende weergave op het display en een sturing van de hartfrequentie
te realiseren.
Alle apparaten met hartfrequentiemeting worden voor levering in de fabriek getest, waarbij
de polsmeting met de waarde die door een polshorloge wodt weergegeven, wordt vergeleken.
Bij de controle worden uitsluitend polshorloges en -ontvangers met een overeenkomstige
certificering gebruikt.
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7.4.1

POLAR-borstriem en POLAR-zender

Maak de elektroden (de twee geribbelde, rechthoekige zones aan de onderkant) zorgvuldig
vochtig voordat u de borstriem ombindt. Om een optimaal huidcontact te bereiken, kunt u
contactgel gebruiken, net zoals het bij een ECG-meting wordt gebruikt. Stel de lengte van de
borstriem zo in dat de riem vast op de huid onder de borstspier zit. Hij moet echter wel
aangenaam zitten. De riem mag niet losgaan. Let er op dat de borstriem op de juiste manier
wordt omgedaan (het POLAR-logo moet aan de voorkant goed leesbaar zijn). Let er ook op
dat de beide elektroden van de borstriem niet geknikt worden.

Alleen als de borstriem correct is geplaatst, kan een polsmeting worden uitgevoerd. Als dit
niet het geval is, verschijnt op het scherm een “E” op de plaats van de polsweergave (foutieve
of geen polsontvangst). Als dit het geval is, controleert u nogmaals de positie van de
borstriem.
Om hygiënische redenen moet u de zender, vooral de elektroden, na het gebruik met warm
water en een beetje zachte zeep reinigen en daarna laten drogen. De elektroden nooit met
een borstel reinigen en ook niet met alcohol schoonmaken

7.4.2

Polsoverdracht via handpols

Bij de apparaten uit de CARDIO LINE 400 HOME kan de hartfrequentiemeting anders via
handpols worden uitgevoerd. Voor de polsoverdracht moet u beide handen aan de
handpolselektroden plaatsen.
Alleen wanneer een contact met beide handen bestaat, is een overdracht mogelijk en de
polswaarde wordt op het scherm weergegeven. Als op het scherm op de positie van de
polsweergave een “E” (foutieve of geen polsontvangst) verschijnt, kan er geen polsmeting
worden uitgevoerd. Als dit het geval is, bevochtigt u de handpalmen en test u de functie
opnieuw.
Bij de polsfrequentie-overdracht via de handpols kunnen problemen optreden als degene die
traint te droge of te ruwe handen heeft of als het contact met de elektroden wordt onderbroken,
bijvoorbeeld bij een onrustig gebruik.
Technische en optische wijzigingen alsmede drukfouten voorbehouden - © 2017 by ERGO-FIT GmbH & Co. KG

45

Bediening

ERGO-FIT raad een polscontrole via borstriem (POLAR-riem en POLAR-zender) aan
aangezien een nauwkeuriger polsmeting mogelijk is

7.4.3

Reikwijdte van de POLAR-zender

De reikwijdte van de zender bedraagt ca. 80 cm. Indien u meerdere ERGO-FIT
cardioapparaten in gebruik hebt, let er dan op dat de afstand tussen de afzonderlijke
apparaten 100 cm bedraagt, omdat de zenders een storende invloed op elkaar kunnen
hebben.
Let op! Een gedefinieerde nauwkeurigheid van de polsmeting voor medische doeleinden kan
niet worden gegarandeerd, maar in regel moet worden uitgegaan dat het werkt.

7.4.4

Batterij POLAR-zender

Als de polsoverdracht na een langer gebruik alleen nog maar functioneert bij een geringe
afstand tussen de zender en de ontvanger of als hij helemaal niet meer functioneert, is het
mogelijk dat de batterij van uw zender leeg is (deze werkt normaal ca. 2500 uren).
Stuur de zender met de lege batterij naar het volgende adres:
POLAR Electro GmbH Deutschland
Am Seegraben 1
D-64572 Büttelborn/Klein-Gerau
U krijgt uw zender met een nieuwe batterij weer terug. Hieraan zijn echter kosten verbonden.
Probeer in geen geval de batterij zelf te vervangen!

7.5.5

Mogelijke storingsbronnen

⊗

Beeldschermen, elektromotoren

⊗

Hoogspanningsleidingen, ook die van de spoorwegen

⊗

Sterke TL-buizen in de directe omgeving

⊗

Radiatoren van een centrale verwarming

⊗

Andere elektrische apparaten (handy, etc.)

Het trainingsapparaat enkele meter van de storingsbron verwijderd opstellen, kan hier reeds
helpen. Eventueel het apparaat iets anders neerzetten, kan vaak reeds voldoende zijn.
Bij een onregelmatige weergave van de hartfrequentie, ondanks aanwezige onberispelijke
omstandigheden, controleer de hartfrequentie manueel of raadpleeg in geval van twijfel een
arts.
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Training

8.1

Wat kunt u met de training bereiken?

Het dagelijkse leven in onze moderne maatschappij is niet meer voldoende om conditioneel
fit te blijven. Hart- en vaatziekten staan nog steeds als doodsoorzaak op de eerste plaats.
Onder dit aspect moet een hart- en vaattraining (cardiovasculaire training) absoluut de
prioriteit hebben.
Tot de „aerobe trainingsvormen“ moeten alle activiteiten worden gerekend, waarbij de
polsfrequentie 15-20 minuten of nog langer wordt verhoogd.

8.2

Cardiovasculaire training

Om het meeste nut van uw apparaattraining te kunnen hebben, moet u enkele
trainingsprincipes kennen.
Uw eigen fitness-toestand hangt er in grote mate van af hoe goed uw lichaam de spieren met
zuurstof verzorgt. Zuurstof is de sleutel voor de in de spieren opgeslagen energie.
Wij willen daarom hiervoor belangrijke factoren iets nader toelichten: Het hart als complexe
pomp is verantwoordelijk voor een vlotte bloeddoorstroming in het lichaam. Door de
regelmatige aerobe training wordt het hartslagvolume verhoogd, d.w.z. het hart bevordert
met elke hartslag meer bloed door het lichaam. Het hart werkt dus efficiënter zowel tijdens
de training alsook tijdens een rustpauze.
Zodra de zuurstof in de longen terechtkomt, wordt deze zuurstof in hele kleine holle blaasjes,
de alveolen, met het bloed vermengd. Met een regelmatige aerobe training kan de efficiëntie
van deze alveolen toenemen, waardoor meer zuurstof in de bloedstroom terechtkomt en
naar de spieren wordt getransporteerd.
De hemoglobine is die substantie in het bloed die de zuurstof opneemt. De regelmatige
aerobe training verhoogt het hemoglobineaandeel in het bloed, hetgeen weer een verbeterde
zuurstofvoorziening in de spieren tot gevolg heeft.
Het is een bewezen feit dat hartziektes veel minder voorkomen bij mensen die regelmatig
trainen.
Samenvattend kan worden gezegd dat met een regelmatige training de zuurstofvoorziening
wordt verbeterd en de waarschijnlijkheid van een hartziekte afneemt. ERGO-FIT
cardioapparaten worden daarom zowel op het gebied van fitness alsook op het gebied van
revalidatie ingezet.
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8.3

Belastungsparameter

De intensiteit van uw trainingsprogramma dient met uw hartfrequentie overeen te stemmen.
Deze kan alleen volgens een doelgerichte prestatiebeoordeling worden vastgesteld. Met
onze cardioapparaten kunt u ook tijdens de training uw polsfrequentie voortdurend
controleren.
Indien u een beginneling bent, is het raadzaam in het onderste bereik van uw aerobe
trainingszone te trainen totdat uw fitness-toestand beter wordt.

8.4

Trainingsopbouw - Waar dient u op te letten?

Als u voor de eerste keer traint of u begint weer na een langere pauze met een training, moet
u uw trainingseenheid b.v. als volgt opbouwen:
1.

Warming-up: Train 5 minuten bij geringe belasting. Zo bereidt u uw lichaam
optimaal voor op de training.

2.

Stretching: Verlaat aansluitend het apparaat en strek de spieren uit die u later bij
uw training wilt belasten.

3.

Hoofdgedeelte: Nu bent u goed voorbereid voor de aerobe fase, die tenminste
15-20 minuten moet duren. Uw doel moet het zijn uw polsfrequentie ononderbroken
binnen het juiste belastingsbereik te houden.

8.5

Gewichtsafname - Voordelen

De meeste beginnelingen willen op de eerste plaats hun lichaamsgewicht reduceren, vooral
het lichaamsvet. Een regelmatige training bevordert de stofwisseling zodat automatisch
meer calorieën worden verbruikt, zowel tijdens de training alsook tijdens de rustpauze.
De meeste beginnelingen hebben het grootste aerobe nut bij een belasting die overeenstemt
met 70% van de maximale hartfrequentie. Als uw fitness beter wordt, zal een aanpassing van
de trainingsintensiteit noodzakelijk zijn. Het is echter verkeerd te denken dat hoe harder men
traint hoe beter het resultaat.
Wordt namelijk een bepaalde belastingsgrens overschreden, gaan de voordelen van de
aerobe training drastisch achteruit. Het lichaam kan de spieren niet meer voldoende van
zuurstof voorzien en produceert in plaats daarvan grote hoeveelheden melkzuur (lactaat) wat
u dwingt de training heel snel af te breken.
Bij een belastingsintensiteit die juist beneden de anaerobe drempel ligt, kunnen wij veel
langer trainen. Dat betekent dat wij op deze wijze zowel veel vet verbranden alsook ons
aerobe systeem optimaal ondersteunen.
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8.6

Trainingstips

Bij de training met de apparaten mag uw hartfrequentie niet boven een bepaalde grens
liggen. Alleen beneden deze grens traint u nog binnen het aerobe bereik. Dit bereik kan op
advies van de doktor, volgens een prestatiediagnostische testprocedure of een algemene
vuistregel worden vastgelegd.
De bovenste grens van de pols wordt volgens de volgende vuistregel uitgerekend:
180 - leeftijd = bovenste grens van de pols
Voor een 50-jarige betekent dat bijvoorbeeld een maximale hartfrequentie van 130 hartslagen
per minuut, voor een 30-jarige een maximale hartfrequentie van 150 hartslagen per minuut,
etc.
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Service

Alle commercieel gebruikte apparaten moeten regelmatig veiligheidstechnisch worden
gecontroleerd.
Een regelmatig, grondig onderhoud en vooral een deskundige service dragen ertoe bij dat
uw trainingsapparaat zijn waarde behoudt en een lange levensduur heeft. Daarom adviseren
wij de apparaten regelmatig te controleren. Controleer wekelijks of er iets beschadigd is aan
de beplating, het zadel met zadelbuis, het stuur en de pedalen. Laat deze beschadigingen
onmiddellijk repareren. Dat is heel belangrijk voor een eventuele garantieaanspraak. Bij
storingen zijn het technisch personeel en de ingenieurs van het ERGO-FIT serviceteam
gaarne bereid u te helpen.
Voordat u de apparaten inschakelt, moet u steeds controleren of de netkabel, de stekker, het
stopcontact en de netingang aan het apparaat in orde zijn.
Onmiddellijke servicewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd als:
⊗

het apparaat mechanisch extreem werd gebruikt (stoten, kabeldefect en
ontoelaatbare spanning)

⊗

er vloeistof in het apparaat is terechtgekomen,

⊗

de kabel, de stekker of de beplating beschadigd zijn,

⊗

er afdekkingen zijn afgevallen.

De service aan de apparaten kan door de ERGO-FIT klantenservice worden uitgevoerd, ook
binnen het bestek van een servicecontract.

9.1

Onderhoud en service

ERGO-FIT probeert er bij het ontwerpen van de trainingsapparaten steeds voor te zorgen dat
de noodzakelijke servicewerkzaamheden tot een minimum worden beperkt.
Hierna volgen enkele service- en controlewerkzaamheden. Deze moeten aan het apparaat
regelmatig worden uitgevoerd.
Voordat u het apparaat opent of werkzaamheden aan het apparaat uitvoert, moet u het
apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.
Let bij servicewerkzaamheden op het volgende:
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⊗

Dit apparaat heeft bijna geen servicebeurt nodig.

⊗

De beweeglijke delen van het apparaat hoeven niet met olie te worden gesmeerd
en hoeven ook niet te worden ingevet.

⊗

Controleer wekelijks of het zadel, het stuur, de pedalen en de beplating niet defect
zijn.
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Pedaalkruk
⊗

Omdat de schroeven zich na enige tijd zetten, dus meegeven, moet de passing van
de pedaalkrukken en van de pedalen voor de eerste keer na 3-5 gebruiksuren
worden gecontroleerd. Daarna moet dit maandelijks gebeuren. (Linker pedaal heeft
een linksdraaiende schroefdraad, het rechter pedaal een rechtsdraaiende)

⊗

Als de pedaalkrukken los gaan zitten, moeten ze direct weer worden vastgedraaid.
Neem daarvoor de zwarte kap van de krukas en draai de daaronder zittende
schroef vast met een 14 mm steeksleutel. Het pedaal kan met een 15 mm
steeksleutel aan de krukas worden vastgedraaid.

9.2

Reiniging

Transpiratie, stof en vuil kunnen schadelijk zijn voor uw trainingsapparaat. Dit zult u reeds na
een paar weken kunnen vaststellen. Door transpiratie kan het oppervlak van de metalen en
aluminium delen aan het apparaat veranderen. Maak het apparaat dus dagelijks schoon.
Om uw trainingsapparaat te reinigen, raden wij het ontsmettingsmiddel „Ecolab P3- steril“ of
„Scarabig“ aan. Deze kunt u bij de volgende bedrijven verkrijgen:
Ecolab Deutschland GmbH
Reisholzer Werftstraße 38-42
Postfach 13 04 06
D-40554 Düsseldorf
www.ecolab.com
SCARAPHARM chem.-pharm. Produkte GmbH
Wachmannstraße 86
D-28209 Bremen
www.scarapharm.de
Let daarbij op het volgende:
⊗

Denk eraan om voordat u het toestel reinigt, de stekker uit te trekken!

⊗

Reinig het apparaat alleen maar met een vochtige doek, zachte in de handel
gebruikelijke reinigingsmiddelen of zeepsop. Wrijf het apparaat daarna met een
zachte doek droog.

⊗

U mag het apparaat aan de buitenkant in geen geval met olie insmeren of
invetten.
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Hoofdstuk 10 Wat is te doen bij storingen?
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10

Wat is te doen bij storingen?

Ondanks de hoge kwaliteitsstandaard van alle ERGO-FIT producten kan het heel sporadisch
voorkomen dat storingen optreden. Het doel van dit hoofdstuk is inlichtingen te verstrekken
over eventuele oorzaken en de mogelijkheden deze storingen te verhelpen. Wordt een
technisch defect vermoed, mag het apparaat om veiligheidsredenen niet meer in gebruik
worden genomen. Indien u een storing zelf kon verhelpen, zou het een grote hulp voor ons
zijn als u ons mededeelt welke storing dat was. Dan kunnen wij de fout in het dossier van het
apparaat noteren, wat uiteindelijk voor een kwaliteitsverbetering kan zorgen.
Vóór elke ingreep moet u om veiligheidsredenen de stekker van het apparaat uit het
stopcontact trekken!

10.1

De oorzaak zoeken

Functionele storingen kunnen soms banale oorzaken hebben, maar soms ook een gevolg
zijn van defecte componenten. Wij willen u in dit hoofdstuk een beknopte handleiding geven
hoe u eventuele problemen kunt oplossen. Indien de hier genoemde maatregelen geen
succes hebben, neem dan contact op met onze serviceafdeling. Ons serviceteam zal u dan
graag helpen.
Bij storingen gaat u als volgt te werk:
Het apparaat functioneert niet (signaal ontbreekt bij het inschakelen, leeg display)
⊗

Aan de netmodule van het apparaat bevindt zich de zekeringkast. Trek deze eruit
en controleer of een zekering „eruit gesprongen is“ of defect is (CARDIO LINE 400
MED).

⊗

Hebt u een verdeelstopcontact of een verlengkabel gebruikt? Sluit uw apparaat

⊗

Controleer het stopcontact. U kunt bijvoorbeeld een ander elektrisch apparaat aan

alleen direct aan één stopcontact aan.
het stopcontact aansluiten.
⊗

Trek de stekker uit het stopcontact en controleer de netkabel grondig.

Een foutmelding verschijnt op het display
⊗

Noteer de gegevens die op het display zijn verschenen nadat de fout is
opgetreden.

⊗

Probeer te achterhalen of de fout reeds vaker is voorgekomen. Indien ja, wanneer
en hoe vaak?
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⊗

Controleer of parallel nog andere apparaten in gebruik waren. Indien ja, welke?

⊗

Controleer of op het tijdstip van de foutmelding een toets werd ingedrukt.

⊗

Als u zelf op het tijdstip van de foutmelding niet aanwezig was, vraag de gebruiker
van het apparaat wat er precies is gebeurd.

⊗

Neem bij een foutmelding rechtstreeks contact op met ons serviceteam.
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A.1

Klantenservice

Als u een storing niet zelf kunt verhelpen, neem dan contact op met onze servicedienst.
Service:

Telefoon:: +49 (6331) 2461-20 international

		

+49 (6331) 2461-45 international

		

+49 (6331) 2461-23 national

		

+49 (6331) 2461-27 national

		

+49 (6331) 2461-29 national

Telefax:

+49 (6331) 2461-55

E-Mail:

service@ergo-fit.de

Reparaties aan ERGO-FIT apparaten worden door uiterst gekwalificeerde en competente
servicetechnici uitgevoerd. Natuurlijk worden bij een reparatie alleen maar originele
onderdelen gebruikt.

A.2

Onderdelen

Onderdelen en actuele explosietekeningen kunnen indien nodig bij de service-afdeling van
de firma ERGO-FIT worden opgevraagd:
Service:

Telefoon:: +49 (6331) 2461-20 international

		

+49 (6331) 2461-45 international

		

+49 (6331) 2461-23 national

		

+49 (6331) 2461-27 national

		

+49 (6331) 2461-29 national

Telefax:

+49 (6331) 2461-55

E-Mail:

service@ergo-fit.de

Vermeld bij een bestelling de volgende gegevens:
⊗

Apparaattype

⊗

Serienummer

⊗

Naam van het reserve-onderdeel

⊗

Nummer van het reserve-onderdeel

A.3

Technische gegevens

In dit hoofdstuk staan de technische gegevens van uw cardioapparaat. De gegevens worden
voor elk cardioapparaat van de CARDIO LINE 400 in tabelvorm weergegeven.
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A.3.1

CARDIO LINE 400

Benaming

CYCLE 400

CYCLE 450

Spanning
48-60 Hz

220 - 240 V ~

220 - 240 V ~

Veiligheidsnorm

DIN EN 60335-1

DIN EN 60335-1

Apparaatnorm

EN 957 HA

EN 957 HA

Beschermklasse

II

II

Getest voor

Hometraining

Hometraining

Nauwkeurigheid

10%, EN 957 HA

10%, EN 957 HA

Remsysteem

Wervelstroomrem

Wervelstroomrem

Traagheidsmoment

11 +/- 2kg.m²

11 +/- 2kg.m²

Afmetingen in cm (L/B/H)

120/62/140

120/62/140

Gewicht

ca. 49 kg

ca. 49 kg

Toerentalbereik

20 - 120 t/min

20 - 120 t/min

Vermogen

0 - 400 W

0 - 400 W

Indeling

5W

5W

Trainingsprogramma‘s

MANUEEL, PROFIELEN;
CARDIO, VERSNELLING

MANUEEL, PROFIELEN;
CARDIO, VERSNELLING,
TEST

Testprogramma‘s

-

PWC 130, PWC 150 und
PWC 170

Parameters

WATT, PULSE, TIME,
KM/H, DIST., I/MIN, KCAL

WATT, PULSE, TIME,
KM/H, DIST., I/MIN, KCAL

POLAR polsmeting

1-kanaal, ECG-precies

1-kanaal, ECG-precies

Polsafhankelijke
belastingsturing

met POLAR-zender of via
handpols

met POLAR-zender of via
handpols

Aansturing

al naar gelang de trainingsmodus

al naar gelang de trainingsmodus

Max. belasting door het
gewicht

180 kg

180 kg

Interface

-

-
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CARDIO LINE 400 MED

Benaming

CYCLE 407 MED

CYCLE 457 MED

Spanning
48-60 Hz

220 - 240 V ~

220 - 240 V ~

Veiligheidsnorm

DIN EN 60601-1

DIN EN 60601-1

Apparaatnorm

DIN VDE 750-238

DIN VDE 750-238

Beschermklasse

I

I

Getest voor

Medische toepassing

Medische toepassing

Nauwkeurigheid

5%, DIN VDE 750-238

5%, DIN VDE 750-238

Remsysteem

Wervelstroomrem

Wervelstroomrem

Traagheidsmoment

11 +/- 2kg.m²

11 +/- 2kg.m²

Afmetingen in cm (L/B/H)

120/60/140

120/60/140

Gewicht

ca. 49 kg

ca. 49 kg

Toerentalbereik

20 - 120 t/min

20 - 120 t/min

Vermogen

0 - 400 W

0 - 400 W

Indeling

5W

5W

Trainingsprogramma‘s

MANUEEL, CARDIO,
WHOPROFIELEN,
COUNTDOWN

MANUEEL, PROFIELEN,
CARDIO, TEST, COUNTDOWN, WHO-PROFIELEN,
ECG-KEUZE

Testprogramma‘s

-

PWC 130, PWC 150 undPWC 170

Parameters

WATT, PULSE, TIME,
KM/H, DIST., I/MIN, KCAL

WATT, PULSE, TIME,
KM/H, DIST., I/MIN, KCAL

POLAR polsmeting

1-kanaal, ECG-precies

1-kanaal, ECG-precies

Polsafhankelijke
belastingsturing

met POLAR-zender

met POLAR-zender

Aansturing

onafhankelijk v.h. toerental

onafhankelijk v.h. toerental

Max. belasting door het
gewicht

180 kg

180 kg

Interface

-

RS 232
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A.4

Elektromagnetische emissie en storingsongevoeligheid

Elektromagnetische emissie
De producten van ERGO-FIT zijn bestemd voor het gebruik in een omgeving zoals die
hieronder wordt genoemd. Controleer of het product ook werkelijk in deze omgeving wordt
gebruikt.
Meting van de
storingsemissie

Overeenstemming

HF-emissie volgens
CISPR 11

Groep 1

HF-emissie volgens
CISPR 11

Klasse B

Emissie van boventrillingen volgens
IEC 61000-3-2

n.v.t.

Emissie van boventrillingen volgens
IEC 61000-3-3

n.v.t.

Elektromagnetische omgeving
Het product gebruikt HF-energie uitsluitend voor
zijn interne functie. Daarom is zijn HF-emissie heel
gering en het is onwaarschijnlijk dat in de buurt
elektronische apparaten worden gestoord.

Elektromagnetische storingsongevoeligheid voor apparaten die niet levensbehoudend zijn
De producten van ERGO-FIT zijn bestemd voor het gebruik in een omgeving zoals die
hieronder wordt genoemd. Controleer of het product ook werkelijk in deze omgeving wordt
gebruikt.
Test storingsongevoeligheid

IEC 60601testlevel

Overeenstemmend level

Geleide HF-storingsgrootte volgens IEC
6100-4-6

3 Veff
150 kHz tot 80 MHz

3

Geleide HF-storingsgrootte volgens IEC
6100-4-3

3 V/m
80 MHz too 2,5 GHz

3

Elektromagnetische
omgeving
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Elektromagnetische storingsongevoeligheid CARDIO LINE 400/400 MED
De producten van ERGO-FIT zijn bestemd voor het gebruik in een omgeving zoals die
hieronder wordt genoemd. Controleer of het product ook werkelijk in deze omgeving wordt
gebruikt.
Test storingsongevoeligheid

Ontlading statische
elektriciteit (ESD)
volgens IEC 61000-4-2

Snelle transiënte elektrische storingsgrootte/
bursts volgens
IEC 61000-4-4

Stootspanningen
(surges) volgens
IEC 61000-4-5

64

IEC 60601
testlevel

Overeenstemmend
level

+/- 6 kV
contactontlading

6 kV

+/- 8 kV
luchtontlading

8 kV

+/- 2 kV
voor netkabel

Elektromagnetische
omgeving
De vloer moet van hout
of cement zijn of moet
keramische tegels hebben. Als de vloer een synthetische vloerbedekking
heeft, moet de relatieve
luchtvochtigheid minstens
30% bedragen.
De kwaliteit van de
spanning moet aan een
typische bedrijfs- of
ziekenhuisomgeving
beantwoorden.

+/- 1 kV voor
ingangsen
uitgangskabel
+/- 1 kV
ongelijkmatige
spanning

De kwaliteit van de
spanning moet aan een
typische bedrijfs- of
ziekenhuisomgeving
beantwoorden.

+/- 2 kV gelijkmatige spanning

Spanningsdalingen,
korte onderbrekingen
en schommelingen
van de spanning volgens
IEC 61000-4-11

De kwaliteit van de
spanning moet aan een
typische bedrijfs- of
ziekenhuisomgeving
beantwoorden.

Magneetveld bij de
spanningsfrequentie
(50/60 Hz) volgens
IEC 61000-4-8

Magneetvelden bij de
netfrequentie moeten
aan de typische waarden
beantwoorden zoals deze
bij een bedrijfs- of ziekenhuisomgeving worden
aangetroffen.
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Geadviseerde veiligheidsafstanden tussen draagbare en mobiele HFtelecommunicatieapparaten en het product van ERGO-FIT
De producten van ERGO-FIT zijn voor het gebruik in een elektromagnetische omgeving
bestemd, waarin de HF-storingsgrootten worden gecontroleerd. U kunt elektromagnetische
storingen vermijden als u zich aan de hierna genoemde minimumafstand tussen draagbare
en mobiele HF-telecommunicatie-apparaten en het product houdt - afhankelijk van het
uitgangsvermogen van het communicatieapparaat.
Nominaal vermogen van de
zender / W

Veiligheidsafstand afhankelijk van de zendfrequentie / m
150 kHz tot 80 MHz
d = 3,5/V1*sqrtP

80 MHz tot 800 MHz
d = 3,5/E1*sqrtP

800 MHz tot 2,5 GHz
d = 7/E1*sqrtP

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,37

0,37

0,74

1

1,17

1,17

2,33

10

3,69

3,69

7,38

100

11,67

11,67

23,33

Voor zenders waarvan het maximale nominale vermogen niet in de boven afgebeelde tabel
staat, kan de geadviseerde veiligheidsafstand d in meter worden uitgerekend met
gebruikmaking van de vergelijking die bij de betreffende kolom hoort, waarbij P volgens
opgave van de producent van de zender het maximale vermogen van de zender in Watt is.
Opgelet:
⊗

Bij 80 MHz en bij 800 MHz geldt het hogere frequentiebereik.

⊗

Deze richtlijnen zullen niet in alle gevallen kunnen worden toegepast. De uitbreiding
van elektromagnetische grootten wordt beïnvloed door absorptie en reflexie van
gebouwen, voorwerpen en mensen.
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A.5

Veiligheidsbepalingen

A.5.1

Veiligheidsaanwijzingen

Voor de veiligheid van de gebruiker heeft de Verband Deutscher Elektrotechniker e.V. (VDE)
speciale voorschriften uitgegeven voor elektromedische apparaten en voor ruimtes die voor
medische doeleinden worden gebruikt.
Apparaten met netaansluiting moeten daarom als beveiliging tegen het overgaan van
spanning op metalen delen die men aanraakt, een betrouwbare isolatie van de onder
spanning staande delen en extra veiligheidsvoorzieningen hebben. De VDE onderscheidt
hiervoor zogenaamde beschermklassen.
Van de toegelaten beschermklassen voor elektromedische apparaten worden grotendeels
beschermklasse I, d.w.z. veiligheidsvoorzieningen met beschermgeleider, en beschermklasse
II, d.w.z. veiligheidsvoorzieningen zonder beschermgeleider maar met dubbele isolatie,
toegepast.
Apparaten van beschermklasse I zijn apparaten waarvan de metalen behuizingsdelen via het
aardingscontact met de beschermgeleider van het leidingnet zijn verbonden. Bij een
aanwezige isolatiefout treedt het van tevoren ingeschakelde veiligheidselement in werking.
De CYCLE van de CARDIO LINE 400 moeten aan beschermklasse II worden toegewezen.
De CYCLE van de CARDIO LINE 400 MED moeten aan beschermklasse I worden
toegewezen.
In de buurt van de gebruiker moeten delen van elektrische apparaten die niet voor medische
doeleinden bestemd zijn en die kunnen worden aangeraakt nadat de afdekkingen,
aansluitingen enz. er tijdens een routineservicebeurt, het kalibreren en dergelijke zijn
afgenomen, met een spanning werken die niet boven een waarde van 25 Volt wisselspanning
en 60 Volt gelijkspanning mag liggen. Bovendien moet de spanning van de stroomvoorziening
door een van de in IEC 601-1 beschreven methodes gescheiden bron worden geproduceerd.
In dit geval mogen dit deel van het apparaat en degene die traint niet tegelijkertijd worden
aangeraakt.
Het gebruik van elektromedische apparaten gebeurt alleen bij veiligheidstechnisch
onbedenkelijke omstandigheden met inachtneming van de stand der techniek, alsmede de
voorschriften ter bescherming van de werknemer en ter voorkoming van ongevallen. Er
moeten veiligheidsmaatregelen worden genomen tegen een direct alsook indirect aanraken
van de apparaten. Hiertoe behoren o.a. afdekkingen en kappen, isolatie van de onder
spanning staande delen in combinatie met veiligheidsmaatregelen met beschermgeleiders
(overeenkomstig beschermklasse II), smeltzekeringen alsmede voldoende afstand tussen de
afzonderlijke apparaten.
Uit ervaring in de praktijk is gebleken dat een
afstand van 1,5 m geschikt is. Door deze afstand
kunnen twee trainingsapparaten niet via een
persoon als geleider met elkaar worden verbonden,
hetgeen een elektrische schok voor die persoon of
voor degene die op het apparaat traint tot gevolg
zou kunnen hebben.
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De in dit hoofdstuk beschreven voorschriften hebben betrekking op het in de Bondsrepubliek
Duitsland erkende veiligheidsmodel. Voor andere landen moet met eventuele nationale
afwijkingen rekening worden gehouden.

A.5.2

Keurmerken

De ERGO-FIT apparaten uit de CARDIO LINE 400 MED reeks worden aan de strengste
veiligheids- en kwaliteitscontroles onderworpen en zijn ontworpen voor commercieel gebruik.
De apparaten van de CARDIO LINE 400 HOME zijn toegestaan voor privégebruik. Alle bij de
ontwikkeling toegepaste normen en richtlijnen zijn in de bijhorende conformiteitsverklaringen
opgelijst (op aanvraag).
Op het typeplaatje aan het apparaat staan de in de afbeelding genoemde gegevens
(voorbeeld is het CYCLE 407 MED):

CE-kenmerking voor
medische producten
Netaansluiting

Type B
Benaming van de
zekering
Aanrakingsbescherming: met de vinger Bescherming tegen vreemde voorwerpen:
middelgrote vreemde voorwerpen (diameter groter dan 12,5mm),
Waterbescherming: verticaal vallend druppelend water
Elektronisch afval
Let op de gebruiksaanwijzing
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A.5.3

Symbolen op het apparaat

De op de ERGO-FIT apparaten gebruikte symbolen stemmen overeen met de norm IEC 417
en IEC 878.
De volgende afbeeldingen worden gebruikt:
Wisselstroom
Aardingsaansluiting
Aarde
Potentiaalcompensatie
Apparaten van beschermklasse II
Let op de aanwijzingen in de bijgesloten documenten
OFF (voorziening, netverbinding)
ON (voorziening, netverbinding)
Apparaattype B
Apparaattype BF
Gevaarlijke elektrische spanning
Let op de gebruiksaanwijzing
Elektronisch afval
Aanrakingsbescherming: met de vinger
Bescherming tegen vreemde voorwerpen: middelgrote vreemde voorwerpen
(diameter groter dan 12,5mm),
Waterbescherming: verticaal vallend druppelend water

68

Technische en optische wijzigingen alsmede drukfouten voorbehouden

-

© 2017 by ERGO-FIT GmbH & Co. KG

CARDIO LINE 400/400 MED

A.6

Spelingen

Voor de CYCLE van de CARDIO LINE 400 MED gelden volgens DIN VDE 750-238 de
volgende spelingen:
1.

De speling voor het vermogen p mag hoogstens ± 5% van de afgebeelde waarde
bedragen. De speling hoeft echter niet beneden ± 3W te liggen.

2.

De speling voor het toerental n mag boven 40 1/min ± 2 1/min liggen.

3.

De meetinrichting voor het bepalen van het vermogen van het remmende koppel en het
toerental van de pedaalkrukergometer mag niet boven een speling van 1% liggen.

De karakteristiekenschaar van het arbeidsbereik van de regeling van het remmende koppel

80
70
40

50

60

Toerental

90

100

staat in de afbeelding:

100
		

200

300

400

Vermogen

Het arbeidsbereik staat als volgt op het display:
Apparaten volgens

VDE 750-238

EN 957

Geen

5% bereik

10% bereik

Punten

10% bereik

10% bereik

Pijlen

afwijking > 10%

afwijking > 10%

Weergave rechts naast het toerental
(CYLCE 450/457)
Weergave rechts/links naast het
toerental (CYCLE 400/407)
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70
8
9

1,69
1,90

1,07

1,33

1,60

1,87

2,13

2,40

2,67

2,93

3,20

3,47

3,73

4,00

4,27

4,53

4,80

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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Appendix

Testanalyse

De classificering in fitnesslevel 9 stemt overeen met een „zeer goede“ conditie. Ter

vergelijking: Een winnaar bij Olympia zou aan fitnesslevel 18 worden toegewezen.
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A.8

Garantiebewijs

Twee jaar garantie, naar wens vier jaar volle garantie mogelijk (zie algemene voorwaarden punt 8.1
Garantie „ERGO-FIT waarborgt voor eigen producten 2 jaar garantie. In het eerste jaar worden bovenop de
vervangonderdelen de verplaatsingskosten en werkuren binnen Duitsland aanvaard. In het tweede jaar uitsluitend de
vervangonderdelen. Voor handelsgoederen gelden de garantiebepalingen van de respectievelijke fabrikan“)

Voor reclamaties bij de levering, ook het ontbreken van uitdrukkelijk gegarandeerde
eigenschappen, is de verkoper als volgt aansprakelijk met uitsluiting van verdere
aanspraken:
1.

Alle delen die volgens de verkoper moeten worden gerepareerd of opnieuw moeten
worden geleverd, die binnen 24 maanden na levering op grond van een vóór de
gevarenoverdracht liggend feit - vooral wegens een verkeerde bouwwijze, slechte
grondstoffen of een foutieve uitvoering - niet kunnen worden gebruikt of daardoor in
hun gebruik sterk achteruit zijn gegaan. Voor fouten van door de verkoper geleverde
of uitgekozen tekeningen en materiaal is de leverancier alleen verantwoordelijk als
hij bij een vakkundige zorgvuldigheid deze fouten had moeten vaststellen, tenzij de
verkoper de vastgestelde fouten onmiddellijk aan de koper heeft medegedeeld.

2.

Het recht van de koper aanspraken te doen gelden door aanwezige fouten verjaart
in elk geval binnen 24 maanden na levering.

3.

Er wordt geen aansprakelijkheid overgenomen voor schade die om de volgende
redenen is opgetreden: ongeschikt of ondeskundig gebruik, verkeerde montage
resp. inbedrijfstelling door de koper of derden, natuurlijke slijtage, verkeerde of
achteloze behandeling, ongeschikte bedrijfsmiddelen, vervangingsmateriaal,
ontoereikende bouwwerkzaamheden, chemische, elektrochemische of elektrische
omstandigheden, voorzover deze niet aan de verkoper te wijten zijn. Levering
gebeurt voor risico van de koper ook bij een vrachtvrije levering vanaf fabriek.

4.

De verkoper is om te beginnen bevoegd drie keer achteraf verbeteringen aan te
brengen resp. voor vervanging te zorgen. Lukken deze verbeteringen resp.
vervangingen niet, heeft men binnen het bestek van de wettelijke bepalingen het
recht op aftrek of koopvernietiging. Nadat de aanwezige fouten werden
gereclameerd, heeft de verkoper zes weken tijd deze fouten te herstellen.

5.

Bij eventueel ondeskundig uitgevoerde veranderingen of reparaties door de koper
of een derde zonder toestemming van de verkoper vervalt de garantie.

6.

Wordt de levering geëxporteerd, beperkt zich de garantie binnen de garantietijd tot
het beschikbaar stellen van de onderdelen onverpakt vanaf fabriek.
Verpakkingskosten, vrachtkosten en arbeidsprestaties moet de koper betalen.
Verlangt de koper een technicus van de fabriek of van een ander servicestation,
moet de koper voor de reiskosten en de arbeidsprestatie opkomen.

7.

Voor goederen die niet door de verkoper worden geproduceerd, gelden de wettelijke
bepalingen.
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7.

Für Handelsware, die nicht vom Verkäufer produziert wird, gelten die gesetzlichen
Bestimmungen.

Niet tot de garantie behoren de volgende aan slijtage onderhevige delen:
⊗

Pedaalriemen

⊗

Stuur

⊗

Zadel

⊗

Tandriemen

⊗

Kettingen

⊗

Pedalen

⊗

Zekeringen

⊗

Vrijloop

Wordt er geen rekening gehouden met de servicevoorschriften, vervalt de garantie!
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A.9

Notering in het „Medizinproduktebuch“

Conform § 11 lid 7 in verbinding met § 7 van de Verordening over het produceren, verkopen en toepassen van
medische producten (Medizinprodukte-Betreiberverordnung „MPBetreibV“) van 29.06.1998 (BGBt 1. blz. 1762) moet
degene die meettechnische controles uitvoert, de resultaten onmiddellijk in het „Medizinproduktebuch“ noteren met
vermelding van de vastgestelde meetwaarden, de meetmethodes en andere beoordelingsresultaten. Aangezien bij de
meettechnische controle van uw medisch product het „Medizinproduktebuch“ niet ter beschikking stond, wordt u
verzocht voor uw documentatie de volgende gegevens te gebruiken.

Exploitant:
Instelling: 		

__________________________________________

Contactpersoon:

__________________________________________

Straat: 		

__________________________________________

Postcode, woonplaats: __________________________________________
Producent:
ERGO-FIT GmbH & Co. KG, Blocksbergstraße 165, D-66955 Pirmasens
Apparaat-identificatie
Benaming: 		

___________________________________________

Type: 		

___________________________________________

Seriennummer:

___________________________________________

		

___________________________________________

Meetmethode en beoordeling volgens:
 Richtlijnen voor meettechnische controles („LMK“)
 Bijlage 15 of bijlage 23 bij de ijkvoorschriften (EQ 15 of EQ 23)
 Overige:

_______________________________________

Gebruikte standaard/standaards: ______________________________
Gegevens over de vastgestelde meetwaarden zie volgende bladzijde(s)
 Meettechnische controle in orde; stempel met jaaropgave:
 Meettechnische controle niet in orde; oude stempel ongeldig gemaakt

_______________________________
				

Handtekening
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Meetmethode en beoordeling volgens:
 Richtlijnen voor meettechnische controles („LMK“)
 Bijlage 15 of bijlage 23 bij de ijkvoorschriften (EQ 15 of EQ 23)
 Overige:

_______________________________________

Gebruikte standaard/standaards: ______________________________
Gegevens over de vastgestelde meetwaarden zie volgende bladzijde(s)
 Meettechnische controle in orde; stempel met jaaropgave:
 Meettechnische controle niet in orde; oude stempel ongeldig gemaakt

_______________________________
				

Handtekening

________________________________________________________________________

Meetmethode en beoordeling volgens:
 Richtlijnen voor meettechnische controles („LMK“)
 Bijlage 15 of bijlage 23 bij de ijkvoorschriften (EQ 15 of EQ 23)
 Overige:

_______________________________________

Gebruikte standaard/standaards: ______________________________
Gegevens over de vastgestelde meetwaarden zie volgende bladzijde(s)
 Meettechnische controle in orde; stempel met jaaropgave:
 Meettechnische controle niet in orde; oude stempel ongeldig gemaakt

_______________________________
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Inlegblad voor het „Medizinproduktebuch“
Exploitant:

__________________________________________

		

__________________________________________

		

__________________________________________

1.

Benaming van het medisch product:
_________________________________________________________________

2.

Functiecontrole en instructie:
Functiecontrole uitgevoerd
op: ________________ door: _________________________________________
Instructie uitgevoerd
op: ________________ door: _________________________________________
Geïnstrueerde personen: ____________________________________________

				

____________________________________________

				

____________________________________________

3.

Meettechnische controles: uiterlijk om de 2 jaar
Volgende controle: _________________________________________________
Bevoegde persoon: ________________________________________________

4.

Veiligheidstechnische controles: Advies om de 12 maanden
Volgende controle: _________________________________________________
Bevoegde persoon: ________________________________________________

5.

Datum, soort en gevolgen van functiestoringen en herhaalde gelijksoortige
bedieningsfouten: __________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

6.

Meldingen van voorvallen aan instanties en producent:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Gevarenaanwijzingen
CARDIO LINE 400
⊗

Neem het apparaat niet in gebruik voordat u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig hebt
doorgelezen.

⊗

Controleer voor de training de stroomverbinding.

⊗

Neem het apparaat nooit zonder stroom in gebruik en alleen na een behoorlijke
functiecontrole.

⊗

Schakel na de training het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.

⊗

Train alleen met geschikte kleding en schoenen.

⊗

Leun niet op de cockpit en op de beplating van het apparaat en voer geen
ondeskundige bewegingen aan het apparaat uit.

⊗

Train aan het begin niet met maximale intensiteit, maar laat de intensiteit langzaam
toenemen.

⊗

Controleer voordat u op het apparaat stapt of het zadel vast zit.

⊗

Buig niet voorover over het stuur en verplaats uw lichaamsgewicht niet naar opzij
van het apparaat. Het apparaat kan omvallen.

⊗

Zonder toezicht mogen kinderen het apparaat niet gebruiken; zij mogen ook niet in
de buurt van het apparaat en beweeglijke delen komen.

⊗

Bij misselijkheid of gevoel van duizeligheid de training onmiddellijk stoppen, de
trainer informeren en/of een arts raadplegen.

⊗

Personen met een pacemaker of met gezondheidsproblemen moeten voor het
gebruik een arts raadplegen.

⊗

Spring tijdens de training niet van het apparaat.

⊗

Neem de voeten tijdens de training niet van de pedalen.

⊗

Controleer wekelijks de beweeglijke delen en de beplating van het apparaat op
eventuele beschadigingen en laat ze onmiddellijk repareren.

⊗

De ventilatieopeningen niet bedekken, zodat het apparaat niet oververhit raakt.

⊗

Voor een ondeskundig gebruik wordt uitdrukkelijk gewaarschuwd.

⊗

Houd rekening met alle andere veiligheids- en gevarenaanwijzingen die in de
gebruiksaanwijzing staan..

Alle in de gebruiksaanwijzing vermelde veiligheidsvoorschriften berusten op een jarenlange
ervaring en evidentie.

Deze veiligheidsaanwijzingen moeten in de buurt van het apparaat goed zichtbaar worden
opgehangen! Elke gebruiker moet op de gevaren en veiligheidsvoorschriften worden gewezen. De
producent is niet aansprakelijk voor persoonlijk/lichamelijk letsel en materiële schade.
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Gevarenaanwijzingen
CARDIO LINE 400 MED
⊗

Neem het apparaat niet in gebruik voordat u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig hebt
doorgelezen.

⊗

Controleer voor de training de stroomverbinding.

⊗

Neem het apparaat nooit zonder stroom in gebruik en alleen na een behoorlijke
functiecontrole.

⊗

Het gebruik van het apparaat gebeurt volgens instructies van een arts en/of een
toezichthoudende persoon. Zonder toezichthoudende persoon mag het apparaat
niet worden gebruikt.

⊗

Schakel na de training het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.

⊗

Train alleen met geschikte kleding en schoenen.

⊗

Leun niet op de cockpit en op de beplating van het apparaat en voer geen
ondeskundige bewegingen aan het apparaat uit.

⊗

Train aan het begin niet met maximale intensiteit, maar laat de intensiteit langzaam
toenemen.

⊗

Controleer voordat u op het apparaat stapt of het zadel vast zit.

⊗

Buig niet voorover over het stuur en verplaats uw lichaamsgewicht niet naar opzij
van het apparaat. Het apparaat kan omvallen.

⊗

Zonder toezicht mogen kinderen het apparaat niet gebruiken; zij mogen ook niet in
de buurt van het apparaat en beweeglijke delen komen.

⊗

Bij misselijkheid of gevoel van duizeligheid de training onmiddellijk stoppen, de
trainer informeren en/of een arts raadplegen.

⊗

Personen met een pacemaker of met gezondheidsproblemen moeten voor het
gebruik een arts raadplegen.

⊗

Spring tijdens de training niet van het apparaat.

⊗

Neem de voeten tijdens de training niet van de pedalen.

⊗

Controleer wekelijks de beweeglijke delen en de beplating van het apparaat op
eventuele beschadigingen en laat ze onmiddellijk repareren.

⊗

De ventilatieopeningen niet bedekken, zodat het apparaat niet oververhit raakt.

⊗

Voor een ondeskundig gebruik wordt uitdrukkelijk gewaarschuwd.

⊗

Houd rekening met alle andere veiligheids- en gevarenaanwijzingen die in de
gebruiksaanwijzing staan.

Alle in de gebruiksaanwijzing vermelde veiligheidsvoorschriften berusten op een jarenlange
ervaring en evidentie.
Deze veiligheidsaanwijzingen moeten in de buurt van het apparaat goed zichtbaar worden
opgehangen! Elke gebruiker moet op de gevaren en veiligheidsvoorschriften worden gewezen. De
producent is niet aansprakelijk voor persoonlijk/lichamelijk letsel en materiële schade.
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