
1. Systeem start niet op.

2. Hij schakelt niet.

3. Te weinig of geen weerstand.

4. Wattage klopt niet. 

5. Het systeem schakelt uit zichzelf zonder dat ik schakel.

6. Zadelpen/stuurpen zit vast, is niet in hoogte te verstellen 
(geldt niet voor Cruise bike).

Controleer alle kabels en aansluitingen: USB bike - pc, stroom bike en pc, 
USB + signaalkabel monitor - pc.. Zijn pc en monitor AAN geschakeld?

Is er op het scherm schakelactiviteit te zien? Zo ja, is het gewicht ingevuld?
Lichter/geen gewicht en lichter niveau zijn van invloed op weerstand. 
In een afdaling heeft schakelen geen effect op de weerstand.

Is het gewicht ingevuld en het juiste niveau gekozen? Gewicht en niveau zijn van
belang voor bepalen van de weerstand.
Is de bike aangesloten op het stroomnetwerk? 
Bij geen weerstandswijziging krijgt de bike mogelijk geen stroom. 
Haal de stekker van de bike uit het stopcontact en steek hem opnieuw in.

Er wordt bedoeld dat de wattage niet overeenkomt met de weerstand die men
voelt. VirtuReal Cycling versies vanaf 2.0 (zie opstartscherm) hebben nauwkeuriger
weerstand. Alleen in REAL modus komt wattage overeen (+/- 10%) met de 
werkelijkheid.

Patchkabel tussen stuur en motor is beschadigd. Deze moet vervangen worden.

Wordt de Praxcare transpiratievanger wel gebruikt? Dit is verplicht! 
Zweet in de buis kan de oorzaak zijn. Spuit siliconenolie in de buis. 
Als de zadelklem niet goed functioneert of vastzit als gevolg van te strak 
aandraaien is de schroefdraad beschadigd. Deze moet vervangen worden.

16 FAQs, 
de meest voorkomende “klachten”

en hoe deze op te lossen

Met de instructies in dit overzicht 
kunnen alle gangbare gebruikersklachten opgelost worden.



7. Hartslagsignaal wordt slecht of helemaal niet weergegeven.

8. Rinkelend geluid bij weinig inspanning. 

9. Er wordt geen wattage weergegeven.

10. Springt na 10 seconden in pauze en komt daar ondanks fietsen niet meer uit.

11. Sterke fluctuatie in snelheid.

12. De film wordt hakkelend afgespeeld. 

13. Film loopt door zonder te fietsen.

14. Grijs of zwart scherm. 

15. MultiRiding werkt niet.

16. Crank zit los.

Het dragen van een Polar borstband is vereist. Controleer of de borstband goed 
is aangebracht. Het bereik vanaf de ontvanger (gepositioneerd in de stuurnok) is 
ca. 90 cm. Wanneer men rechtop zit kan het signaal wegvallen. 

Dit is normale speling op vrijloopwiel bij weinig of geen weerstand. 
Bij bergop fietsen verdwijnt dit geluid.

Leg contact met Praxtour of indien overeen gekomen, controleer sensor en magneet
op de trapas. Mogelijk is de magneet losgeraakt. Magneet en sensor dienen ca. 
4 mm van elkaar te staan. Zie de manual Maintenance & Repair.

Leg contact met Praxtour of indien overeen gekomen, controleer sensor en magneet
op het vliegwiel. Mogelijk is de magneet losgeraakt. Magneet en sensor dienen ca.
3 mm van elkaar te staan. Zie de manual Maintenance & Repair.

Leg contact met Praxtour of indien overeen gekomen, controleer sensor en magneet
op het vliegwiel. Reinig zo nodig de magneet en de sensorkop. Magneet en sensor
dienen ca. 3 mm van elkaar te staan. Zie de manual Maintenance & Repair.

Dit kan zich voordoen na een pauze. De videospeler kan dan de snelheid even niet
volgen. Stop even met pedaleren zodat de fiets langzamer loopt (maar nog niet 
stilstaat), Wanneer de film de fiets weer heeft “ingehaald” gaat ze vanzelf weer
vloeiend lopen. Dan direct weer verder fietsen.

Controleer de USB kabel van bike naar computer en stop deze eventueel in een 
andere poort van de computer. Kies OK.

Bij grijs scherm: herstart de computer. Bij zwart scherm met databalk: stop met 
fietsen en wacht op het pauzesignaal. Daarna via rode AFSLUITEN knop de route
opnieuw beginnen.

Raadpleeg de manual en volg NAUWKEURIG de instructies op. 
Vergeet dus niet de route te selecteren alvorens aan te melden bij de Host.

Direct stoppen met fietsen, anders beschadigt de crankbevestiging! 
Met een imbussleutel de crankbout stevig vastdraaien.

Indien niet opgelost: service@praxtour.nl of 06-5432 5110


