
Aansluiten Fortius USB interface
Sluit na het plaatsen van je fiets in de trainer de Fortius 
USB interface en de adapter van de motorrem als volgt aan:

1 Monteer de Fortius Interface met behulp van de twee 
rubberen klembandjes P op het stuur van je fiets (fig 9). 

Let op dat de USB kabel, die de interface met de computer
verbindt, tussen de interface en het stuur geleidt wordt 
(fig.9). Dit om te voorkomen dat de kabel tijdens het fietsen
uit de interface lostrilt. Sluit de USB kabel nog niet aan 
op de PC, maar doe dit wanneer het Fortius installatie
programma hierom vraagt.

2 Plaats het magneetje voor de cadans Q aan de binnenkant
van de linker crank (fig.10).

3 Monteer de cadanssensor R aan de onderkant van de 
linker liggende achtervorkschede. Zorg er voor dat de 
sensor zich op hoogte van de magneet bevindt met een 
afstand van ongeveer 3 mm tussen magneet en sensor. 

4 Sluit cadanssensor R aan op adapter S (fig.3).
5 Verbindt vervolgens met kabel T de Fortius Interface  

met adapter S (fig.3).
6 Sluit adapterkabel U aan op de motorrem (fig.3).

Let op dat de kabels zodanig lopen dat deze tijdens het 
fietsen niet kunnen worden geraakt door het achterwiel 
en het pedaal.

7 Plaats de schakelaar van adapter S in de 0 stand, alvorens
netspanningskabel V aan te sluiten aan de adapter en het 
stopcontact (fig 11). 

8 Switch, nadat alles volgens bovenstaande instructies is 
aangesloten, de schakelaar van de adapter in de 1 stand.

Let op!
- Tijdens het gebruik van de trainer, draait het achterwiel 

van de fiets met een hoge snelheid. Houd daarom 
kinderen op een veilige afstand van de trainer. 

- Transpiratievocht en condens kunnen de printplaat in de 
Fortius USB interface en de adapter aantasten. Gebruik 
de Fortius niet in vochtige ruimtes. Dit voorkomt bescha-
digingen. Bij onjuist gebruik en/of onderhoud vervalt de 
garantie.

- De motorrem en de adapter kunnen bij extreme 
prestaties nooit oververhit raken. Wel kan bij langdurig 
en intensief gebruik de omhulling behoorlijk warm 
worden. Laat de motor en de adapter na gebruik altijd 
even afkoelen voordat je deze aanraakt.

- Zorg er voor dat de motorrem en de adapter tijdens het 
monteren en het gebruik niet vallen of stoten. Dit kan 
onherstelbare schade tot gevolg hebben.

- Rem nooit abrupt tijdens het trainen. Bij het remmen 
op het achterwiel draait de motorrem door waardoor 
onnodige slijtage van de achterband wordt veroorzaakt.

- Zorg er voor dat de band goed hard is opgepompt, 
minimaal 6 bar.

- ATB-banden met geheel of gedeeltelijk glad banden-
profiel hebben de voorkeur. Een ruw profiel veroorzaakt 
lawaai en slippen van de band.

- Controleer voordat de CycleForce gebruikt gaat worden,
of na het uitklappen van het frame, greep E volledig is 
teruggeveerd. Dit om beschadigingen aan het frame te 
voorkomen.

- Controleer regelmatig of de bouten en moeren van de 
trainer nog vast zitten.

MONTAGE INSTRUCTIES

De Tacx Fortius is een trainingsapparaat dat in combinatie 
met een fiets en een PC gebruikt wordt voor het verbe-
teren van de lichamelijke conditie. Lees voordat je de Tacx
Fortius gaat gebruiken eerst de online handleiding die te 
vinden is op de installatie CD-Rom. Gebruik de trainer 
uitsluitend voor de in de handleiding beschreven doeleinden
om veiligheid te garanderen. 

Montage Trainer
Het CycleForce frame van de Fortius is geschikt voor 
race- en hybride fietsen en mountainbikes met wieldia- 
meter 610 t/m 720 mm. Het monteren en afstellen van 
de trainer is éénmalig en gaat als volgt:

1 Druk moer A in einddop B en schuif einddop in de buis 
van het frame (fig.1).

2 Monteer voet C met bout D aan het frame. Draai bout D
zodanig vast dat de voet nog verstelbaar is.

3 Plaats frame uitgeklapt op een stevige en vlakke onder-
grond. Het frame is in- en uit klapbaar door greep E
volledig in te knijpen (fig.1).  

4 Draai voet C in de juiste positie (fig.2). Draai bout D
goed vast en bevestig antisliprubber F (fig.3).

5 Monteer 2 rubber ringen G en afstelbus K aan hendel H
en monteer de complete hendel aan het frame (fig.3).

6 Schuif motorrem I om afstelbus K van de hendel (fig.4).
7 Bevestig motorrem met bout J en draai deze zodanig 

vast dat de rem nog kan bewegen.
8 Vervang de blockage van het achterwiel van de fiets door

de meegeleverde Tacx blockage X. Dit garandeert 
optimale klempassing en stabiliteit. Plaats vervolgens de 
fiets in de trainer en stel vleugelbout L van de trainer zo 
af dat snelspanklem M zonder al te veel kracht gesloten 
kan worden. 

Forceren kan beschadigingen veroorzaken!

9 Fixeer vleugelbout L door vleugelmoer N naar binnen toe
vast te draaien.

10 Met hendel H kan de motorrem in- en uitgeklapt worden 
tegen de band van de fiets (fig.5 en 6). Wanneer hendel H
is ingeklapt kan met afstelknop O de druk van de rol 
tegen de band worden afgesteld. Let er op dat de rol 
stevig tegen de fietsband wordt gedrukt zodat slippen 
tijdens het fietsen niet mogelijk is.

Wijziging montage voor fietsen met afwijkende 
wieldiameter
Voordat de complete hendel aan het frame gemonteerd 
wordt, zie punt 5 van de instructies, dienen verhoog- of 
verlengstrips bevestigd te worden.  

- Wieldiameter 610 - 640 mm: bevestig verhoogstrips W
met 4 bouten, moeren en ringen.(fig.7)

- Wieldiameter 690 - 720 mm: bevestig verlengstrips Z (fig.8)
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