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TrueTrainer 1x
Cassette 1x*
Legs / poten 2x
Bolts / bouten 2x
Rubber foot / voeten 5x
LED 2x
Motor unit 1x
Power button /  knop 1x
USB 1x*
HDMI 1x*
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11. Power adapter 1x 
12. Power cable / snoer 1x 
13. Quick release skewer / snelspanner 1x
14. Adapters thru axle / steekas
     - S 1x
     - L 1x
     - R 1x
15. Adapters quick release / snelspanner)
     - S 1x
     - L 1x
     - R 1x

*SHIFT and MAX only / alleen SHIFT en MAX
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3.2.1.

EN Unfold the legs at both sides and secure each leg with the supplied bolt.
Tighten the bolt by hand until fastened.

NL Klap de poten aan beide kanten uit en zet elke poot vast met één bout. Draai de
bout met de hand vast.

EN SHIFT and MAX come with a pre-installed cassette. BASE comes with a pre-
installed freehub. It is possible to install Sram / Shimano HG compatible cassettes
(11-25). Scan the QR code for full explanation.
Make sure the freehub is flush (figure 1) with the trainer and the axle adapter (see
step 3 or 4) are tightened according specs. If the freehub sticks out, push the three
pawls with a screw driver and push the cassette simultaneously (figure 3). 

NL SHIFT en MAX komen met een geïnstalleerde cassette. BASE wordt met
geïnstalleerde freehub geleverd. Het is mogelijk om Sram / Shimano HG
compatibele cassettes (11-25) te installeren. Scan de QR-code voor meer uitleg.
Zorg dat de freehub is uitgelijnd met de trainer (figuur 1) en de adapter (stap 3 of 4)
volgens specificatie is vastgedraait. Wanneer de freehub uitsteekt, druk de drie
veertjes in met een schroevendraaier en druk de cassette aan (figuur 3).

2. Cassette installation / cassette installatie

1. Unfold the legs / klap de benen uit
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EN For quick release go to step 5. Place the thru axle adapters. Position part L and
S (148mm axle only) at the non-drive side. Screw part R gently using a 17mm
wrench at the drive side.

NL Voor snelspanner ga naar stap 5. Plaats steekas adapters. Plaats onderdeel L en
S (alleen voor 148mm as) aan de niet-cassettezijde kant. Schroef onderdeel R licht
vast met een 17mm steeksleutel aan de cassettezijde kant.

 148mm axle only / alleen voor 148mm as

RL S

4. Bike placement / plaatsen van de fiets
EN Measure the distance between your rear dropouts by placing this page with
the arrows between the rear dropouts. For a 142mm thru axle, part S should be left
out.   For a 148mm thru axle part S should slide over part L. Place the rear of the
bike in front of the circular openings. Pass the thru-axle through the dropout and
tighten until fastened. 

NL Meet de afstand tussen je achterste frame inkepingen door deze pagina met
de pijlen tussen het frame te houden.Bij een 142mm steekas onderdeel S
weglaten. Bij een 148mm steekas onderdeel S over onderdeel L schuiven. Plaats
de achterkant van de fiets voor de openingen en duw de steekas erdoor, draai
vast.

EN It is easier to mount your bike on the trainer when the chain is on the smallest sprocket. Lift the front
wheel of the bike slightly when passing through the thru-axle.
NL Het is eenvoudiger om de fiets te installeren wanneer je in het kleinste tandwiel geschakeld staat. Til
de voorkant van de fiets iets op wanneer je de steekas erdoorheen doet.

3. Thru axle parts / steekasonderdelen
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148mm axle / as
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142mm axle / as
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EN Place adapters. Position part L and S at the non-drive side. Position part R at
the drive side and tighten part R gently using a 5mm Allen key. Slide the quick
release through and tighten the nut.

NL Plaats adapters. Plaats onderdeel L en S aan de niet-cassettezijde. Plaats
onderdeel R aan de cassette kant en zet licht vast met een 5mm inbussleutel.
Steek de snelspanner door de trainer en schroef de dop er op.

EN Measure the distance between your your rear dropouts by placing this page
with the arrows between the dropouts. For a 130mm axle, part S should be on the
outside of the bike frame. For a 135mm axle part S should be on the inside of the
bike frame. Position the dropouts over part L and R. Tighten the nut and close the
lever. This should take significant effort.

NL Plaats de fiets op de TrueTrainer. Meet de afstand tussen je achterste frame
inkepingen door deze pagina tussen het frame te houden. Bij een 130mm as moet
onderdeel S aan de buitenkant van het frame zitten. Bij een 135mm as moet
onderdeel S aan de binnenkant van het frame zitten. Positioneer de inkepingen
over onderdeel L en R. Schroef de dop vast en sluit de hendel. Dit moet redelijke
kracht kosten.

5. Quick release parts / Snelspanner onderdelen

135mm axle / as130mm axle / as

SS L L RR

EN It is easier to mount your bike on the trainer when the chain is on the smallest sprocket. 
NL Het is eenvoudiger om de fiets te installeren wanneer je in het kleinste tandwiel geschakeld staat. 

6. Bike placement / plaatsen van de fiets
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7. Turn the trainer on / Zet de trainer aan

EN For first use or after a long period of no activity, connect the adapter and
power cord. Turn your trainer on by pushing the button at the back for 1 sec. The
LEDs will start to color green, followed by blue. After approx. 60 sec, the upper
LED will display the user color, and the lower LED will display the battery status.
The trainer is now ready to use. 

NL Bij eerste gebruik, of na lange tijd van inactiviteit, sluit de adapter en het
netsnoer aan. Zet je trainer aan door de knop aan de achterkant gedurende 1 sec
in te drukken. De LED's zullen groen beginnen te kleuren, gevolgd door een
blauwe kleur. Na ca. 60 sec. zal de bovenste LED de gebruikerskleur weergeven
en de onderste LED de batterijstatus. De TrueTrainer is nu klaar voor gebruik. 

8. Download the app / Download de app

EN Download the TrueKinetix app. Create your TrueAthletes profile and click
connect on the Home screen of the app to connect your trainer with your profile.
The lower LED will now adopt the color of your profile. Set up your WiFi. To start
with your training, select 'Train' from the menu below. Start your training session
by selecting the green button 'Start Training'. 

NL Download de TrueKinetix app. Maak een TrueAthletes profiel aan en klik
connect op het Home scherm van de app om jouw trainer met jouw profiel te
koppelen. De onderste LED zal nu jouw profiel kleur aannemen. Stel je WiFi in.
Om te beginnen met trainen, selecteer 'Train' in de menubalk. Start met de
training door op de groene button 'Start Training' te drukken. 

EN If both LEDs display a solid red color during the start cycle for more then 10 sec. contact support.
NL Indien beide LEDS langer dan 10 sec. vast rood kleuren tijdens het opstartproces, neem dan contact op
met support.
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9. Apply Virtual Gears [EN]

Virtual Gears is a standard feature for SHIFT and MAX. BASE comes without virtual
gears. With virtual gears you can map any gearing of your liking. For example, if
your trainer comes with a pre-installed T11 11-25 cassette, but you would like to
make it feel as a T11 11-32 cassette, you can create your own virtual bike in the app
and apply the selected bike on your trainer. By shifting gears, the trainer
compensates the gear so it feels like you're pedalling a lighter gear. The 25-tooth
cog will feel like a 32-tooth cog. With just one single cassette you can now train
for any ride in the mountains.

Log in with your TrueKinetix app
Go to Bikes
Create a New bike

1.
2.
3.

How to use virtual gears 

Select your virtual gearset, click 'more' and go to the shop to find your
preferred virtual gearset
Add cranksets and cassettes to your basket
Go to the basket and click checkout to add your gearsets to your profile
Now close the screen, to go back to the app
Select your newly added virtual crankset and cassette
Press 'Save' to apply your settings
To apply the bike to your trainer, click on the name of the bike to Select it

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Choose your Virtual Gear

If the physical gears are set incorrectly, the mapping of the virtual gears will be applied incorrectly. This
can result in unwanted resistance 

Because the algorithm works best with consistent revolutions, virtual gears work best above a cadence of
60 and a wattage of 100.

It will take 2 to 4 crank revolutions to detect a gearshift and to apply the mapping. If more then one cog is
shifted, this might take longer.

Choose your physical gear
Check first if you have a TrueKinetix cassette or a custom cassette. 
Select under 'Cassette' your road bike's gearing (sprockets at the rear wheel)

If you have a custom cassette, please select the gearing in the field 'Gearing'
and select the number of teeth each cog has at 'Cogs'.
If you have a pre-installed TrueKinetix cassette,  select your cassette from
the list and skip 'Cogs'.

 Enter your road bike's crankset below 'Crank Set' (sprockets near the pedals)
Enter the number of gears at 'Gearing'.
Select the number of teeth each cog has at 'Rings'.

Press 'Save'.

1.
2.

a.

b.

3.
a.
b.

4.

You can find the number of teeth by counting them on each cog.
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9. Installatie van virtuele versnellingen [NL]

Kies je virtuele versnellingsset, klik 'More' en ga naar de Shop om daar je
gewenste versnellingsset te kiezen
Voeg cranksets en cassettes aan je winkelmandje toe
Ga naar je winkelmandje en klik Checkout om deze aan je profiel toe te voegen
Sluit het scherm nu af, zodat je teruggaat naar de app
Selecteer de nieuw toegevoegde virtuele crankset en cassette
Klik op Save om je aangemaakte bike op te slaan
Om deze toe te passen, klik op de naam van de fiets om deze te selecteren

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kies jouw virtuele versnellingen

Log in met de TrueKinetix app
Ga naar Bikes
Maak een nieuwe bike aan

1.
2.
3.

Virtuele versnellingen is een functionaliteit voor SWIFT en MAX. BASE trainers
hebben geen virtuele versnellingen. Met virtuele versnellingen kan je elke
gewenste versnellingsset op je trainer simuleren. Bijvoorbeeld, als je trainer met
een geïnstalleerde T11 11-25 cassette geleverd is, maar je wilt deze laten voelen als
een T11 11-32 cassette, dan kan je je eigen virtuele fiets aanmaken in de app en
deze toepassen op de trainer. Als je schakelt, compenseert de trainer de
versnelling, waardoor het voelt dat je een lichtere versnelling trapt. Het 25-tands
tandwiel voelt dus aan als een 32-tands. Met slechts één cassette, kan je nu voor
elke rit in de bergen trainen. 

 Hoe stel je  virtuele versnellingen in

Wanneer je een tandwiel vergeet, of verkeerd opgeeft, dan gaat de mapping niet goed en kan dit ervoor
zorgen dat je op een andere versnellling zit dan verwacht, of dat je ketting eraf loopt. Het is dus belangrijk
dat je dit zorgvuldig invult. 

Omdat het algoritme het beste werkt op consistente omwentelingen, werkt virtual gears het beste boven
een cadans van 60 en een wattage van 100. 

Het kost 2 tot 4 omwentelingen om de juiste versnellingsset te detecteren en de mapping toe te passen.
Wanneer meer dan één versnelling wordt geschakeld, kan dit langer duren.

Kies fysieke versnellingen
Controleer of je een TrueKinetix cassette of een custom cassette hebt. 
Vul bij 'Cassette' de versnellingen van je racefiets in (krans bij achterwiel): 

Als je een custom cassette hebt, selecteer het aantal versnellingen in bij
'Gearing' en het aantal tanden per krans bij 'Cogs'.
Als je een vooraf geïnstalleerde TrueKinetix cassette hebt, selecteer dan 
 alleen je cassette uit de lijst en sla 'Cogs' over.

 Vul het crankstel van je racefiets in bij 'Crank Set' (krans bij de pedalen)
Selecteer het aantal kransen bij 'Gearing'
Selecteer het aantal tanden per tandwiel bij 'Rings'.

Druk op 'Save'.

1.
2.

a.

b.

3.
a.
b.

4.

Het aantal tandjes per kransje kun je vinden door ze te tellen.
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Cassette gearing Teeth

TrueKinetix Cassette
 8-speed

11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

TrueKinetix Cassette
9-speed

11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

TrueKinetix Cassette
 10-speed

11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25

TrueKinetix Cassette
 11-speed

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25

TrueKinetix Cassette
 12-speed

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 28

TrueKinetix Cassette Gearing

Gearing of the TrueKinetix Cassette [EN]

TrueTrainer SHIFT and MAX come with a pre-installed TrueKinetix cassette to
support virtual gears. When using virtual gears you will need to enter the cassette
physical gears first. See table below for the according TrueKinetix physical gearset.



Cassette type / type cassette Gear / versnelling

TrueKinetix Cassette
 8-speed

11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

TrueKinetix Cassette
9-speed

11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

TrueKinetix Cassette
 10-speed

11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25

TrueKinetix Cassette
 11-speed

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25

TrueKinetix Cassette
 12-speed

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 28

Versnellingen van de TrueKinetix cassette [NL]

TrueTrainer SHIFT en MAX worden standaard met een geïnstalleerde TrueKinetix
cassette geleverd. Wanneer je virtuele versnellingen wilt gebruiken moet je eerst
de fysieke versnellingen van de cassette opgeven. Raadpleeg deze tabel bij het
invullen van de fysieke versnellingen voor de cassette.

Versnellingen van de TrueKinetix Cassette


