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Kleur Patroon Status

Blauw Aan TrueBike is ingeschakeld

Groen + Rood Knipperend Opstarten/Uitschakelen

Groen + Rood Afwisselend aan Software update wordt uitgevoerd

Rood Aan Foutmelding. Contacteer support (zie 7.1)

Groen Aan Batterij is opgeladen

Groen Langzaam knipperend Batterij is aan het laden

Rood Langzaam knipperend Batterij is bijna leeg

Rood Knipperend Batterij is volledig leeg

Welkom bij TrueKinetix en gefeliciteerd met uw nieuwe TrueBike Base, de eerste
gerobotiseerde indoor-trainingsfiets met de kleinste afmetingen ter wereld. Deze
handleiding geeft de informatie die nodig is voor de eigenaren/gebruikers om de
TrueBike Base te kunnen gebruiken. In deze handleiding leest u hoe de de functies en
instellingen van de TrueBike Base werken en de eerste training kunt uitvoeren. Als u
problemen ondervindt bij het gebruik van de TrueBike Base, bekijk dan op de laatste
pagina van deze handleiding de gegevens van onze support desk. 

Deze handleiding is geschreven voor de eigenaar/gebruiker/huurder van de TrueBike. Als
er tijdens het ontwikkelingsproces van de TrueBike veranderingen in het gebruik en de
handleiding optreden, zullen we u informeren zoals aangegeven in het privacybeleid op
onze website. 

INLEIDING

OVERZICHT TRUEBIKE BASE
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BETEKENIS VAN DE LEDS
De TrueBike Base beschikt over drie LEDS die onder andere de batterijstatus weergeven.
Raadpleeg de onderstaande tabel voor de betekenis van elke led. 

HDMI-poort & USB-port

Bidonhouder

Power-button

Zadel-en stuurpen

LEDs

Shifters

Alleen functioneel i.c.m.
upgrade pakket (zie 5.1)

Links: voorste kettingring
Rechts: Cassette

Aan/Uit-knop

Crankstel
Crank

Verstelbaar in
hoogte en afstand

Remhendels

Flex voetdoppen

Motorunit



Om de TrueBike Base te bedienen heeft u de TrueKinetix app nodig. Download de app
via één van de onderstaande QR-codes en maak een TrueAthletes account aan. 

1.1. APP INSTALLATIE
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1. TRUEKINETIX APP

1.2. TRUEKINETIX APP FUNCTIES

Edit Profile: Wijzig hier uw persoonlijke gegevens zoals naam, lichaamslengte,
gewicht, geslacht, maximale hartslag in BPM, uw PIN voor toegang tot uw
TrueAthletes account en persoonlijke kleur dat wordt getoond door één van de LEDs
op het TrueBike Base frame (zie afb. 2).
Bike Positions:  Bijhouden van de hoogte en afstand waarop uw stuur-en zadelunit is
afgesteld. 
Change Email/Password: Wijzig uw email adres of wachtwoord dat geassocieerd
wordt met uw TrueAthletes account. 
Manage Connected Accounts: Beheer de koppelingen van uw TrueAthletes account
met Strava of TrainerRoad.
My heart rate monitors: Beheer en koppel uw hartslagmonitoren (zie meer in 5.2.)
Remembered training devices: Beheer of wijzig uw gekoppelde TrueBikes of
TrueTrainers. 
Logout: Verbreek de verbinding met uw TrueAthletes account.

1.3. PROFIEL INSTELLINGEN

In uw TrueAthletes profiel staan er verschillende instellingen. Hieronder
beschrijven we iedere functie:  

Home: Het startscherm waar u met uw TrueBike Base kunt verbinden (zie 2.2).
Bikes: Alle aparte virtuele racefietsen waar u uw virtual gears instelt (zie 4.2).
Train: Starten van een training (zie 3.1).
Activities: Bekijk hier uw trainingsdata van uw training(en) (zie 3.3)
Profile: Wijzig uw profielinstellingen en  beheer uw koppelingen met externe devices. 

In de TrueKinetix app vindt u de volgende schermen en functies:

Android Apple
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Afb. 1 Afb. 2



Het is tijd om uw TrueBike te gaan gebruiken! Na het aanmaken van uw TrueAthletes
account in de TrueKinetix app kunt u de TrueBike opstarten. Na het inschakelen van de
TrueBike (de aan/uit knop bevindt zich aan de rechterzijde van de motorbehuizing), ziet u
na een opstartsequentie van ongeveer 30 seconden, een blauwe, rode en groene LED
branden (afb. 3). 

2.1. TRUEBIKE BASE INSCHAKELEN
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2. EERSTE START-UP

Voordat u kunt trainen met de TrueBike Base, moet deze eerst aangesloten zijn op het
WIFI-netwerk. Selecteer in het hoofdscherm van de TrueKinetix app de knop 'Connect' en
selecteer de TrueBike uit de lijst met het nummer dat overeenkomt met uw TrueBikeID
(zie afb. 4a, 4b) . Dit nummer vindt u  op de achterzijde van de motorbehuizing. Zodra de
TrueBike Base verbonden is, staat de TrueBikeID afgebeeld op 'home' (zie afb. 4c). 

2.1. VERBINDING MAKEN MET WIFI

Belangrijk: om met het WIFI netwerk te kunnen verbinden, moet het WIFI netwerk
'zichtbaar' zijn. Als het WIFI netwerk 'verborgen' is, kan de TrueBike Base geen verbinding
maken. 

Afb. 4a Afb. 4b Afb. 4c

Afb. 3
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Om een trainingssessie te starten op de TrueBike Base, selecteer de 'TRAIN' knop in de
menubalk van de  TrueKinetix app (zie afb. 6a) In het trainingsscherm kunt u uw live
trainingsdata zoals uw vermogen (Watt), snelheid, afgelegde rondes (LAPS) en tijd
bekijken. Ook kunt u hier zien in welke versnellingen u fietst. Tevens kunt u hier uw
hellingspercentage aanpassen en de POWER-modus inschakelen.  Om de training te
starten, selecteer de groene 'START TRAINING' knop onderaan het trainingsscherm. De tijd
gaat dan lopen. 

3. STARTEN MET TRAINEN  

3.1. TRAIN

De TrueBike Base beschikt over een elektronisch schakelsysteem dat te bedienen is met
een tweetal knoppen per kant. De schakelaars bevinden zich op de 'Shifters/Remhendels'.
Om de voorste kettingbladen bij het crankstel te bedienen, moet u de twee knoppen op
de linkerrem gebruiken. Om van kransje te verwisselen op de cassette, moet u de knoppen
op de rechterrem gebruiken. U kunt uw eigen virtuele versnellingen instellen in uw
TrueAthletes-account (zie 4.2)

3.2. SCHAKELEN 

Crankstel: Zwaarder schakelen
Cassette: Lichter schakelen

Crank: Lichter schakelen
Cassette: Zwaarder schakelen

Als je tijdens de training wil klimmen of afdalen kunt u in het trainingsscherm uw
hellingspercentage instellen per 0,5% omhoog (+) of omlaag (-) tot maximaal 15% beide
richtingen bij de schuifbalk genaamd 'Hill' (afb. 6b). De TrueBike Base past de weerstand
automatisch aan op uw gewenste hellingspercentage. 

Belangrijk: Zet het hellingspercentage weer op '0%' voordat u de training beëindigt zodat
de TrueBike weer in een neutrale stand staat voor de volgende trainingssessie. 

3.3. HELLINGSPERCENTAGE INSTELLEN

Afb. 6a Afb. 6b
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3.4. ERG/POWER-MODUS INSCHAKELEN

Als u wil fietsen op een bepaald vermogen (wattage) gedurende uw training, dan kunt u
de ERG-sensitiviteit instellen naar het vermogen dat u wenst te fietsen. De TrueBike Base
past de weerstand automatisch aan zodat u op de gewenste wattage fietst. Om deze
functie te gebruiken, ga naar het 'TRAIN' scherm. Onderaan bevindt zich een schuifbalk
genaamd 'POWER' (zie afb. 6C). Versleep de schuifbalk naar uw gewenste wattage. De
weerstand zal door de TrueBike Base afgestemd worden om de gewenste wattage te
fietsen. U kunt de wattage altijd wijzigen tijdens een actieve training. Om de Power-modus
uit te schakelen, verschuif de balk naar '0 W'. 

3.6. TRAINING STOPPEN

Als u de training wilt stoppen, dan selecteert u de knop 'END TRAINING' onderaan het
trainingsscherm (afb. 6d). Om uw trainingsdata te bewaren, selecteer dan 'SAVE TRAINING'. 
Uw trainingsdata kunt u bekijken door 'ACTIVITIES' te selecteren in de menubalk.

3.5. LAPS

Met de 'LAPS' functie kunt u de training opsplitsen in etappes. Door middel van de "ADD
LAP' kunt u een nieuwe etappe markeren.  De tijd van uw laatste etappe wordt
weergegeven bij uw andere trainingsdata (afb. 6d).

Afb. 6c Afb. 6d Afb. 6e

3.7. TRAININGSGEGEVENS BEKIJKEN

Uw trainingsdata kunt u bekijken in de TrueKinetix app. Ga naar 'ACTIVITIES' en selecteer
de training waarvan u de trainingsdata wilt bekijken (afb. 6e). U kunt de volgende
gegevens bekijken: 

Speed (km/h): snelheid in kilometer per uur
Power (W): vermogen uitgedrukt in watts
Normalized Power: Het vermogen gecorrigeerd voor veranderingen zoals het
stilhouden van je benen
Cadence (rpm): Cadans, uitgedrukt in trapomwentelingen per minuut
Distance: Afgelegde afstand
LAPS: Afgelegde etappes
Energy: Verbruikte kilocalorieën
Duration: Verstreken tijd in uren, minuten en seconden
Heart rate (bpm) : hartslag uitgedrukt in kloppingen per minuut indien gekoppeld
met een hartslagmonitor of sports watch
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Selecteer 'Bikes' in de menubalk van de TrueKinetix App. Maak een nieuwe 'fiets' aan door
'add new bike' te selecteren en  geef de fiets een naam dat herkenbaar is voor u. Selecteer
het blok zodat de rand oranje kleurt. Selecteer dan 'edit' en kies onder 'Virtual Gears' de
cassette of crankset. Omdat u nog geen virtuele versnellingen heeft ingesteld is dit menu
nog leeg. De versnellingen kunt u kiezen in de Gearset Shop. Kies 'more'  in het menu om
naar de Gearset Shop te gaan (afb. 7a).  In de browser opent de Gearset Shop. Gebruik de
filters om de gewenste crankset te vinden en klik vervolgens op 'add to basket'.  Selecteer
dan 'checkout' om uw keuze te bevestigen of selecteer 'add cassette/crankset' om nog een
cassette of crankset te kiezen (afb. 10). 

4. VIRTUAL GEARS  

4.1. KIEZEN VAN VIRTUAL GEARS

Als uw versnellingen zijn gekozen, sluit de browser en keer terug naar de TrueKinetix App.  
Selecteer uw nieuwe versnellingen in de dropdownmenu voor de cassette en crankset bij
Virtual Gears (afb. 7c). Selecteer dan 'Save' om uw instellingen te bewaren. Keer terug
naar overzicht en zorg ervoor dat uw 'fiets' een oranje kader heeft. Indien van niet, dan
worden de virtual gears niet toegepast op uw TrueBike Base (afb. 7d). 

4.2. INSTELLEN VAN VIRTUAL GEARS

Afb. 7bAfb. 7a

Afb. 7c Afb. 7d
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De HDMI-poort en USB-poort zijn alleen geactiveerd als u het software upgrade pakket
hebt aangeschaft. Mocht u van deze willen aanschaffen, dan kan dit via de onderstaande
qr-code of via www.truekinetix.com/product/truebike-base-upgrade-package/ 

5. HDMI-POORT EN USB-POORT

5.1. BELANGRIJK OM TE WETEN

5.2. MONITOR AANSLUITEN OP DE HDMI-POORT
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Verder dient u een HDMI-kabel te hebben om de monitor aan te sluiten op de TrueBike
Base. Deze wordt niet meegeleverd door TrueKinetix. De monitor kan op elk moment
worden aangesloten op de TrueBike Base. 

Sluit de HDMI-kabel aan op de HDMI-poort van uw TV of externe monitor. Sluit daarna de
andere uiteinde van de kabel op de HDMI-poort van de TrueBike Base.  Wanneer je begint
met fietsen zal de data zich

5.3. DEVICES OPLADEN VIA DE USB-POORT

Sluit de oplaadkabel van uw mobiel of tablet aan op de USB-poort van de TrueBike Base. 
Let op, alleen tijdens het fietsen wordt uw mobiel of tablet opgeladen. 

https://truekinetix.com/product/truebike-base-upgrade-package/


U bent nu verbonden met Zwift en de training kan beginnen. Let op, vergeet niet op
'Start' te drukken om de training te starten. Anders zullen alle trainingsgegevens enkel
beschikbaar zijn in Zwift (deze zijn minder gedetailleerd en kunnen niet naar uw
TrueAthletes account verplaatst worden).

Als u uw horloge wilt verbinden met de TrueBike Base, moet u in het hoofdmenu van
de TrueKinetix App naast uw TrueBike de knop 'SETUP' selecteren. Selecteer dan 'Link
heart rate monitor'. Houd vervolgens het horloge net onder het stuur van de TrueBike
gehouden worden (houd het op de plaats waar de cirkel zich in de afbeelding hieronder
bevindt).Uw sporthorloge verbindt dan automatisch met de app.  

In het hoofdmenu van de TrueKinetix app wordt de TrueBike ID getoond. Dit is een
viercijferig nummer dat start met 'TB; . Deze heeft u nodig als u inlogt op uw Zwift
account. Als u verbinding wilt maken met Zwift, moet de TrueBike in Train-modus staan.
Als u het Zwift programma op de computer/laptop/tablet/telefoon start, dan zal Zwift
zoeken naar de verbinding met de TrueBike. Selecteer uw TrueBike ID uit de lijst en
verbind. In de TrueKinetix app zal er een pop-up verschijnen met de vraag of u verbinding
wilt maken met een 'externe controller'. Selecteer 'YES' en de TrueBike gaat over in
'CONTROL' modus.

 

Enjoy your ride!

Sporthorloge

6. VERBINDEN MET ZWIFT EN  SPORT DEVICES

6.3. ZWIFT EN ANDERE TRAININGSPLATFORMEN

6.1. SPORTHORLOGE
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Selecteer 'profile' in de TrueKinetix app en selecteer 'my heart rate monitors' in het menu.
Schakel uw hartslagmonitor aan en houd hem in de buurt van uw smartphone of tablet.
uw hartslagmonitor wordt automatisch gekoppeld met de TrueBike Base. Als dat niet
gebeurt, kunt u de monitor handmatig toevoegen door 'link new heart rate monitor' te
selecteren in het menu.

6.2. HARTSLAGMONITOR

Afb. 8
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Contact & TrueBike Support

Online Knowledge Base (FAQ): truekinetix.com/support
Email: support@truekinetix.com

Als er een fout optreedt op het scherm, stop dan met het gebruik van de TrueBike en
neem contact op met onze support desk. De gegevens van onze support vindt u
onderaan deze pagina (zie 7.3). 

Als de TrueBike Base niet werkt zoals het zou moeten, bekijk dan de Online Knowledge
Base op truekinetix.com/support. Als uw vraag en oplossing niet in de lijst staat, neem
dan contact op met onze support desk. Zie de contactgegevens hieronder. 

We zijn voortdurend bezig met het optimaliseren van de TrueBike en proberen u de
beste TrueBike ervaring te geven. We streven naar een probleemloze TrueBike en we
zullen er alles aan doen om dit doel te bereiken. Ondanks alle moeite die we doen om dit
doel te bereiken, is het mogelijk dat u een probleem ervaart tijdens het gebruik van de
TrueBike. Als er fouten of problemen optreden, zullen we proberen u te helpen door een
passende oplossing te vinden. 

De TrueBike moet gebruikt worden zoals beschreven in deze handleiding. Als u dit niet
doet en er zich een probleem voordoet, zijn wij niet verantwoordelijk voor de gevolgen en
kosten die hieraan verbonden zijn. Uiteraard willen we dat u een optimale ervaring hebt
met de TrueBike en zullen we er alles aan doen om u te helpen bij het oplossen van
eventuele problemen. Helaas kunnen we geen oplossing garanderen als de TrueBike niet
wordt gebruikt zoals hierboven uitgelegd.

7.1. FOUTMELDINGEN

7.3. SUPPORT CONTACT

7.2. Speciale Overwegingen

7. SUPPORT

12

H A N D L E I D I N G  |  N L

https://truekinetix.com/support
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