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HANDLEIDING Toorx Stepper Compact 

 

 

 

 

Bedankt voor uw aankoop van de Toorx Stepper Compact. Voor vragen over het gebruik 

van het toestel mag u ons altijd bellen via 0165512603 of mailen naar info@nrgfitness.nl. 

Mocht er onverhoopt een defect optreden kunt u dit melden via ons serviceformulier: 

https://www.nrgfitness.nl/service/serviceformulier/ of via service@nrgfitness.nl. Wij helpen u 

graag verder. 

Veel plezier met uw aankoop! 
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INSCHAKELEN : Pedaalbeweging of druk op eender welke 

knop. 

UITSCHAKELEN : 

Automatische uitschakeling na 4 minuten 

van inactiviteit. 

 

FUNCTIETOETSEN: 

MODE : Druk op om de functie van de onderste uitlezing te selecteren. 

RESET : Om alle functies op nul te zetten.  

GEBRUIK VAN DE ELEKTRONISCHE METER 

FUNCTIES: 

SCAN: scant automatisch elke functie van TIJD, CALORIE, OMWENTELINGEN/MIN 

in volgorde. 

met 

elke 6 seconden te veranderen. 

TELLER : De bovenste uitlezing geeft het totale aantal stappen weer dat u hebt 

genomen, vanaf nul. 

naar 9999 stappen 

TIJD: Geeft de rijtijd weer, van 1 seconde tot 99:59 minuten. 

STRIDES/MIN: Toont de snelheid van de stappen per minuut. 

CALORIE: Geeft het calorieverbruik weer, van nul tot 9999 cal. 

De calorie-uitlezing is een schatting voor een gemiddelde gebruiker. Het moet alleen 

worden gebruikt als een 
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vergelijking tussen trainingen op dit toestel.  

Hoe de batterij te installeren en te vervangen: 

1. 1. Open het batterijklepje aan de achterkant van de meter. 

2. De meter werkt op een AA-batterij. Zie de illustratie bij 

de batterij te installeren of te vervangen. 

 

 

Oplaadbare batterijen worden niet aanbevolen. 
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