
 

NRG FITNESS BV – Nederland 0(031) 165 512603 | info@nrgfitness.nl | www.nrgfitness.nl  

 

 

 

  

Nederlandstalige handleiding 

 



 

NRG FITNESS BV – Nederland 0(031) 165 512603 | info@nrgfitness.nl | www.nrgfitness.nl  

 

Inhoud 
Onderdelen ............................................................................................................................3 

Montage .................................................................................................................................4 

Stap 1: ................................................................................................................................4 

Stap 2: ................................................................................................................................4 

Stap 3: ................................................................................................................................5 

Stap 4: ................................................................................................................................5 

Vouw- en ontvouwingsinstructie .............................................................................................6 

Stap 1: ................................................................................................................................6 

Stap 2: ................................................................................................................................6 

Stap 3: ................................................................................................................................7 

Stap 4: ................................................................................................................................7 

Incline Instructie (helling) ........................................................................................................8 

Gebruiksgids ..........................................................................................................................9 

Geëxplodeerde tekening ......................................................................................................13 

Onderdelenlijst .....................................................................................................................14 

 

  



 

NRG FITNESS BV – Nederland 0(031) 165 512603 | info@nrgfitness.nl | www.nrgfitness.nl  

Onderdelen 
ALS U DE DOOS OPENT, VINDT U DE ONDERSTAANDE ONDERDELEN: 

 
Loopband 1 SET 

 
 

D77 Draaiknop M12 2-stuks 

 
D78 Draaiknop M8 2-stuks 

 
C3 Veiligheidssleutels 1-stuk 

 
D3 Inbussleutel 5MM 1-stuk 

 
B18 Siliciumolie 1-stuk 
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Montage 
Stap 1: 
Til de L/R rechtopstaande buis (A3L/A3R) op. 

 

Stap 2: 
Vergrendel het onderste deel van de loopband met Draaiknop M12 (D77), en vouw dan de 

leuningbeugel (A4) zoals op de foto te zien is. 
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Stap 3: 
Vergrendel de bovenzijde van de loopband met Draaiknop M8 (D78) en leuningbuis (A4), 

draai de computer dan om en zet deze vast op de leuningbuis. 

 

Stap 4: 
Zet de veiligheidssleutel (C13) erop. 

 

ATTENTIE: U moet de volledige montage volbrengen zoals hierboven beschreven wordt én 

alle bouten vergrendelen. Volg de volgende handelingen op na controle van alle 

bevestigingen.  

Voordat u de loopband gebruikt, lees de instructies aandachtig door. 
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Vouw- en ontvouwingsinstructie 
Stap 1: 
Draai eerst de console naar beneden en schroef de draaiknop M8(D78) uit en draai dan de 

leuningsteun (A4) naar beneden. 

 

Stap 2: 
Vergrendel de Draaiknop M8 (D78) op de opgaande buis en schroef vervolgens Draaiknop 

M12 (D77) uit en vouw de L/R rechtopstaande buis (A3L/A3R) . 
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Stap 3: 
Vergrendel de draaiknop M12 (D77) aan de zijkant van het deksel, zoals op de foto te zien 

is. 

 

Stap 4: 
Til de opgevouwen loopband op en berg deze op in het platte vlak. 
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Incline Instructie (helling) 

 

Zoals op bovenstaande tekening, kunt u de inclinehoek aanpassen door de positie van de 

pin te veranderen.  

Er zijn 3 secties om aan te passen met gebruik van de sleutel. 
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Gebruiksgids 

 

1.2. START 

Normale start na 5 seconden aftellen 

1.3 PROGRAMMA 

1 handmatige modus, 12 vooraf ingestelde programma's, 1 lichaamsvet programma, 3 

aftelfunctie 

1.4. VEILIGHEIDSVERGRENDELINGSFUNCTIE 

Het venster toont "---" wanneer u het veiligheidsslot wegneemt en de loopband zal snel 

stoppen met een alarmgeluid. Zet het veiligheidsslot op, de computer zal gedurende 2 

seconden weergeven en de datumtelling gaat terug naar "0" 

1.5.KNOP FUNCTIE 

1.5.1. START/STOP 

"START" - Als de loopband niet loopt, druk dan op deze knop om te starten, de snelheid is 

"0.8". 

"STOP" - Wanneer de loopband loopt, druk dan op deze knop om te stoppen, stel dan het 

programma standaard in om terug te keren naar de handmatige modus na het stoppen. 

1.5.2 "PROGRAMMA" KNOP 

Als de loopband niet loopt, kunt u met deze knop kiezen tussen de handmatige modus en de 

vooraf ingestelde modus P1-P12 en lichaamsvet. 
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1.5.3 "MODE" KNOP 

Als de loopband niet loopt, druk dan op deze knop om het aftellen te kiezen. modi: "H-1", "H-

2", "H-3". 

“H-1" is de aftelmodus voor de tijd 

"H-2" is de aftelmodus voor de afstandmodus. 

"H-3" is de modus voor het aftellen van calorieën; druk op de "SPEED+/-" knop om de 

gegevens aan te passen. 

Druk daarna op de "START"-knop om deze loopband te starten. 

1.5.4 "SNELHEID +/-"-KNOP 

SNELHEID +/- - Snelheid aanpassen bij het starten van de loopband, de toename is 0,1 

km/tijd in kilometer. Druk meer dan 2 seconden op de knop, en hij zal automatisch omhoog 

of omlaag gaan. 

1.6. WEERGAVEFUNCTIE  

1.6.1 SNELHEID 

Weergave loopsnelheid 

1.6.2 TIJD 

Weergave van de looptijd of afteltijd 

1.6.3 AFSTAND 

Geef de lopende totale afstand of het aftellen van de afstand weer. 

1.6.4 CALORIE 

De calorieën of het aantal calorieën weergeven 

1.6.5 PULSE 

Pulsgegevens weergeven 

1.6.6 ALLE DISPLAY GEGEVENS - BEREIK 

TIJD: 0:00 - 99,59(MIN) 

AFSTAND: 0,00 - 99,9(KM) 

CALORIES: 0.0 – 999 (C) 

SNELHEID: 0,8 - 14 (km/h) 

POLS: 50 - 200 (BPM) 

1.7 PULSFUNCTIE 

Als de loopband loopt, houdt u de handpolsmeter ongeveer 5 seconden vast, dan worden de 

polsgegevens weergegeven. Het bereik van de pulsgegevens is 50-200 keer per minuut. Het 

heeft een hartvormige afbeeldingen bij het testen van de puls. Deze gegevens zijn alleen ter 

referentie, kunnen niet als medische gegevens gebruikt worden. 
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1.8 PROGRAMMA OEFENSCHEMA 

 

1.9 Handmatige modelbediening 

1.9.1 Druk op de starttoets, de tijd telt 5 seconden af, dan begint de loopband te werken met 

een initiële snelheid van 0,8 km/u. 

1.9.2 Druk op snelheid +/-, u kunt de snelheid aanpassen 

1.9.3 Druk op stop, u kunt de loopband in werkende toestand stoppen. 

1.9.4 Druk op de sneltoets, u kunt de gewenste snelheid snel aanpassen. 

1.10 3 AFTELFUNCTIE PARAMETERGEGEVENS 

Afteltijd eerste instelling 10：00 minuten, instelbereik 5：00---99：00 minuten , elke stap 1：

00. 

Aftellen van calorieën eerste instelling 50 therm, instelbereik 20---990 termijn, elke stap 10. 

Aftelafstand eerste instelling 1,0 km, instelbereik 1,0---99,9 km, elke stap 0,1 

De volgorde van de cyclusschakelaars is: handmatig, tijd, afstand, calorieën. 

1.11 BODY TESTER (VET) 

In de begintoestand, druk op " PROGRAMMA" voortdurend om "FAT" lichaamsvet test, 

venster weergave in te voeren "FAT". Druk op "MODE" om in te voeren (F1 SEX, F2 AGE, 

F3 HEIGHT, F4 WEIGHT). Druk op "SPEED+", 

"SPEED-" in te stellen. Na het instellen zal de computer F5 weergeven en de handpuls 

vastpakken, het venster zal je lichaamsindex laten zien. 

De body quality index is om de relatie tussen lengte en gewicht te testen en niet de 

weegschaal. 

  



 

NRG FITNESS BV – Nederland 0(031) 165 512603 | info@nrgfitness.nl | www.nrgfitness.nl  

Het lichaamsvet past voor elke man en vrouw om het gewicht aan te passen  

volgens andere lichaamskwaliteitsindex. Het ideale vetpercentage zou tussen 20-25 moeten 

liggen, als het onder 19 jaar is, betekent dit te dun. Als tussen 25 en 29, betekent het 

overgewicht, als men ouder is dan 30 jaar, betekent het zwaarlijvigheid. (De gegevens zijn 

alleen ter referentie en kunnen niet als medicinale gegevens worden gebruikt) 

01 Geslacht 01 Mannelijk 02 Vrouwelijk 

02 Leeftijd 10------ 99 

03 Hoogte 100---- 220 

04 Gewicht 20----- 150 

05 Vet ≤19 Ondergewicht 

FAT = (20---25) Normaal gewicht 

FAT = (25---29) Overgewicht 

FAT ≥30 Zwaarlijvigheid 

1.13 OVERIGEN 

1.13.1 Het systeem gaat automatisch over op de energiebesparingsmodus als er binnen 10 

minuten geen actie wordt ondernomen onder IDLE MODE, er is dan geen display en 

achtergrondverlichting op de computer te zien. Druk op een willekeurige toets om het 

systeem te hervatten. 

1.13.2 Afteltijd, aftelcalorie en aftelafstand, u kunt gewoon een van deze instellen op de ene 

keer drukt u op het laatste item om lopend in te stellen, de instelparameter is aftellen, 

anderen geven normale gegevens weer. 
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Geëxplodeerde tekening 
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Onderdelenlijst 
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