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Geëxplodeerde tekening 
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Lijst met onderdelen 

 

  

Beschrijving Aant. Aant. Beschrijving Nr. Nr. 
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Voor-montage lijst 

  

Hoeveelheid Beschrijving Nr. 
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Hardware-Pakket 
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Montage instructies 
OPMERKING: Wij raden 2 personen aan om het product in elkaar te zetten. 

 

STAP 1: 
Draai de slide-rail (#3L/R) om zoals hierboven afgebeeld, plaats de rail op de Roller (#39)  

draai dan zoals pijl aanduidt, zorg ervoor dat de aluminium plaat de rol raakt. 

Bevestig de achterste stabilisator (#2) aan de slide-rail (#3L/R), zet vast met 4 Sluitringen 

(#74) en 4 schroeven (#63). 
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STAP 2: 
Bevestig de geleiderail (#3L/R) aan het hoofdframe (#1), Zet vast met 4 Schroeven (#99) en 

2 Schroeven (#77) en 6 Schroeven (#65) 

  



 

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

 

STAP 3: 
Verbind de Verbindingsdraad (#96) met de Sensordraad (#56). Steek de decoratie-afdekking 

(#26) in het gat van het Hoofdframe (#1). Bevestig de computermontage aan het hoofdframe, 

vastdraaien met 4 schroeven (#68). 
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STAP 4: 
Breng een kleine hoeveelheid bijgeleverde smeerolie aan op een papieren handdoek of 

schone doek. Verspreid een dunne laag van de olie gelijkmatig langs de rail waar de rollers 

bewegen. Veeg vervolgens overtollige olie weg. 

Breng de olie elke 1 maand aan of naar behoefte. 
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Vullen en legen van de tank 
1. Verwijder de vulplug (#50) uit de bovenste tank (#24). 

2. Om de tank met water te vullen, zie Fig. A. Steek de trechter (#52) in de tank, gebruik 

dan een beker of de pompsifon (#53) en een emmer om de tank te vullen. Gebruik de 

waterniveaumeter aan de zijkant van de tank om het gewenste waterniveau in de 

tank te meten. 

3. Om de tank leeg te maken, zie Fig. B. Plaats een emmer naast de roeier, en gebruik 

de Pompsifon (#53) om het water uit de tank in de emmer te pompen. 

4. Steek de vulplug (#50) in de bovenste tank. Veeg overtollig water van het frame. 

OPMERKING: 

• Vul de tank alleen met kraanwater. Voeg 1 waterzuiveringstablet toe. Gebruik nooit 

zwembadchloor of chloorbleekmiddel. Dit zal de tank beschadigen en de garantie 

ongeldig maken. 

• Voeg elke 6 maanden of zo vaak als nodig een waterzuiveringstablet toe. Als het 

water troebel blijft, vervangt u het water in de tank. 

• Water uit de tank is niet geschikt voor consumptie. Gooi het water weg nadat het uit 

de tank is gepompt. 

Waterniveau 
• Zie Fig. A. De waterniveaumeter bevindt zich aan de zijkant van de tank. Het 

maximale vulniveau is 6. Vul de tank nooit boven deze limiet. Als u de tank over deze 

limiet vult, vervalt de garantie. 

• De weerstand is afhankelijk van het waterniveau in de tank. Waterniveau 1 is de 

laagste weerstand. Niveau 6 is de hoogste weerstand. 
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Afstelgids 
Pedaalafstelling 

 

Verplaatsen van de machine 

 

  

De pedaalriem is verstelbaar en kan 

aangepast worden aan de voetmaat van de 

gebruiker. Om de pedaalriem te verstellen, 

verwijdert u het klittenband van de riem van 

het gaas door het naar boven en dan naar 

links te trekken. 

Eenmaal verwijderd, kunt u de opening van 

de pedaalriem vergroten door het 

netgedeelte naar boven en naar rechts te 

trekken. Om de pedaalriem vast te maken, 

trekt u het klittenband naar boven, dan naar 

rechts en naar beneden om het vast te 

maken aan de gaaszijde van de riem.  

 

Vertaald met www.DeepL.com/Translator 

(gratis versie) 

Om de machine te verplaatsen, tilt u de 

achterste stabilisator omhoog totdat de 

transportwielen op de voorstandaard de 

grond raken. Met de wielen op de grond, 

kunt u de roeier gemakkelijk naar de 

gewenste locatie verplaatsen. 
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Afstellen van de balans 
Stel de regelknop (#19) van de machine af als de machine tijdens gebruik uit balans raakt. 
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COMPUTER INSTRUCTIES 

 

Power aan 

Het volledige LCD scherm verschijnt 2 seconden na het plaatsen van de batterijen. Het zal 

de training intensiteit van selectiemodus van L1 tot L6 door op de pijlen te drukken om te 

selecteren (de standaardinstelling is L6) en druk vervolgens op Enter om te bevestigen en 

naar de stand-by modus te gaan. 

Functietoetsen: 

RECOVERY: Druk op deze knop om het pulsherstel voor 60 seconden te testen, de 

computer moet wel de hartslagkunnen meten via de sensoren. 

RESET: 1、Druk op deze knop om de vooringestelde waarde terug te zetten tijdens de 

parameter programma selectie. 

2、Druk op om terug te keren naar de standby mode tijdens stop. 

 3、Houd deze toets 2 seconden ingedrukt, en de computer zal resetten. 

START/STOP: START/ STOP training in. 

ENTER: 1、bevestig de keuze van het programma. 

 2、Bevestig de instelling van de parameter en ga naar de volgende parameter instelling. 

3、Druk op deze toets om tijdens de training van functiewaarde te wisselen. 

1、Verhoog de instelparameter 

2、Selecteer het programma (QUICK START、STANDARD、TARGET SINGLE、TARGET 

INTERVAL、CUSTOM、RACE) 

1、Decrease the setting parameter.  

2、Selecteer het programma (QUICK START、STANDARDE、 
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DOEL SINGLE, DOEL INTERVAL, AANGEPASTE, WEDSTRIJD) 

Opmerking: Druk op de pijlen om de functiewaarde in het grote middelste displayvenster te 

weergeven. 

 

Opmerking: TIJD en AFSTAND kunnen niet samen worden ingesteld, u kunt gewoon TIJD 

of AFSTAND kiezen om in te stellen. 

DISPLAY FUNCTIES 
TIJD: Toont de trainingstijd. 

TIJD/500M: De gemiddelde 500 meter tijd wordt automatisch weergegeven en continu 

bijgewerkt. 

SPM: Slagen per minuut. 

DISTANCE: Toont de trainingsafstand. 

STROKES: Toont de huidige slagen. 

TOTAL STROKE: Het totaal aantal slagen wordt opgeteld. 

CALORIES: Toont de verbruikte calorieën. 

PULSE: Toont de hartslag van de gebruiker tijdens de training. 

DRAG FORCE (SLEEPKRACHT): Toont de huidige sleepkracht. 

WATT: Toont de huidige watt. 

A+: Toont de gemiddelde functiewaarde van tijd, calorieën, watt en hartslag. 

Bediening： 

QUICK START: Druk op de pijlen om Quick Start te kiezen en druk vervolgens op 

START/STOP om de training te starten. 

1-1、 Druk op ENTER om de functiewaarde om te schakelen naar weergave in het grote 

middelste display tijdens de training. 

1-2、Het programmaprofiel heeft 16 kolommen, elke kolom is gelijk aan 100 meter 

STANDAARD: Druk op de pijlen om STANDAARD te kiezen en druk dan op ENTER om te 

bevestigen en binnen te gaan 

vijf training modus selectie van: 2000m 、5000m 、10000m, 30:00, 500m/1:00. Druk daarna 

op START/STOP om de training te beginnen. De vooringestelde functie telt af, andere 

functie waarde zal oplopen.  
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Druk op RESET om terug te keren naar de standby mode wanneer de vooringestelde 

functiewaarde aftelt tot nul. 

TARGET SINGLE: Druk op de pijlen om TARGET SINGLE te kiezen en druk dan op ENTER 

om te bevestigen en voer vier enkelvoudige instellingen in van enkelvoudige tijd, 

enkelvoudige afstand, enkelvoudige calorieën, enkelvoudige THR. 

A Single Time: U kunt enkel de tijd vooraf instellen, druk op START/STOP om de training te 

starten nadat de instelling klaar is. 

B Single Distance: Kan enkel de afstand vooraf instellen, druk op START/STOP om de 

training te starten na instelling beëindigd is. 

C Single calories: U kunt alleen de calorieën vooraf instellen, druk op START/STOP om de 

training te starten nadat de instelling voltooid is. 

D Single T.H.R: Enkel de hartslag van 90 tot 200 Bpm kan vooraf ingesteld worden, druk op 

START/STOP om de training te starten nadat de instelling voltooid is. Er zal een pieptoon 

klinken wanneer de hartslag hoger is dan THR. 

TARGET INTERVALS: Druk op de pijlen om TARGET INTERVAL te kiezen en druk op 

ENTER om te bevestigen en naar de drie Intervallen instellingsmodi te gaan: Intervallen Tijd, 

Intervallen Afstand, Intervallen Variabele. 

A、Interval Tijd: Druk op om de trainingstijd in te stellen, druk dan op ENTER om te 

bevestigen en stel de RUSTTIJD in te stellen. Druk op START/STOP om de training te 

starten nadat de instelling voltooid is. 

B、Interval Afstand: Druk op om de trainingsafstand in te stellen, druk dan op ENTER om 

te bevestigen en de RUSTTIJD in te stellen. Druk op START/STOP om de training te starten 

nadat de instelling voltooid is. 

C、Interval Variabel: Druk op om de trainingstijd in te stellen, druk dan op ENTER om te 

bevestigen en de trainingsafstand in te stellen. Druk op ENTER om te bevestigen en de 

RUST TIME in te stellen. START/STOP om de training te starten nadat de instelling is 

voltooid. 

CUSTOM: Druk op de pijlen om CUSTOM te kiezen, druk dan op ENTER om te bevestigen 

en ga naar de vier Aangepaste modus van V :30/:30R、V1:00/1:00R...7、V2000m/3:00R...4

、V1:40/:20R...9 

A、V :30/:30R: Training 30 seconden, Rust 30 seconden. 

B、V1:00/1:00R...7: Een minuut trainen, een minuut rust, herhaal dit 7 keer. 

C、V2000m/3:00R...4: Training van 2000m, Rust drie minuten, Herhaal 4 keer. 

D、V1:40/:20R...9: Training één minuut veertig seconden, Rust 20 seconden, Herhaal 9 

keer. 

RACE: Druk op de pijlen om RACE te kiezen, druk dan op ENTER om te bevestigen en druk 

dan op de pijlen om L1~L15 te kiezen. Druk op ENTER om te bevestigen en ga naar de 

AFSTAND instelling, AFSTAND zal knipperen en druk op UP of DOWN om aan te passen. 

Druk op ENTER om naar de STOP-modus te gaan en druk dan op START om te trainen. De 

dot-matrix zal U en PC grafisch tonen om te racen. 
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Zodra PC of Gebruiker het einde van de training bereikt, zal de computer stoppen. 

TIME venster kan op ENTER drukken om te wisselen tussen weergave van TIME en 

TIME/500M A+、 

SPM venster kan op ENTER drukken om SPM en SPM A+ weer te geven、DISTANCE 

weergave trainingsafstand、TOTAL STROKES (totaal aantal slagen) venster druk op 

ENTER om display STROKES (slagen) en TOTAL STROKES om te schakelen 、 

CALORIES venster druk op ENTER om te schakelen tussen weergave CALORIES en WATT 

A+、PULSE vensterweergave PULSE A+, De punt-matrix zal PC WIN of USER WIN tonen. 

Opmerking: 1、RACE PROGRAM kan alleen AFSTAND, TIJD/500M is vast, TIJD/500M 

voor L1-L15 is zoals hieronder instellen. 
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