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Checklijst 

  



 

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

Geëxplodeerde tekening 
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Lijst met onderdelen 
 

  

Beschrijving Aant

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

  

Hoeveelheid Beschrijving Nr. 
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Montage instructies 

 

STAP 1: 
• Monteer de achterste stabilisator (5) aan het hoofdframe (22) door gebruik te maken 

van veerring (74), bolle moer (75), gebogen sluitring (80) en vierkante halsbout (90). 

 

• Monteer de voorste stabilisator (100) aan het hoofdframe (22) door gebruik te maken 

van veerring (74), bolle moer (75), gebogen sluitring (80) en bout met vierkante hals 

(90).  
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STAP 2: 
• Monteer de achterste draagbeugelset (13) met de schuifbalk (19) door de 

bevestigingsplaat (95), veerring (74) en inbusbout (87) zoals afgebeeld. 

 

• Monteer de stoelsteun (25) aan de schuifbalk (19) met behulp van de vierkante plug 

(61) en de moer (96) en de bout (85) zoals afgebeeld. 

 

• Monteer het achterdeksel (12) met de achterste steunplaat (13) door schroef (72), 

platte ring (81) en veerring (86) zoals afgebeeld. 

 

• Monteer de hele schuifbalkenset aan het hoofdframe met nylon moer (55), platte ring 

(78) en bout (84). U kunt de schuifbalk inklappen met knop (17). 
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STAP 3: 
• Monteer de voetpedaal (10) met de as (16), de platte ring (77) en de bout (91)  
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STAP 4: 
• Sluit de bovenste computerkabel (38A) & onderste computerkabel (38B), onderste 

computerkabel (一）(28) & sensor (29), onderste computerkabel (30) & sensor (一）

（32） en monteer vervolgens de stuurpen (2) op het hoofdframe met behulp van de 

platte ring (76), de gebogen ring (80) en de inbusbout (87) zoals afgebeeld. 

• Aansluiten van de onderste computerkabel(一）(28), onderste computerkabel (30) en 

bovenste computerkabel (38A) met de kabels aan de computer (1) zoals de 

afbeelding laat zien. Monteer de computer (1) aan de stuurstang (2) met bout (92) 

zoals de afbeelding laat zien. 

• Monteer de adapter en zet de computer aan. 
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Opvouwbare machine: 
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COMPUTER INSTRUCTIES 

 

Item Beschrijving 

Watts Weergavebereik 0~999 

Calories Verbrande calorieën tijdens het roeien. 
Weergavebereik 0~9999;Instelbereik 0~9990 Cal 
 

Distance Weergave roeiafstand gebruiker 
Weergavebereik 0~99999; Elke toename/afname is ±100. 
 

Pulse BPM (slagen per minuut) tijdens het roeien. 
Weergavebereik 0-30~230 
 

Time/500m Weergave van trainingstijd tijdens het roeien. 
Weergavebereik 0:00~99:00 
Scan elke 6 seconden, de computer toont de  
tijd nodig om 500 meter volgens de huidige snelheid. 
 

SPM Stokes per minuut 
Weergavebereik 0~99; elke toename/afname is ±5. 
 

Load Weerstandsniveau tijdens het roeien 
Instelbereik 1~16 
 

Strokes Volledige bewegingen van het roeien. 
Weergavebereik: 0~9999 
Scan elke 6 seconden met Totaal aantal slagen. 
Totaal aantal slagen wordt gewist na uitschakelen (stekker van adapter uit) 
 

Time Weergave van de totale trainingstijd tijdens het roeien. 
 

Manual Manuele trainingsmodus. 
 

Programm 12 vooraf ingestelde programma's om te selecteren. 
 

H.R.C. Doelhartslag roeimodus. 
 

Race Gebruikers- en PC-roeiwedstrijd. 
 

User Gebruiker creëert weerstandsniveau profiel om te roeien. 
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Sleutelfunctie 
Item Beschrijving 

Up 
 
Down 

Verhoogt de functiewaarde of de instellingskeuze. 
 
Verlagen van functiewaarde of instellingskeuze. 

Enter Bevestig instelling of selectie. 
 

Reset Houd gedurende 2 seconden ingedrukt, computer herstart. 
Wis instellingswaarde. 
Terugkeren naar hoofdmenu na beëindiging van een training. 
 

Start/Stop Start/ Stop ‧ Start of Stop de roeitraining. 

 

Recovery Herstel ‧ Volg de herstelstatus van de hartslag van de gebruiker. 

 

BEDIENINGSPROCEDURE 

1. INSCHAKELEN 
Sluit de voeding aan (of druk gedurende 2 seconden op de RESET-toets), de computer 

wordt ingeschakeld met een pieptoon en alle segmenten worden gedurende 2 seconden op 

het LCD-scherm weergegeven (Afbeelding 1). Dan komt u bij USER selectie, druk op UP of 

DOWN om U1~U4 te selecteren en bevestig met de ENTER toets. Daarna gaat u naar de 

instelmodus voor de training. Het maakt niet uit waar de motor stopt, zal hij terugkeren naar 

de stand LEVEL=1 

 

2. SLAAPMODUS 
Indien er geen enkel signaal (toetsingang, sensor of puls) ingevoerd wordt op de console 

gedurende 4 minuten, zal de LCD in slaapstand stappen. De motor zakt terug naar schaal 0. 

En het systeem stopt te werken, alle berekende waarde zal worden opgeslagen, volgende 

training zal de gegevens voortzetten. 

3. Functie selectie 
In de instelmodus van de training knippert MANUAL in de matrix in 1Hz. Druk op de UP of 

DOWN knop om te selecteren: 

Manual-->Program-->H.R.C.-->Race-->User , en bevestig door op ENTER te drukken. 

4. Handmatige modus 
1. Druk op de START/STOP toets in het hoofdmenu om direct in de manuele mode te 

roeien. 

 

2. Druk op UP of DOWN om de manuele mode te selecteren en druk op ENTER om te 

bevestigen. 
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3. Druk op UP of DOWN om de doelwaarde van TIME/DISTANCE,CALORIES,PULSE 

in te stellen en druk op ENTER om te 

te bevestigen. (Afbeelding 2) (TIJD en AFSTAND kunnen niet tegelijkertijd ingesteld 

worden). 

 

4. Druk op de START/STOP toets om te beginnen met roeien (afbeelding 3). De 

ingestelde waarde begint af te tellen vanaf de doelwaarde. Druk op UP of DOWN om 

het weerstandsniveau in te stellen van 1~16. 

 

5. Wanneer een vooraf ingestelde trainingswaarde tot 0 aftelt, zal de console 

STOPPEN. De functie knippert in 1Hz en alarmeert met bi-bi-bi-bi per seconde 

gedurende 8 seconden. Daarna wordt de gemiddelde waarde weergegeven. (Druk op 

een willekeurige toets om het alarm te stoppen.) TIME zal de vorige ingestelde 

waarde herstellen. 

 

6. Druk op RESET om terug te keren naar het hoofdmenu. 

 

5. Programma mode 
1. Druk op UP of DOWN om Programmamodus te selecteren en druk op ENTER om te 

bevestigen. 

 

2. Druk UP of DOWN om een profiel te kiezen (P1~P12, afbeelding 4) en druk op 

ENTER om te bevestigen. 

 

3. Druk op UP of DOWN om TIME (tijd) in te stellen ( Afbeelding 5) en druk op ENTER 

om te bevestigen. 

 

4. Druk op de START/STOP toets om te beginnen met roeien. Druk op UP of DOWN 

om het weerstandsniveau in te stellen van 1~16. 

 

5. Wanneer TIME aftelt tot 0, zal de console stoppen en 8 seconden lang bi-bi-bi-bi per 

seconde alarm slaan. En dan toont de display de gemiddelde waarde. (Druk op een 

willekeurige toets om het alarm te stoppen.) TIME zal de vorige ingestelde waarde 

herstellen. 

 

6. Druk op RESET om terug te keren naar het hoofdmenu. 
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6. H.R.C. Modus (Doelhartslag modus) 
1. Druk UP of DOWN om de H.R.C. modus te kiezen en druk op ENTER om te 

bevestigen. 

 

2. Druk UP of DOWN om AGE (voorinstelling = 25,Picture 6)) in te stellen en druk op 

ENTER om te bevestigen. 

 

 

3. Druk op UP of DOWN om 55%, 75%, 90% en Target te kiezen (afbeelding 7). 

Wanneer u Target H.R. selecteert, zal de vooringestelde waarde 55% 

(standaard:107bpm), 75% (standaard:146bpm), 90% (standaard:175 spm), TAG 

(standaard:100 spm) in het PULSE-venster weergegeven. Wanneer TAG wordt 

gekozen, knippert de vooringestelde PULSE 100 (afbeelding 8), druk op UP of 

DOWN om de PULSE in te stellen van 0-30~230. 

 

4. Druk op UP of DOWN om de TIJD in te stellen (afbeelding 9). 

 

 

5. Druk op de START/STOP toets om de training te starten. Indien er geen puls input is 

na het starten van de training, zal het LCD met het icoon op het scherm; met puls 

input, begint TIME af te tellen. Wanneer de TIJD tot 0:00 loopt zal het systeem 

STOPPEN en 8 seconden lang bi-bi-bi-bi per seconde alarm geven. Daarna wordt de 

gemiddelde waarde weergegeven. (Druk op een willekeurige toets om het alarm te 

stoppen.) TIME zal de vorige ingestelde waarde herstellen. 

 

6. Wanneer de actuele PULSE van de gebruiker de vooraf ingestelde waarde niet 

bereikt, zal het systeem 1 niveau per 30s verhogen tot LEVEL=16; Wanneer de 

actuele PULSE de vooraf ingestelde waarde overschrijdt, zal het systeem 1 niveau 

per 15s verlagen tot NIVEAU=1 en alarmeert het 2 piepjes elke seconde. Als de 

PULSE van de gebruiker nog steeds hoger is dan de vooraf ingestelde waarde 

wanneer LEVEL=1 gedurende 30s, zal de console automatisch stoppen voor de 

veiligheid van de gebruiker. Als er geen puls input is op de console, zal het systeem 1 

niveau verlagen en vervolgens elke 15s een niveau verlagen met piepsignalen tot 

LEVEL=1. Indien er geen puls input is gedurende 30s, zal de console stoppen. 

 

7. Druk RESET om terug te keren naar het hoofdmenu. 
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7. Race-modus 
1. Druk op UP of DOWN om Race-modus te selecteren (Afbeelding 10) en druk op 

ENTER om te bevestigen. 

 

2. Druk UP of DOWN om SPM (preset=10) en DISTANCE (preset=500) in te stellen 

(Foto 11). Druk op ENTER om te bevestigen. (Totaal niveau =15, L1=1:00 

TIJD/500M, L15=8:00 TIJD/500M, Verhogingen standaard: 0:30 TIJD/500M). 

 

 

3. Druk op de START/STOP toets om de training te starten. LCD toont de USER & PC 

trainingsstatus (afbeelding 12). PC trainingsafstand wordt in de kolom PC 

weergegeven, terwijl de trainingsafstand voor gebruik in de kolom USER wordt 

weergegeven (afbeelding 13). 

 

4. Wanneer een functie de doelwaarde bereikt, STOP het systeem. PC of USER zullen 

de voltooide gegevens tonen (afbeelding 14). Het systeem geeft een bi-bi-bi-bi alarm. 

Druk op een willekeurige toets om het alarm te stoppen. 

 

 

5. Druk op RESET om terug te keren naar het hoofdmenu. 

 

  



 

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

8. GEBRUIKERSMODUS 
1. Druk op UP of DOWN om de USER modus te selecteren en druk op ENTER om te 

bevestigen. 

 

2. Druk op UP of DOWN om het weerstandsniveau van elke kolom in te stellen 

(afbeelding 15). Druk op ENTER om naar de volgende te gaan. Houd MODE 2s 

ingedrukt om de instelling te beëindigen of af te breken. 

 

3. Druk op UP of DOWN om de TIJD in te stellen (afbeelding 16), en druk op ENTER 

om te bevestigen. 

 

4. Druk op de START/STOP toets om de training te starten. Druk op UP of DOWN om 

het weerstandsniveau aan te passen. 

 

5. Wanneer de vooraf ingestelde trainingswaarde tot 0 is afgeteld, stopt de console en 

klinkt er gedurende 8 seconden een bi-bi-bi-bi-signaal. Druk op een willekeurige toets 

om het alarm te stoppen. 

 

6. Druk op de START/STOP toets om de training te pauzeren. 

 

7. Druk op RESET om terug te keren naar het hoofdmenu. 

 

 

9. Herstelmodus 
1. In de herstelmodus moet de gebruiker een borstriem dragen. Wanneer de 

pulswaarde wordt weergegeven op de computer, drukt u op de RECOVERY-toets om 

de meting te starten. 

 

2. Vervolgens worden alle functies gestopt, behalve het TIJD- en PULS-venster 

(afbeelding 17). TIME toont "0:60"(seconden) en begint af te tellen tot 0:00. 

 

3. De computer toont de herstelstatus van de hartslag nadat TIJD heeft afgeteld tot 0:00 

met FX (X=1~6) (Afbeelding 18), zoals weergegeven in onderstaande grafiek. 

 

4. Druk nogmaals op RECOVERY om terug te keren naar het hoofdmenu. 
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Opmerking: 

1. Als de console E-2 weergeeft, controleer dan of de kabels goed zijn aangesloten of 

beschadigd zijn. 

2. Na 4 minuten zonder roeien of puls input, zal de console in de SLAAP modus gaan.  

Programma profiel: P01~P12 

 

Uitstekend 
 

Excellent 

Goed 
 

Voldoende 

Onvoldoende 

Slecht  


