
Manual: Ergometer ET6 
 

Ting du bør vide før du begynder din træning 
 
A. Indgang af strøm 
Tilslut adapteren til udstyret, derefter vil computeren sige en bip-lyd og tænde computeren i 
manuel mode. 
 
B. Program valg og indstilling af værdier 
1. Brug UP eller DOWN knapperne for at vælge program. Tryk derefter ENTER for, at bekræfte 
dit valg. 
2. I manuel mode kan du bruge knapperne UP eller DOWN for at installere TID, DISTANCE, 
KALORIER. 
3. Tryk på START/STOP knappen for, at begynde din træning. 
4. Når du når dit mål vil computeren sige en bip-lyd og stoppe. 
5. Hvis du sætter mere end ét mål og du gerne vil nå det næste mål, tryk på START/STOP 
knappen for, at fortsætte træningen.  
 
Funktioner: 
1. START/STOP knap: Tillader dig at starte computeren uden at vælge program 
TIME/TID begynder automatisk at tælle fra 0. Brug UP eller DOWN knappen for, at justere 
modstand. 
2. TIME/TID: Viser din foreløbige træning i minutter og sekunder. Din computer vil automatisk 
tælle fra 0:00 til 99:59 i intervaller af 1 sekund. Du kan også programmere din computer til at 
tælle ned fra en bestemt værdi ved at bruge UP og DOWN knapperne. Hvis du fortsætter med 
at træne efter tiden er nået 0:00 vil computeren begynde at bippe og resette sig selv til den 
originale tidsindstilling, så du ved, at træningen er færdig. 
3. DISTANCE: Viser den samlede distance du har trænet under hver træning op til maks 
99.9KM/MILE. 
4. RPM: Din pedal kadance. 
5. WATT: Mængden af mekanisk energi computeren modtager fra din træning. 
6. SPEED: Viser din træningshastighedsværdi i KM/MILE per time. 
7. CALORIES: Din computer vil anslå det samlede antal af kalorier du har forbrændt under hele 
din træning. 
8. PULSE: Din computer vil vise din pulsfrekvens i slag på minut under din træning. 
9. AGE: Din computer er kan programmeres til, at tage højde for din alder. Alle aldre fra 10-99 
år. Hvis du ikke indsætter din egen alder her, vil standard alderen være 35. 
10. TARGET HEART RATE (TARGET PULSE): Den hjertefrekvens du bør have under din 
træning kaldes “TARGET HEART RATE” og viser slag per minut. 



11. PULSE RECOVERY: Under START fasen, læg da dine hænder på pulsmålerne eller lad 
brystmåleren være påsat og tryk da på  “PULSE 
RECOVERY” knappen, alle funktioner vil så stoppe undtagen “TIME”. Tiden vil så starte med, at 
tælle fra 00:60 - 00:59 - - til 00:00. Så snart 00:00 er nået vil computeren vise din hjerteslags 
genopretning med karakterer mellem F1.0 til F6.0. 
1.0 betyder FREMRAGENDE 
1.0 < F < 2.0 betyder RIGTIG GODT 
2.0 ≤ F ≤ 2.9 betyder GODT 
3.0 ≤ F ≤ 3.9 betyder OKAY 
4.0 ≤ F ≤ 5.9 betyder UNDER GENNEMSNIT 
6.0 betyder DÅRLIGT 
BEMÆRK: Hvis der ikke input til puls signal vil computeren vise "P" på pulsens værdi. Hvis 
computeren viser "ERR", skal du trykke igen på PULSE RECOVERY-tasten og sørge for, at 
dine hænder holder om begge håndtag eller brystsenderen er fæstnet godt. 
 
Nøglefunktioner: 
Der er 6 knapper og deres funktioner er følgende: 
1. START/STOP knap: 
a. Hurtigstart funktion: Tillader dig at starte computeren uden at vælge program. Kun manuel 
træning. Tiden vil automatisk tælle fra 0. 
b. Under træningen, tryk på knappen for, at stoppe træningen. 
c. Under stilstand, tryk på knappen for, at starte træningen igen. 
2. UP knap: 
a. Tryk på knappen for, at øge modstanden under træningen. 
b. Under indstilling, tryk da på knappen for, at øge værdien af tid, distance, kalorier, alder og 
vælge køn og program. 
3. DOWN knap: 
a. Tryk på knappen for, at sænke modstanden under din træning. 
b. Under indstilling, tryk da på knappen for, at sænke værdien af tid, distance, kalorier, alder og 
vælge køn og program. 
4. ENTER/RESET knap: 
a. Under indstillingen, tryk da på knappen for, at acceptere de indtastede værdier. 
b. Under stilstand, tryk da på knappen i mere end 2 sekunder for, at nulstille alle værdier til 0.  
c. For at installere tiden, tryk da på knappen for, at acceptere time og minut. 
5. BODY FAT / MEASURE knap: Tryk på knappen for, at indsætte værdier om din højde, vægt, 
køn og alder (HEIGHT, WEIGHT, GENDER og AGE) 
6. PULSE RECOVERY knap: Tryk på knappen for, at aktivere hjertefrekvens 
genopretningsfunktion. 
 
Program introduktion & drift: 
Manuel Program: Manuel 



P1 er et manuelt program. Bruger kan starte træning ved at trykke START/STOP. Som 
udgangspunkt er modstandsniveauer 5. Brugere kan dog træne i alle niveauer af modstand 
(tryk på UP/DOWN knap under træning) 
 
Drift: 
1. Brug UP/DOWN knap for at vælge MANUAL (P1) program. 
2. Tryk ENTER for at igangsætte MANUAL program. 
3. TIME vil lyse og du kan presse UP eller DOWN knap for at installere din trænings-tid. Tryk 
ENTER for at bekræfte ønsket tid. 
4. DISTANCE vil lyse og du kan presse UP eller DOWN knap for at installere dit mål for 
DISTANCE. Tryk ENTER for at bekræfte ønsket distance. 
5. CALORIES vil lyse og du kan presse UP eller DOWN knap for at installere dit mål for 
KALORIER. Tryk ENTER for at bekræfte ønsket kaloriemål. 
6. Tryk START/STOP for, at begynde din træning. 
 
Forudinstalleret Program: Steps, Hill, Rolling, Valley, Fat Burn, Ramp, Mountain, 
Intervals, Random, Plateau, Fartlek, Precipice Program 
PROGRAM 2 til PROGRAM 13 er forudinstallerede programmer. Brugere kan træne ved 
forskellige niveauer og intervaller som profilerne viser. Brugere kan træne i den ønskede 
modstand (Installeres ved UP/DOWN knap under træningen) 
Drift: 
1. Brug UP/DOWN knap for at vælge imellem programmerne P2 til P13. 
2. Tryk ENTER for, at komme igang med det valgte program. 
3. TIME vil lyse og du kan presse UP eller DOWN knap for at installere din trænings-tid. Tryk 
ENTER for at bekræfte ønsket tid. 
4. DISTANCE vil lyse og du kan presse UP eller DOWN knap for at installere dit mål for 
DISTANCE. Tryk ENTER for at bekræfte ønsket distance. 
5. CALORIES vil lyse og du kan presse UP eller DOWN knap for at installere dit mål for 
KALORIER. Tryk ENTER for at bekræfte ønsket kaloriemål. 
6. Tryk START/STOP for, at begynde din træning. 
 
Bruger installeret program: 
Bruger 1, Bruger 2, Bruger 3 og Bruger 4 
Program 14 til 17 er bruger installerede programmer. Brugere kan frit sætte værdierne i TIME, 
DISTANCE, CALORIES og modstanden i 10 kolonner. Værdierne vil blive gemt i hukommelsen 
efter de er sat. Brugere kan også ændre løbende under træningen ved, at trykke på UP/DOWN 
knappen, uden at dette vil ændre den gemte værdi i hukommelsen. 
Drift: 
1. Tryk på UP/DOWN knappen for, at vælge BRUGER program fra P14 til P17. 
2. Tryk på ENTER knappen for, at bekræfte valg. 
3. Kolonne 1 vil lyse, tryk da UP/DOWN knap for, at installere din personlige træningsprofil. Tryk 
ENTER for, at bekræfte valget af din første kolonne. Som udgangspunkt er den sat til 1. 



4. Kolonne 2 vil lyse, tryk da UP/DOWN knap for, at installere din personlige træningsprofil. Tryk 
ENTER for, at bekræfte valget af din første kolonne 
5. Følg ovenstående beskrivelse for, at færdiggøre din personlige træningsprofil. Tryk ENTER 
for, at bekræfte valget. 
6. TIME vil lyse og du kan presse UP eller DOWN knap for at installere din trænings-tid. Tryk 
ENTER for at bekræfte ønsket tid. 
7. DISTANCE vil lyse og du kan presse UP eller DOWN knap for at installere dit mål for 
DISTANCE. Tryk ENTER for at bekræfte ønsket distance. 
8. CALORIES vil lyse og du kan presse UP eller DOWN knap for at installere dit mål for 
KALORIER. Tryk ENTER for at bekræfte ønsket kaloriemål. 
9. Tryk START/STOP for, at begynde din træning. 
 
Heart Rate Control Program/Hjertefrekvens kontrol program: 
55% H.R.C., 65% H.R.C., 75% H.R.C., 85% H.R.C., Target H.R.C. 
Program 18 til Program 22 er Heart Rate Control (hjertefrekvens kontrol) Programmer og 
Program 22 er Target Heart Rate Control (Mål hjertefrekvens kontrol) program. 
Program 18 er 55% af max H.R.C. - - Target H.R. = (220 – ALDER) x 55% 
Program 19 er 65% af max H.R.C. - - Target H.R. = (220 – ALDER) x 65% 
Program 20 er 75% af max H.R.C. - - Target H.R. = (220 – ALDER) x 75% 
Program 21 er 85% af max H.R.C. - - Target H.R. = (220 – ALDER) x 85% 
Program 22 er mål H.R.C. - - Træning baseret på din mål hjertefrekvens. 
Brugere kan træne efter deres ønskede hjertefrekvens ved, at installere AGE, TIME, 
DISTANCE, CALORIES eller TARGET PULSE. I disse programmer vil computeren tilpasse 
modstandsniveauet i forhold til den hjertefrekvens den måler. Fx. kan modstandsniveauet stige 
hver 20 sekund så længe hjertefrekvensen er lavere end TARGET H.R. 
Drift: 
1. Brug UP/DOWN knap for, at vælge en af hjertefrekvens kontrol programmerne fra P18 til 
P22. 
2. Tryk ENTER for, at bekræfte valg af træningsprogram. 
3. AGE vil lyse ved program P18 til P21. Tryk UP eller DOWN for, at installere din alder. Som 
udgangspunkt er alder sat til 35. 
4. Ved program  22 vil TARGET PULSE lyse og du kan trykke UP eller DOWN for, at sætte din 
TARGET PULSE mellem 80 til 180. Som udgangspunkt er TARGET PULSE 120. 
5. TIME vil lyse og du kan presse UP eller DOWN knap for at installere din trænings-tid. Tryk 
ENTER for at bekræfte ønsket tid. 
6. DISTANCE vil lyse og du kan presse UP eller DOWN knap for at installere dit mål for 
DISTANCE. Tryk ENTER for at bekræfte ønsket distance. 
7. CALORIES vil lyse og du kan presse UP eller DOWN knap for at installere dit mål for 
KALORIER. Tryk ENTER for at bekræfte ønsket kaloriemål. 
8. Tryk START/STOP for, at begynde din træning. 
 
 
Puls: 



Hele pulsdetektor sættet inkluderer 2 følere i hver side. Hver sensor har 2 stykker af metaldele. 
Den korrekte måde at få målt puls på er ved, at holde forsigtigt begge metaldele i hver hånd. 
Med signalerne der opfanges af computeren skal HEART RATE / BODY TYPE værdien blinke. 
(Du kan også bruge et pulsbælte med en frekvens på 5.0 – 5,5 KHz) 
 
Watt Control Program: Watt Control 
Program 23 er et fart uafhængigt program. Tryk ENTER for, at opsætte værdier for TARGET 
WATT, TIME, DISTANCE og CALORIES. Under træningen er modstandsniveauerne ikke til, at 
instille. Fx vil modstandsniveauet øges mens hastigheden er for langsomt. Omvendt vil 
modstanden sænkes mens hastigheden er for hurtig. Som resultat af dette vil den udregnede 
værdi af WATT være meget tæt på værdien af TARGET WATT der er bestemt af brugeren. 
Drift: 
1. Tryk UP eller DOWN for, at vælge WATT CONTROL (P23) program. 
2. Tryk ENTER for, at bekræfte valg. 
3. TIME vil lyse og du kan presse UP eller DOWN knap for at installere din trænings-tid. Tryk 
ENTER for at bekræfte ønsket tid. 
4. DISTANCE vil lyse og du kan presse UP eller DOWN knap for at installere dit mål for 
DISTANCE. Tryk ENTER for at bekræfte ønsket distance. 
5. WATT vil lyse og du kan presse UP eller DOWN knap for at installere dit mål for 
WATT. Tryk ENTER for at bekræfte ønsket mål for WATT. Som udgangspunkt er værdien 100. 
6. CALORIES vil lyse og du kan presse UP eller DOWN knap for at installere dit mål for 
KALORIER. Tryk ENTER for at bekræfte ønsket kaloriemål. 
7. Tryk START/STOP for, at begynde din træning. 
 
NOTE: 1. WATT = TORQUE (KGM) * RPM * 1.03 
2. I dette program vil WATT værdien være en konstant værdi. Det betyder, at hvis du træder 
hurtgt, vil modstandsniveauet sænkes og hvis du træder langsomt vil modstandsniveauet øges. 
Altid forsøg at holde den samme WATT værdi. In this program, the WATT value will keep 
constant value. 
 
Body Fat Program: Kropsfedt 
Program 24 er et specielt program designet til, at beregne brugerens Body Fat Ratio og tilbyder 
en specifik modstandsprofil for brugere. Der skelnes mellem 3 kropstyper inddelt efter FAT%. 
Type1: BODY FAT% > 27 
Type2: 27 ≥ BODY FAT% ≥ 20 
Type3: BODY FAT % < 20 
Computeren vil vise test resultatet af FAT PERCENT, BMI og BMR. 
Drift: 
1. Brug UP/DOWN for, at vælge BODY FAT (P24) program. 
2. Tryk ENTER for, at bekræfte valg af program. 
3. HEIGHT vil lyse og du kan trykke UP eller DOWN for, at installere din højde. Tryk ENTER for, 
at bekræfte din højde. Som udgangspunkt er højden sat til 170 cm. 



4. WEIGHT vil lyse du kan trykke UP eller DOWN for, at installere din vægt. Tryk ENTER for, at 
bekræfte din vægt. Som udgangspunkt er vægten sat til 170 cm. 
5. GENDER vil lyse du kan trykke UP eller DOWN for, at installere dit køn. Nummer 1 betyder 
mand og number 0 betyder kvinde. Tryk ENTER for, at bekræfte dit køn. Som udgangspunkt er 
kønnet sat til 1 (Mand). 
6. AGE vil lyse du kan trykke UP eller DOWN for, at installere din alder. Tryk ENTER for, at 
bekræfte din alder. Som udgangspunkt er alderen sat til 35. 
7. Tryk START/STOP for, at begynde kropsfedtsmålingen. Hvis der står E, tjek da om dine 
hænder er placeret korrekt på håndtagene eller at dit brystbælte er monteret korrekt på din krop. 
Tryk da START/STOP for, at måle kropsfedt igen. 
8. Efter du har målt færdig, vil computeren vise værdien af BMR, BMI og FAT PERCENT på 
LCD skærmen. Ydermere vil computeren vise den rette type træningsprofil til din kropstype. 
9. Tryk START/STOP for, at gå igang med træning. 
 
Drift guide: 
1. Sleep Mode: 
Computeren vil gå i dvaletilstand hvis der ikke er noget signal eller der ikke trykkes på nogen 
knapper after 4 minutter. Du kan trykke hvilken som helst knap for, at vække computeren fra 
dvaletilstand.  
2. BMI (Body Mass Index): BMI er en måleenhed til bestemmelse af kropsfedt baseret på højde 
og vægt. Kan bruges både til mænd og kvinder. 
3. BMR (Basal Metabolic Rate): Din Basal Metabolic Rate (BMR) viser antallet af kalorier du 
skal bruge for, at din krop kan fungere optimalt. Dette inkluderer ikke aktivitet, det er simpelthen 
kun det antal kalorier din krop har brug for, for at have hjerteslag, vejrtrækning og normal 
kropstemperatur. Den måler kroppen ved hvile, ikke sove tilstand, ved stuetemperatur. 
 
Error/Fejl beskeder: 
E1 (ERROR 1): 
Normal tilstand: Under træning når skærmen ikke får signal fra motoren i mere end 4 sekunder 
og tjekker 3 gange viser displayet E1. 
Tændt tilstand: Gearmotoren vender tilbage til nul automatisk når der ikke registreres signal i 
mere end 4 sekunder vil gearmotoren blive skåret af med det samme og vise E1 på LCD 
displayet. Alle de andre funktioner er blanke og output signalet afskæres også. 
E2 (ERROR 2): Når computeren læser hukommelsesdata, hvis I.D. koden ikke er korrekt eller 
hukommelsen IC skades vil skærmen vise E2 med det samme der sættes strøm til. 
E3 (ERROR 3): Efter 4 sekunder ved start tilstand og computeren registrerer defekt motor ikke 
har efterladt ved nulpunkt, da vil LCD skærmen vise E3. 


