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Hoe de loopband verplaatsen ? 
 

 

De loopband verplaatsen 

 Check dat de loopband volledig gestopt is en de stekker uit het stopcontact is getrokken vooraleer 
de loopband verplaatst wordt.   

 Neem plaats achter de loopband en kijk richting console. Hef dit gedeelte van de loopband op en 
verplaats deze zoals de pijlen aangeven in bovenstaande afbeelding .  

 Duw of trek de loopband naar de gewenste plaats. Zet de loopband zachtjes terug op de grond als 
hij op de juiste plaats staat. 

 
Opgelet!  

 
 Indien u een zwakkere rug hebt is het aan te raden het toestel met 2 personen te verplaatsen.   
 

Technische gegevens 
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Afmetingen(mm) 1960*825*1386 Power AC 220∽240v 

  Wattage 1850W 

Loopvlak(mm) 520*1450 Vermogen ≤6.4A 

Netto gewicht 121Kg Snelheid 1.5-18Km/H 

Brutto gewicht 153Kg 
 Temperatuur 

Omgeving 
0—40℃ 

Helling 0～15% Klasse SB 

Maximum gewicht ≤145Kg   

Computer Display snelheid  helling  tijd  afstand  calorie  hartslag   

Veiligheid 

A. De rode veiligheidssleutel op de console. 

B. De over-stroom beveiliging en of over-voltage beveiliging. 

C. Over-stroom beveiliging in de motor sturing. 

 

    VPS behoudt zich het recht foto’s en technische parameters te veranderen of te verbeteren.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Product beschrijving 
 Sterk, hard en slijtvast loopvlak. 

 Antistatische en antislip band. 
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 Voor en achter rollen met verzwaard materiaal van 3mm met een diameter van 60mm. 

 Super buffer die schokken en geluid tot een minimum beperken. 

 AC motor met een vermogen van 1850W. 

 Alle metalen onderdelen voorzien van hoogwaardige poeder coating. 

 5 venster console met ”cool down”, 6 professionele programma’s en 3 aangepaste programma’s. 

 Groot LED scherm met duidelijke aflezing van snelheid, helling, tijd, afstand, calorie verbruik, 
hartslag. 

 Voorzien van over-voltage en onder-voltage beveiliging. 

 Voorzien van een handige boek en/of tablet houder om het zo aangenaam mogelijk te houden 
tijdens het lopen of wandelen. 

 Voorzien van een digitaal keyboard met toetsen om snelheid en helling aan te passen. 

 Voorzien van handgrepen met hartslagmeting en Polar ontvanger (met borstband). 
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Veiligheidsinstructies 
Bedankt voor de aankoop van dit product. Het is belangrijk eerst en vooral de handleiding volledig te lezen 
vooraleer dit toestel te gebruiken. Veilig en efficiënt gebruik kan enkel bekomen worden als de loopband juist 
gemonteerd is en degelijk onderhouden wordt. Het is uw verantwoordelijkheid alle gebruikers te informeren hoe 
het toestel moet gebruikt worden en alle veiligheidsprocedures in acht te nemen. Houdt deze handleiding steeds 
binnen bereik. 

 De stroomkabel kan pas in het stopcontact gestoken worden indien het toestel correct gemonteerd werd 
volgens de handleiding. 

 Om elektronische interferenties te vermijden steekt u deze loopband best in een stopcontact met degelijk 
werkende aarding. Stopcontacten zonder degelijke aarding kunnen computers onstabiel laten werken en kan 
aanleiding geven tot defecten. Gebruik enkel de origineel bijgeleverde stroomkabel. Bij beschadiging van deze 
kabel koopt u best een nieuwe bij een geautoriseerd dealer van VPS-toestellen. 

 Om leiding interferenties te voorkomen gebruikt u best geen andere toestellen op de zelfde lijn van het 
stopcontact. Meerdere toestellen in gebruikstellen op de zelfde elektriciteitslijn kan schade veroorzaken aan 
de loopband of de andere geconnecteerde toestellen. 

 Deze loopband is een indoor toestel dus zet of gebruik het toestel niet buiten. Plaats een loopband steeds op 
een nette en droge plaats. Zet de loopband nooit op een dikke of langharige mat zodat de luchtstroom onder 
het toestel optimaal blijft. De loopband is een fitnessapparaat om te lopen of te wandelen. Gebruik dit 
toestel niet voor ander doeleinden. 

 Draag tijdens het lopen geen te losse of te lange kleding zodat er geen kledingstukken kunnen meedraaien in 
de loopband. Dit kan leiden tot ernstige verwondingen. Wij raden aan te trainen met degelijke sport- of 
loopschoeisel. 

 Verwijder de motorkap enkel voor onderhoud of reparatie. Trek steeds eerst de stekker uit het stopcontact. 

 Houdt kinderen op een veilige afstand tijdens het lopen om ongevallen te vermijden. 

 Laat kinderen deze loopband enkel gebruiken onder toezicht van een ouder of een trainer. Geef eerst een 
volledige uitleg hoe het apparaat veilig gebruikt wordt. 

 Indien u voor de eerste keer loopt op een loopband houdt dan beide handgrepen stevig vast tot u het gevoel 
heeft alles onder controle te hebben. Vervolgens kan u 1 hand loslaten en bij totaal vertrouwen kunnen beide 
handen los gelaten worden. 

 Plaats de rode veiligheidsklem aan op gepaste kleding en op de juiste hoogte. Dit is belangrijk om de 
noodstop in actie te kunnen zetten bij een eventueel probleem en een ongeval te voorkomen. 

 Trek de stekker steeds uit het stopcontact na gebruik. 

 Raak geen bewegende delen aan als de loopband draait. 

 De hartslag meter is geen medisch instrument en kan afwijkingen geven. De metingen worden beschouwd als 
informatief. 

 Indien u zich onveilig voelt op een bepaald moment dan neemt u beide handgrepen vast en spring op de 
veiligheidsstroken of op de grond. Voorzie steeds een veiligheidszone van minimum 2m x 1m om veilig te 
trainen. 
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 De loopband is een cardio apparaat en verbeterd ademhaling- en hartfunctie. 

 Het is niet toegelaten aanpassingen te doen aan het toestel. Houdt de loopband in zijn originele staat. 

 

 

Handleiding 

 
Indien u voor de eerste keer loopt op een loopband raden wij aan de onderstaande tekst grondig te lezen voor 
u begint te trainen.  

Voor u start met sporten is het aan te raden een bezoek te brengen aan uw 
huisarts, sportarts of cardioloog. Een personal trainer kan u ook helpen bij 
de opbouw van de training. Een beter resultaat zal op deze manier bekomen 
worden. 

Probeer het toestel volledig uit vanop de veiligheidszone of vanop de grond 
zodat u vertrouwd raakt met de controle van het toestel. Probeer 
bijvoorbeeld de start, stop, snelheid en helling functies uit. Als u deze 
handelingen onder controle heeft kan u beginnen met de training. Neem 
plaats op de veiligheidsstroken aan de zijkant van de loopband en neem met 
beide handen de handgrepen vast en druk vervolgens op de groen start 
knop op het scherm of op het keyboard. De computer telt duidelijk af                                 
en geeft een beep signaal bij de start. Stap vervolgens op de loopband die 
zal draaien tegen een zeer lage snelheid van 1,5 km/u. Indien u een veilig 
gevoel hebt kan u de snelheid langzaam opdrijven naar 3 à 4 Km/u en houdt 
deze snelheid een paar minuten aan voor gewenning. Wij raden aan geen te 
hoge snelheden in te stellen als beginnend gebruiker. 
Beginnen met trainen 
Wandel ongeveer 1 kilometer tegen een vaste snelheid. De computer zal 
ook de tijd meten dat u over 1 Km doet. Het zal ongeveer 15 à 25 minuten 
zijn dat u wandelt om 1 Km af te leggen naargelang de snelheid. Indien u 
zich goed voelt bij deze snelheid kan u de trainingen langzaam opbouwen. 
Zo opbouwen met een training van +- 30minuten is ideaal. Forceer nooit bi 
de opbouw van een training. 
Training Frequentie 
Het doel is 3 à 4 lichte trainingen per week te halen en deze stilaan op te 
bouwen in snelheid of afstand naar een 15 à 60 minuten. Train steeds 
binnen uw mogelijkheden en forceer dit niet. 
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Kleding 
Wat u vooral nodig heeft is een degelijk paar loopschoenen. Gebruik deze schoenen enkel op de loopband en 
gebruik geen loopschoenen met resten van buitentraining. Resten van aarde, steentjes of teer kunnen het 
loopvlak beschadigen. Draag kleding die gemaakt is om te sporten en comfortabel zit om te bewegen. 
Stretch oefeningen: 
Voor elke training wordt het aangeraden de spieren en pezen voorzichtig te stretchen voor de training. Een 
warming up van ongeveer 5 à 10 minuten is ideaal. Stretchen na de training wordt ook geadviseerd.  
Stretch Down 
De knieën lichtjes gebogen, buig het bovenlichaam naar beneden en raak de voeten lichtjes aan. Probeer deze 
oefening zo ontspannen mogelijk te doen. Houdt deze positie ongeveer 25 seconden aan. Herhaal deze beweging 
3 maal met tussenpauze van een halve minuut. (Zie figuur 1) 
Voet stretch 
Zittend op de grond, 1 been gestrekt en 1 been gebogen. Neem de voet vast en trek zachtjes naar je toe. Houdt 
deze positie ongeveer 15 seconden aan. Herhaal deze beweging 3 maal met tussenpauze van een halve minuut.. 
doe het zelfde voor het andere been en wissel af. (Zie figuur 2) 
Hiel stretch 
Sta met beide handen tegen een muur; 1 voet naar achter en 1 voet naar voor. Houdt het achterste been gestrekt 
met de hiel tegen de grond. Houdt deze positie ongeveer 25 seconden aan en wissel van houding naar het andere 
been. Herhaal deze beweging 3 maal. (Zie figuur 3) 
Quadriceps Stretch 
Houd uw lichaam in evenwicht met de linker hand tegen een muur of bank en neem met de rechter hand de 
rechter enkel vast en trek deze voorzichtig naar u toe.  U zal een trekking voelen in de bovenkant van uw been 
(quadriceps) Houd deze houding ongeveer 10 seconden aan. Neem vervolgens de andere enkel vast en stretch het 
andere been. Herhaal dit 3 keer per been . (zie figuur 4) 
Lies Stretch  
Plaats al zittend op de grond beide zolen tegen elkaar en geef lichte druk op de knieën tot de pijngrens en houd 
dit 10 seconden aan. herhaal dit 3 keer met een halve minuut tussenpauze. Forceer deze rekoefening zeker niet ! 
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Instellingen 
 

 
 

 

 

 

  

 
 

WARNING!Heart rate monitoring systems may be
inaccurate.Over exercising may result in serious injury or
death.If you feel faint stop exercising immediately.

Please don’t have sweat drops hit the touching screen to
avoid misoperation.
Do not touch any running parts, or you might get injured.

COOL DOWN

INCLINE SPEED

PAUSE
START
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Toetsen: 
 
1.1“Start/Pause” toets: Druk op start en de loopband begint te werken of gaat in pause. Tijdens het 
instellen van een training dient deze toets als “Enter” toets om een instelling te bevestigen. 
 “Stop” toets: Als u tijdens het lopen op “stop” drukt dan stopt de loopband. Tijdens het instellen dient 
deze toets als terug naar vorig menu. 
 “Speed +/- ”toets: Tijdens het lopen kan u de snelheid opdrijven of vertragen. Bij het instellen van een 
training gebuikt u deze toets om de parameters hoger of lager in te stellen.  
“Incline +/-”toets: Tijdens het lopen kan u de helling hoger of lager zetten met deze toets. Tijdens het 
instellen van een training gebruikt u deze toets om waardes aan te passen. 
 “Program” toets: metr deze toets kiest u het gewenste programma zoals climbing, interval, weight loss 
programm’s etc... 
 “Cool Down” toets: Als u tijdens een training op deze toets drukt gaan snelheid en helling naar de 
beginwaardes binnen de 2 minuten. 
 “Volume” toets, “Sound +” en “Sound –”： toets om het geluidsvolume in te stellen.  
Sneltoets naar de gewenste snelheid of helling: Gebruik de cijfertoetsen “0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9”en sluit af met “Incline” of “Speed” toetsen om snelheid of helling direct in te stellen. 
Voorbeeld:  druk de 8 en sluit af met de “speed” knop. De loopband gaat nu direct naar 8 Km per uur. Sluit 
u af met “incline” dan zal de loopband naar 8 % helling gaan. Het gekozen cijfer knippert slechts 5 seconden 
om op bevestiging te wachten. Indien er binnen de 5 seconden niet bevestigd wordt met “speed” of 
“incline” dan wordt er geen aanpassing meer gedaan en moet je deze procedure opnieuw over doen. 

Touch screen display 

Home page I 

 
 

：Home page II 
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Button 
Registration 

 

 

 
                            

Login knop： 

Via deze weg zal er een locale copy van de data gehouden worden. 

Register knop：druk “register”, en volgend scherm komt 
tevoorschijn.Vul alle velden in.Wachtwoord 2 x ingeven. 
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Distance setting： 

 

 
                                

Druk op “Distance” knop als u een loopafstand 
wil ingeven als training. 
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Time setting： 

 

 

 
                                 

Druk op “Distance” knop als u een tijd wil 
ingeven als training. 
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Calorie setting                  

 

 
                         

Druk op “Distance” knop als u een 

calorieverbruik  wil ingeven als training. 
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Resultaat van de training. 

virtuele training: tijdens het lopen zal de hellig 

automatisch aanpassen volgens de gekozen scene. 

Indien de snelheid opgedreven wordt zal u sneller 

door de virtuele beelden gaan. Dit zal je een uniek 

gevoel geven alsof je in het echt aan het lopen bent. 
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Meerdere talen：Selecteer de gewenste 

taal. 
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                                 帮助界面 

 
 

Een paar nuttige informaties over de 

loopand. 

Druk op Start en de loopband telt af om 

te beginnen. 
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Selecteer via de “Program” toets het 

gewenste programma.De snelheid kan steeds 

aangepast worden door de gebruiker. 
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News 

 

Built in yahoo Nieuws APP 
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Video  

 

 Geïntegreerde Video player 
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                                  Music 

 

 
                                 WIFI 

 

Geïntegreerde Music player 
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Geïntegreerde Chrome browser APP 
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Geïntegreerde Weer APP 

Geïntegreerde Amazon APP 
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1、Manuele modus: Als de loopband in Stand-by modus staat zal deze starten als u op start drukt.  
 
2、Tijd countdown modus： 

1) Druk op de “time” knop en stel de gewenste trainingstijd in met + en – toets of via sleep via het 

aanraakscherm de balk op de juiste tijd. Standaard staat de tijd op 30 Minuten. Instelbaar van  5:00 tot 

99:00 minuten. 

2)Druk vervolgens op de start knop. De tijd zal aftellen tot nul en de loopband komt tot stilstand. Indien u 
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de loopband herstart zal deze gewoon in manuele modus starten. 
3、Afstand countdown mode： 

1) Druk op de “Distance” knop en stel de gewenste trainingsafstand in met + en – toets of via sleep via het 

aanraakscherm de balk op de juiste afstand. Standaard staat de afstand op 5 Km. Deze is instelbaar van  

0,5 tot 99 Km. 

2)Druk vervolgens op de start knop. De afstand zal aftellen tot nul en de loopband komt tot stilstand. Indien 

u de loopband herstart zal deze gewoon in manuele modus starten. 

 
4、Calorie countdown mode： 

1) Druk op de “Calorie” knop en stel de gewenste waardes in met + en – toets of via sleep via het 

aanraakscherm de balk op de gewenste calorie waarde. Standaard staat de tijd op 30 Minuten. Instelbaar 

van 5:00 tot 99:00 minuten. 

2)Druk vervolgens op de start knop. De calorie waarde zal aftellen tot nul en de loopband komt tot stilstand. 

Indien u de loopband herstart zal deze gewoon in manuele modus starten. 

 

Built-in Programma: P1-P6: 

 
Deze loopband heeft 6 programma’s van P1- P6. Druk in stand-by modus op de “Program” toets en u zal 

kunnen kiezen tussen 6 programma’s. Vervolgens kan u de tijd instellen van de training met de + en – toets 

of via de sleepbalk. Druk op start en de loopband begint met het gekozen programma. Op het einde zal de 

computer 3 beeps geven en stoppen.  

 

P01 

Stap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Snelheid 4.8 4

.
8 

4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 

Helling 0 2 4 5 5 4 3 1 3 5 5 4 3 2 1 0 

P02 

Stap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Snelheid 6.4 8

.
8 

8.8 6.4 8.8 8.8 6.4 8.8 8.8 6.4 8.8 8.8 6.4 8.8 8.8 6.4 

Helling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P03 
Stap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Snelheid 5 4 6 7 8 9 10 11 12 13 13 12 10 8 7 5 
Helling 0 2 3 4 3 2 1 2 3 2 1 3 4 5 3 2 

P04 
Stap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Snelheid 5 8 10 12 14 14 14 14 14 14 14 10 8 8 7 5 
Helling 4 4 6 6 8 9 8 7 6 5 8 8 6 6 4 4 

P05 

Stap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Snelheid 6.4 6

.
4 

8.0 6.4 6.4 8.0 6.4 6.4 8.0 6.4 6.4 8.0 6.4 6.4 8.0 6.4 
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Helling 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 

P06 
Stap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Snelheid 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Helling 0 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 1 1 0 

 
 
Hartslagmeting: 

 
1. Via handgrepen: Neem beide handgrepen stevig vast. Na 10 seconden zal u de meting kunnen 

aflezen op het display. 
 

2. Via Polar: Breng de bijgeleverde borstband aan op de juiste plaats (op de huid onder de borstspier) 
De hartslag zal na een paar minuten af te lezen zijn op het display. 

 
Fout meldingen: 
Tijdens werking kan de sturing in veiligheidsmodus gaan.  

Volgende meldingen kunnen op het scherm komen: 

A. Er 1    Display heft 30 seconden geen signaal gekregen. 

B. Er 3    Over Voltage bescherming. 

C. Er 4    Over stroom bescherming. 

D. Er 5    Overload bescherming. 

E. Er 6    Motor slecht contact. 

F. Er 7    Sturing krijgt geen signaal. 

G. Er 9   Sturing MCU defect. 

H. Er 10  Sturing MCU oververhitting. 

I. SAFE   Veiligheidssleutel. 

 
Training Veiligheidsadvies 

Voor u begint met cardiotraining adviseren wij steeds uw arts of cardioloog te raadplegen om er zeker van 

te zijn dat u gezond kan beginnen sporten zonder onverwachte medische problemen. Na deze fase kan u 

steeds beroep doen op een coach of sporttrainer die u kan helpen met de opbouw van uw training. 

Hierdoor zal u de beste resultaten bekomen op de kortste tijd en zal u blessures vermijden.  

Indien u zich duizelig voelt, plots kortademig bent of pijn in de borststreek heeft dient u direct te 

stoppen met trainen en zo snel mogelijk een arts te contacteren. 
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ONDERHOUD 
Let op! 
Trek steeds de stekker uit het stopcontact voor u de loopband onderhoud geeft of reinigt.  

 Uw toestel netjes houden zal de levensduur van het toestel verlengen. Reinig uw toestel regelmatig en 
houdt vooral de zone naast de band vrij van stof.  

 Train steeds met proper schoeisel om te voorkomen dat er vuil onder de mat komt of in de motorkast.  

 De oppervlakte van de loopband reinig je best met een natte doek en een kleine dosis allesreiniger. 
Vermijdt waterspatten op de elektronische onderdelen of bouten.   

 Trek de stekker steeds uit het stopcontact als u de stofkap van de motor opent.  

 Open de kap en maak de binnenkant proper met de stofzuiger. Herhaal zeker dit jaarlijks. 

 Het loopvlak van de loopband werd reeds gesmeerd bij de productie. De eerste 2 maand hoeft u de 
band niet te smeren.  

 De band smeren dient om de slijtage zo laag mogelijk te houden van de band. Indien u deze goed 
onderhoud zal deze mat een lang leven hebben.  

 Check de onderkant van de mat wekelijks. De plank moet steeds vettig aanvoelen. Als dit niet het geval 
is dient u de mat te smeren met bijgeleverde olie.  

 Gebruik enkel olie die uw dealer verkoopt. Deze producten zijn speciaal ontworpen voor loopbanden. 

 Gebruik geen silicone spray of gewone olie om de mat te smeren !  

 
Methode om de mat te smeren: 
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 Trek de band met één hand omhoog en spuit met bijgeleverd flesje onder de band. Breng de olie zo 

kort mogelijk naar het midden van de mat. Doe het zelfde aan de andere zijde.  

 Zet de loopband aan en stap een paar minute tegen lage snelheid om de olie goed te verdelen over de 

hele oppervlakte.  

Nota: 

 Breng niet te veel olie aan per smering. Te veel olie zal de band laten slippen.  

 Reinig na het smeren de zijkanten zodat er enkel olie onder de band zit.  

 

Wij adviseren smering volgens gebruik: 

Training frequentie             Smering planning 

Matig gebruiker (minder dan 3 uur per week)                  Jaarlijks smeren  

Actief gebruiker (3-5 uur per week)                          Alle 3 maand 

Super Actieve gebruiker (meer dan 5 uur per week)             maandelijks  

 

Bestel deze producten steeds via een officieel dealer van VPS toestellen. 

 

 

Loopmat Afstelling: 

Als de mat te los loopt dan zal deze doorslippen. Als de mat te sterk aangespannen is zal de motor extra 

belast worden en verhitten. Te hoge spanning zal de kogellagers overbelasten. Zorg er voor dat de loopband 

mooi in het midden loopt. Indien u de loopband verplaatst kan de mat uit center gaan draaien en dient 

deze opnieuw afgesteld te worden. 

Hoe de mat afstellen ? 

Zet de loopband op zijn laagste stand. 

laat de loopband draaien tegen +- 10 Km/u (check steeds of de loopband niet tegen de kanten schuurt) 

Steek de bijgeleverde sleutel in het linkse gat achteraan de loopband. Indien de band naar links moet 

bijgesteld worden draai dan een kwart draai naar links en de band zal +-2 mm naar links verplaatsen. 

Indien de band naar rechts moet verplaatsen draait u per halve draai naar rechts. de band zal +-2 mm naar 

rechts verplaatsen. Zie figuur A.  
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 Fig. A  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Probleem oplossingen: 

Probleem Oorzaak Oplossing 

 
Loopband start niet  

1. Stekker niet in stopcontact of 
schakelaar staat niet aan. 
2. Check de overstroom scha- 
kelaar. 
3. Zekering afgeslagen in 
zekeringskast. 
4. Veiligheidssleutel niet op zijn 
plaats.   

1. Steek stekker correct in 
stopcontact 
2. Druk de overstroom schakelaar 
weer in.  
3. Reset de zekering 
4. Zet de veiligheidssleutel op zijn 
plaats 

Loopband slipt door  
Loopmat niet genoeg 
aangespannen.  

Span de loopmat beter aan (zie 
regeling mat)  

Poly V-belt slipt  Riem niet genoeg aangespannen. Neem contact op met uw dealer. 

Loopmat loopt niet in het 
midden  

Loopmat niet juist afgesteld  Regel de mat af volgens handleiding 

Loopband maakt lawaai tijdens 
trainen  

Ergens een schroef los  Draai losse schroeven vast. 

 
Indien er zich andere problemen voordoen neemt u best contact op met onze technische dienst of met uw 
dealer. U zal zo snel mogelijk geholpen worden. 
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Garantie  

Warranty Range:  

Garantievoorwaarden gelden enkel bij correct gebruik van het toestel. Defecten die veroorzaakt zijn door 
foutief gebruik vallen buiten garantie. 

Term of service:  

1 jaar omnium garantie. Wisselstukken, uurloon en verplaatsing inbegrepen. 
2 e jaar enkel garantie op onderdelen. Uurloon een verplaatsing worden aangerekend.   
 
Volgende defecten vallen niet onder garantie: 
 Schade door over gebruik, ongelukken en verwaarlozing toestel.  
 Schade door verkeerde afstelling van de band door de gebruiker. 
 Schade door geen of foutief onderhoud. 
 Andere schade door foutief gebruik.  

 
Reparaties en wisselstukken:  
Alle wisselstukken zijn verkrijgbaar bij VPS International.  
Neem contact met ons op voor Service of Reparatie van uw toestel. 
Gebruik steeds originele wisselstukken. 


