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Montage-instructie 

Montagestappen 

Open de doos en haal de bovenstaande onderdelen eruit, zet ze voorzichtig op de grond.  

herinnering:  

Dit is een zeer zware machine. Om ongelukken te voorkomen, zijn er 2 personen nodig om het dek te 
verplaatsen. 

 

Stap 1 

Bevestig linker steun (#8)en rechter steun (#9)op het hoofdframe (#1), met behulp van hex bout M8*15(#11)  
en inbussleutel. Belangrijk! Sluit ze in dit stadium niet op.  Sluit de sensor aan  voordat u de rechter steun 
(#9) bevestigt. 
 

 

 
Stap 2 

Lock Handvat Lagere Computer (#7)op Linker steun (#8) en Rechter steun (#9) met BoutM8 *55 (#12)en Bout 
M8 * 15(#11). Schroef vast met inbussleutel (#27). Sluit de middelste sensordraad aan voordat u ze vast zet. 
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Stap 3 

Gebruik inbussleutel (#27) om de bovenste computer (#6)op de onderste computer (7) te bevestigen met 
bout M8 * 15(#11), vergrendel vervolgens de waterhouder in de onderste computer (#7), voordat u de 
volgende stap installeert,vergrendelt u alle bouten en schroeft u stevig vast. 
 

 
Stap 4 

Gebruik kruisschroevendraaier om  L buitendeksel (2) op (1) met bout (13) te vergrendelen, de bout moet 
strak zitten,  wat gemakkelijk te installeren is voor L binnendeksel (3) om op L buitendeksel (2) en 
vergrendelingsbout (13) te installeren. Gebruik dezelfde manier om R buitendeksel (4) en R binnendeksel (5) 
te installeren. 
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Stap 5 

Zorg ervoor dat alle bouten goed vastzitten en steek het veiligheidsslot (14) in het gele gat van de onderste 
console (7). 

Opmerking: Zorg ervoor dat alle onderdeleninstallatie is voltooid en sluit de stroom aan. Met betrekking 

tot het gebruik van het apparaat, lees dan zorgvuldig de instructies hieronder.  

 

 

 

vouwen 

1. Om loopband gemakkelijk en snel op te klappen, is er een hydraulisch vouwsysteem. 
2. Volgens de richting van de pijl, wanneer u een "klik" hoort is het loopvlak veilig opgeborgen. 
Opmerking: Voordat u de loopvlak vouwt, moet u ervoor zorgen dat het apparaat al is gestopt en dat de 
hellingsmotor weer in de oorspronkelijke positie staat (hellingshoek 0). Anders zal het vouwen de loopband 
mogelijk beschadigen. 
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Loopband neerklappen 

1 Wanneer u het loopvlak wil neerlaten, ga dan in het midden van de loopband staan en houd de L/R-
handgreep vast, om naar de positie te stappen waar de loopband moet komen. 
2 Deblokkeer de hydraulische pomp en laat het loopvlak naar beneden gaan. Het softdrop systeem zorgt er 
voor dat het loopvlak zacht naar beneden gaat. 
Opmerking: Omdat het apparaat zwaar is, moet u ervoor zorgen dat er geen kind of obstakel direct achter de 
loopband staat. Safety first ! 
 

 
Hoe verplaatsen ? 

1 Vouw de loopband op volgens "STAP 1" 
2 Zorg ervoor dat de loopband vergrendeld is en ga in de middelste positie achter de loopband staan en neem 
de handgrepen vast, terwijl u richting pijl stapt die naar het gebied wijst waar u de loopband wenst te plaatsen. 
Opmerking: Voordat u de loopband verplaatst, moet u ervoor zorgen dat de stroom al is uitgeschakeld, anders 
kunnen de stekker en het stopcontact beschadigd worden. We raden niet aan om dit toestel op een houten 
vloer te verplaatsen om krassen te voorkomen. 
 

Product informatie 

 
Technische gegevens 

Afmeting (mm) 1724*868*1440 Afmeting (mm) AC 220V ~ 240V 

Vouw afmeting(mm) 1035*868*1518 Maximaal uitgangsvermogen 935W 

Wandelgebied (mm) 480*1350 stroom ≤4.5A 

nettogewicht 85 kg Snelheidsbereik 0.5-16km/h 

Brutogewicht 97 kg Omgevingstemperatuur 0—40℃ 
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Helling 0-12%(Voorste Helling)   

Maximaal gewicht van de gebruiker ≤125kg   

Computerweergave Snelheid, Helling, Tijd, Afstand, Calorieën, Hartslag 

Veiligheidsbescherming A. De rode veiligheidssleutel op computer. 

B. Zekering overspanning 

 

Het product is ontworpen en vervaardigd volgens de normen. 

 

 De GB17498.1-2008/ISO20957-1:2005 algemene veiligheidseisen en testmethoden 

 De GB17498.6-2008/ISO20957-6:2013 extra: speciale veiligheidsaanvraag en testmethoden voor loopband 

 GB5296.7-2008 sportuitrusting consumentengoederen instructie 

 

Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om het beeld en de technische parameters te verbeteren. Als er een wijziging is, wordt u 

mogelijk niet speciaal geïnformeerd.     

 

 

Beschrijving van de productfunctie  

 Deck met hoge weerstand, hoge densiteit, extra glijdend dubbel lopend dek. 

 Antistatische,slijtvaste, antislip motorriem. 

 De STEP stijl voor een veilige installatie, gemakkelijk opvouwbaar.  

 De voor- en achterrol met dikte 3.0 cm, de 2 zijden zijn met 1,5 °taps toelopend. 

 Met behulp van de Soft Drop zal een impact bij neerklappen van de machine zacht verlopen,  zodat 

wanneer de machine wordt gevouwen en neergelaten, de veiligheid ervan wordt verhoogd. 

 Voorzien van MP3 en USB gegevenslijn voor het opladen van mobiele telefoons (5v-500ma). Met audio-

uitvoer (Oortjesfunctie) 

 LED-display, uitgebreide weergave van gegevens zoals hartslag, helling, stap, tijd, calorieën, afstand, 

snelheid. 

 Snelheid, sneltoetsen. Eenvoudig te bedienen. 

 Mogelijkheid tot het plaatsen van tablet of een boek motiveerd de training. 

 Energiebesparende motor. 

 Stapfunctie met stappenteller. 

 Console paneel in acryl Soft Touch type. 

 Diverse beschermingsfuncties zoals overspanning, overstroom, onderspanning, overbelasting, etc. 

 

 

 

 

Belangrijke veiligheidsinformatie 

 
Bedankt voor de aankoop van ons product. Het is belangrijk om deze handleiding aandachtig te lezen voordat 
u het apparaat monteert en gebruikt. Veilig en efficiënt gebruik kan alleen worden bereikt als de apparatuur 
op de juiste manier wordt gemonteerd, onderhouden en gebruikt. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor 
te zorgen dat alle gebruikers van de apparatuur op de hoogte zijn van alle waarschuwingen en 
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voorzorgsmaatregelen. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats ter referentie. 

 De stroom kan worden aangesloten na de juiste montage volgens de montage-instructie. Zorg ervoor dat 

het stopcontact niet door de loopband zelf wordt afgedekt bij het verplaatsen. Zo heeft u een gemakkelijke 

toegang tot het stopcontact. 

 Om elektrostatische interferentie te voorkomen, moet u de stekker met aardingsdraad in het stopcontact 

steken. Een niet goed geaard stopcontact kan leiden tot onstabiele werking en zelf schade aan de computer 

en sturing van de motor. Gebruik steeds de origineel meegeleverde stroomkabel. Als deze beschadigd is, 

neem dan contact op met onze dealer of neem rechtstreeks contact met ons Info@vps.be 

 Gebruik geen andere elektrische apparaten op dezelfde stroomkabel om storingen in het circuit te 

voorkomen. Dit kan instabiliteit of schade aan beide apparaten veroorzaken. 

 De loopband is een indoor fitnessapparatuur, gebruik hem alsjeblieft niet buiten. De plaats waar de 

loopband wordt geplaatst  moet netjes en waterdicht zijn. Houd er rekening mee dat u de loopband niet 

op een dikke tapijt plaatst, zodat de lucht onder de loopband kan stromen. De loopband is een 

fitnessapparaat; gebruik het alsjeblieft niet voor andere doeleinden. 

 Draag tijdens het sporten geen te lange of te losse kleding, deze kunnen letsels veroorzaken. Loop of wandel 

steeds met degelijk sportschoeisel om blessures of schade aan de loopmat te voorkomen. 

 Verwijder de beschermkap niet, Enkel voor onderhoud of reparatie deze verwijderen en trek steeds de 

stekker uit het stopcontact. 

 Houd de kinderen tijdens het hardlopen op een veilige afstand van de loopband om ongelukken te 

voorkomen. 

 Als kinderen de loopband gebruiken, moeten ze nauwlettend in de gaten worden gehouden en beschermd 

door een volwassene of een professionele trainer. 

 Als het de eerste keer is dat u een loopband gebruikt, houd er dan rekening mee dat u het handvat met twee 

handen vastneemt en dit totdat u het een goed gevoel heeft van controle, pas dan kunt u de handgrepen 

loslaten. 

 Plaats de veiligheidsclips op de juiste positie op de kleding, dit om ongelukken tijdens de oefening te 

voorkomen. Safety First ! 

 Schakel na de training de voeding uit en haal de stekker uithet stopcontact. Indien er kinderen in de buurt 

zijn bewaart u de stroomkabel best op een veilige (plaats samen met de veiligheidssleutel). 

 Raak geen bewegende delen aan als de loopband operationeel is ! 

 Hartslagsensor behoort niet tot medische apparatuur, er zijn veel redenen die onnauwkeurige tests kunnen 

veroorzaken, dus de testresultaten zijn enkel ter referentie. 

 Als u zich in gevaar voelt tijdens het sporten, moet u de leuningen aan beide zijden vasthouden en op de 
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veiligheidstrippen springen in een vlotte beweging. 

 Veilige bediening vereiste vrije ruimte tot 2000 mm (L)*1000 mm (B)*2250 mm (H) tijdens het sporten. 

 De loopband is een indoor fitnessapparatuur, gebruik hem alsjeblieft niet buiten. Van toepassing voor 

aërobe cardio-oefening voor verhoging van hart en longfunctie. Beenspieren ontwikkelen ook tijdens het 

lopen. 
Het is niet toegestaan om deze apparatuur in te zetten voor andere toepassingen dan het oorspronkelijke 
ontwerp en doel. 
 

 

Gebruikershandleiding 

Als dit de eerste keer is dat u gemotoriseerde loopband gebruikt, wordt u ten zeerste aangeraden hieronder 
zorgvuldig te lezen. 
 
Voor het sporten 
Voordat u gaat sporten, moet u op de hoogte zijn van uw gezondheidssituatie en een aangepast 
trainingsschema voor uw oefening opstellen. Suggesties in overleg met uw (sport)arts of professioneel coach. 
Voordat u de loopband in gebruik neemt, moet u weten hoe u deze moet bedienen, bijvoorbeeld starten, 
stoppen, snelheid aanpassen, enzovoort. Nadat je deze vaardigheid goed onder de knie hebt, kun je deze 
gebruiken. Ga vervolgens op de veiligheidsstrip staan, pak de handgrepen met twee handen vast en stel de 
snelheid van de loopbandcomputer in op de 1,60-3,20 km/u. Probeer voor je training zo goed mogelijk te 
ontspannen. Ga dan op de loopband staan en ga mee met de beweging van de band. Nadat u een goed gevoel 
heeft en alles onder controle is, verhoogt u de snelheid langzaam tot 3-5 km / u. Laat deze snelheidsoefening 
ongeveer tien minuten duren en laat de machine vervolgens langzaam stoppen. Wanneer u de loopband voor 
het eerst gebruikt, raden wij aan te beginnen lopen of stappen tegen lage snelheid. Dit kan ongevallen 
voorkomen. 
Oefenfrequentie 
Het doel is 3-4 keer per week. De tijd is ongeveer 15-60 minuten elke keer. U moet een schema opstellen op 
basis van de gezondheidssituatie. Trainen zonder medische achtergrond geeft slechte resultaten. Indien u niet 
zeker bent traint u best tegen een babbel tempo. Zo lang je kan praten tijdens het trainen zit je hartslag in de 
juiste groen zone. 
Trainingsintensiteit 
Het is een goede tijdbesparende methode om 15-20 minuten te oefenen. 
Warm 5 minuten op onder de snelheid van 4-4,8 k/h en verander vervolgens de snelheid volgens een snelheid 
van 0,3 k/h om de twee minuten. 
Het bovenstaande alleen ter referentie, raadpleeg de expert voor meer informatie. 
Schoeisel 
Degelijk schoeisel is een must. Degelijk loopschoeisel verhoogt het comfort en voorkomt letsels. Bij intensief 
lopen raden wij aan om bij een sport podoloog ten rade te gaan. Voorkom op deze manier letsels die blijven 
aanslepen. 
 

Stretch oefening: 
Het maakt niet uit in wat voor snelheid je loopt, best is eerst stretchoefening te doen. Vergeet niet een degelijke 
opwarming in te lassen van +- 10 Min (naargelang uw niveau van lopen) ! 
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 Stretch naar beneden 

-De knieën lichtjes buigen, het lichaam langzaam naar voren buigen. Ontspan rug en schouders, met de twee 
handen proberen de tenen aan te raken. Houd dit 10-15 minuten aan en ontspan dan. Herhaal deze oefening 
3 keer. Zie foto 1 

 
-Zittend op de grond, strek het één been recht uit, plooi het andere 
naar binnen. Probeer de tenen van het gestrekte been met de handen 
aan te raken. Houd 5-10 minuten vast en ontspan je dan. Herhaal deze 
oefening voor elk been drie keer. Zie foto 2: 

 Kuit stretch 

Leun met beide handen tegen de muur aan en stap met één been 
naar voor. Houd het achterbeen recht en laat de hiel de grond raken. 
Houd 5-10 minuten vast en ontspan je dan. Elk been herhaalt de 
oefening drie keer. Zie foto 3: 

 Quadriceps Stretch 

Neem steun met de linkerhand en neem met de rechter hand de 
rechter voet beet. Trek vervolgens de voet naar boven. Houd 5-10 
minuten vast en ontspan je dan. Elk been herhaalt deze oefening drie 
keer. Zie foto 4. 

 Adductoren Stretch 

Ga zitten op de grond en houdt de voetzolen tegen elkaar, druk 
vervolgens de knieën met beide handen naar beneden met een 
constante druk. Houd 5-10 seconden aan en ontspan je dan. Herhaal 
deze oefening drie keer. Zie foto 5. 
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Bedieningsinstructie 

 

Veiligheidstip: controleer de veiligheidssleutel voor aanvang 

 

Vensterweergave 

1. "Pulse  ","INC"  venster toont hartslag of helling; Helling bereik is 0-12%. (hartslag is alleen ter referentie) 
2."TIME",  "Cal  ","PACE"  venster toont trainingstijd / calorieën / tempo na 5 seconden tijdens het sporten. 
3. "DIS  ","Speed"  venster toont afstand / snelheid na 5 seconden tijdens het sporten. 

Knoppen, functie 

1."Programma"  toets: Druk in de stand-by modus op de toets om  "0:00",  "15:00",  "1.00",  "50.0",  
"P01-P02-... . P08"  ("0:00" is handmatige modus,  "15:00" is tijd countdown modus,  "1.00" is afstand 
countdown modus,  "50.0", iscalorie  countdown  mode) 
2. Toets "Start/Pauze": Druk op deze toets om de loopband te starten of te stoppen.  
Druk op deze toets om de loopband te pauzeren. 
3. "Stop"  toets: Gebruiker kan de loopband stoppen tijdens het sporten. 
4. Toets "Speed+",  "Speed-" : In de stand-bymodus past het de ingestelde waarde aan. En het past de 
snelheid na het starten aan. 
5. "Incline +",  "Incline -"  toets: In de stand-bymodus past het de ingestelde waarde aan. En het past de 
helling aan na het begin. 
6. Toets "Volume+","Volume-":  Pas het volume van het geluid aan. 

Snel aan de slag (handmatige modus) 

1. Zet de loopband aan, sluit veiligheidssleutel in veiligheidssleutelpositie  

2. Druk op starttoets en het systeem zal 3 seconden aftellen tot start. Zoemergeluiden en snelheidsvenster 
geeft aftelling weer, dan pas start de de loopband met een snelheid van 0,5 km / h 

3. Druk op "snelheid +", "snelheid-"  om de snelheid aan te passen; Druk op  "Incline+", "Incline-"  om de 
helling aan te passen. 

 

PULSE

VOLUME

START / PAUSE PROGRAM STOP

INCLINE SPEED

INCLINE STEPS TIME CALORIES DISTANCE SPEED
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Bediening tijdens het sporten 

1. Druk op de toets "speed-" om de snelheid van de loopband te verlagen. 
2. Druk op de toets "speed+" om de loopbandsnelheid te verhogen. 
3. Druk op de toets "incline" om de helling van de loopband te verminderen. 
4. Druk op de toets "incline +" om de helling van de loopband te verhogen. 
5. Druk op de stoptoets om de loopband langzaam te stoppen.  

 

 

 

Handmatige modus 

1. Druk in de stand-bymodus op de toets "start" en de loopband zal starten met een snelheid van 0,5 km/u. 
Pas de helling en snelheid aan door "Incline+", "Incline-", "speed +", "speed-"  . 
2. Druk in de stand-bymodus op de toets "modus" om de tijd aftelmodus te openen, het venster "TIME" geeft 
"15:00"  weer en knippert; Druk op "Incline+", "Incline-", "speed +", "speed-"  om de trainingstijd in te 
stellen, het tijdsbereik is 5:00-99:00u. 
3. Druk in de tijds countdown-modus op de toets "mode" om de afstands countdown-modus te openen, het 
"DIS"  -venster geeft  "1.00" weer en knippert; Druk op "Incline+", "Incline-", "speed +", "speed-"  om de 
trainingsafstand in te stellen, afstandsbereik is 0,50-99,90Km. 
4. Druk in de aftelmodus  op afstand op de toets "modus" om de calorie countdown-modus te openen,  
het"CAL"  -venster geeft  "50.0" weer en knippert; Druk op  "Incline+", "Incline-", "speed +", "speed-"  om 
calorie in te stellen, caloriebereik is 10.0-9999.0. Cal 
5. Kies een van de 3 aftelmodi en zet de starttoets in, de loopband loopt  na 3 seconden. Druk op  "Incline+", 
"Incline-", "speed +", "speed-"  om de snelheid en helling aan te passen; Druk op stoptoets, loopband stopt 
met lopen. 

 

Ingebouwd programma: P1-P8 
Dit systeem heeft 8 ingebouwde programma’s van P1 tot P8. Druk in de stand-bymodus op de toets 

"programma", het afstandsvenster van het hulpvenster geeft "P1-P8"weer, kies het programma dat u leuk vindt. 

Daarna knippert het venster "Tijd"; weergave  vooraf ingestelde tijd  10:00, druk op  "Incline+", "Incline-", 

"speed +", "speed-"  voor de gewenste tijd. Druk vervolgens op de knop "start" om het ingebouwde 

programma te starten. Het ingebouwde programma is verdeeld in 16 secties, elke sectie van de bewegingstijd 

= ingestelde tijd /16. Wanneer de volgende fase wordt ingevoerd, klinkt het systeem 3 tonen "Bi---" voor 

indicatie. De snelheid en helling van het systeem verandert naarmate het programma verandert, en het is 

instelbaar door "Incline+", "Incline-", "speed +", "speed-". Wanneer het programma de volgende fase ingaat, 

verandert de snelheid en helling, hetzelfde als in het stadium. Systeem klinkt 3 tonen "Bi---"  voor indicatie 

wanneer één programma is voltooid. De snelheid van de loopband neemt langzaam af en er worden 5 

seconden in de stand-bymodus weergegeven wanneer de loopband stil staat.  

 

Programma's instructie: 
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Snelheid staat voor snelheid, helling staat voor pitch (totaal 15 pitchs, elkepitch is 1/15).   
De tijd is verdeeld in 16 delen voor elk  programma,  overeenkomstige snelheid en toonhoogte voor elke 
keer. 
 

   Tijd 
programma 

Ingestelde tijd/16 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

P01 
lopen 

s 2 4 5 5 6 6 7 7 7 7 6 6 5 4 3 2 
Ik 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 

P02 
dat 

s 2 5 6 8 9 9 9 9 9 9 9 8 7 6 5 3 
Ik 1 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 1 

P03 
heuvel 

s 2 4 6 6 9 10 10 9 6 6 9 9 9 7 5 3 
Ik 1 2 3 4 5 5 4 4 5 5 3 3 6 6 3 2 

P04 
willekeurig 

s 2 6 7 7 11 11 11 9 9 9 9 6 6 6 4 2 
Ik 4 5 6 6 3 3 7 8 6 4 5 6 7 7 4 2 

P05 
gewichtsverlies 

s 4 5 7 8 9 10 10 8 8 9 9 9 9 6 4 3 
Ik 1 3 3 2 2 2 3 4 4 3 2 2 4 4 3 1 

P06 
Cardio 

s 3 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 11 11 8 5 3 
Ik 0 2 2 4 4 4 2 2 2 3 3 4 4 3 2 1 

P07 
ras 

s 3 6 7 7 8 9 9 10 10 10 9 9 8 6 4 3 
Ik 1 1 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 1 

P08 
sprinten 

s 2 6 6 9 9 11 11 11 11 11 6 6 6 5 4 2 
Ik 4 5 6 7 8 9 10 10 9 9 5 6 7 8 5 2 

PS: S voor snelheid; Ik voor helling; 
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Waarden weergegeven en bereik 

Gegevens instellen beginnen 
Beginwaarde 

instellen 
Bereik geregeld 

Bereik 
weergegeven 

Tijd(M:S) 0:00 15:00 uur 5:00-99:00 0:00－99:59 
Helling(%) 0 0 0-12 0-12 
Snelheid(KM/H) 0,0 0. 5 0. 5-16,0 0,0-16,0  
Afstand(KM) 0.00 1.00 0.50-99.9 0,00-99,9 uur 
Polsslag(BPM) P n.v.t n.v.t 50-200 
Calorie(Kcal) 0.0 50.0 10.0-999 0,0-9999 
stappen 0 -- -- 99999 

 

Veiligheidssleutelfunctie 

Onder alle omstandigheden zal het ontgrendelen van de veiligheidssleutel de loopband stoppen met 3 bieps alarm 

geluid. Er zijn geen werkbare handelingen behalve het uitschakelen van de loopband. 

Energiebesparende modus 

Als gebruikers in de stand-bystatus geen enkele toets indrukken, wordt het systeem automatisch in de 
energiebesparende modus gezet. Druk op een willekeurige toets om het systeem weer op te starten, slim en energie 
besparend. 

BlueTooth 

Open de BlueTooth-functie en sluit de blue tooth-module aan in de console (JW-03). Deze functie geeft 

telefoonmuziek weer en de console kan muziek weergeven. 

Draadloze hartslagfunctie 

Draag een cardio borstband (meegeleverd) en uw hartslag wordt getoont op de console. 

USB-oplaadfunctie 

De USB-poort kan telefoons opladen via een datakabel (5V---500MA). Houd er rekening mee dat u geen 

telefoonmuziek afspeelt bij het opladen van de telefoon. 

Uitschakelen 

Het is goed om de stroom op elk gewenst moment uit te schakelen om de loopband uit te schakelen. Deze methode 

zou geen schade aan de loopband veroorzaken. 
 
 

Extra informatie 

1. Controleer steeds of de stekker goed in het stopcontact zit alvorens te lopen. Controleer ook steeds de 

veiligheidssleutel. 

2. Als er is iets mis tijdens het sporten, trek dan de veiligheidssleutel uit. De loopband zal snel snelheid verminderen 

en stoppen. 

3. Als de loopband niet werkt, vraag dan professionals om hulp.  
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Foutweergave 
Tijdens het gebruik kan de omvormer beschermingsactie weergeven, het venster voor extra venstertijd wordt als 

volgt weergegeven: 

 
beeldscherm Foutinformatie 
--- Of   - - Veiligheidssleutel plaatsen 

E2 Bescherming motor 

E4 Motor bescherming 
E5 Communicatiefout 
E6 Power tube of relais fout 
E7 Fout bij het controleren van de helling. 

 
 

Oefen Veilig ! 

Raadpleeg de professional voordat u gaat sporten. Hij/zij kan de juiste trainingstijd, frequentie en intensiteit 

aanbevelen op basis van uw leeftijd en lichaamsconditie. Als u last op de borst voelt of pijn, een verstoorde hartslag, 

kortademigheid of ziek wordt tijdens het sporten, stop dan onmiddellijk. Raadpleeg uw arts of specialist. 

Preventief onderhouden 

Opmerking ! 

Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld voordat u dit apparaat onderhoudt.  

Netjes houden 

 Grondige reiniging kan de levensduur van dit toestel verlengen. Reinig het stof regelmatig, vooral het stof 

dat zich ophoopt naast de loopbandmat. 

 Zorg ervoor dat de schoenen netjes zijn om te voorkomen dat er vuil op de loopmat terecht komt.  Deze 

kunnen schadelijk zijn voor alle bewegende onderdelen. (Indien u zachte loopschoenen draagt zal het 

rubber dat van de shoenen komt achter de loopband op de grond terecht komen. Dit is volkomen normaal. 

Deze deeltjes komen niet van de loopband zelf.  

 Het oppervlak van de loopband kan worden gereinigd met natte doek en zacht detergent. Vermijd 

waterspatten op de elektrische onderdelen en bouten.   
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Opmerking 

Trek de stekker eruit voordat u de motorkap van de loopband haalt. Reinig eenmaal per jaar het motorstof. 

Smering van de loopband 

Er zit al smeerolie tussen loopdek en loopband voordat je de loopband krijgt. De wrijving tussen loopband en 

loopdek heeft een grote invloed op de levensduur van de band en motor. Daarom moeten we de loopband 

regelmatig smeren. We raden aan om regelmatig te controleren.  Het loopvlak onder de mat moet vettig 

aanvoelen. Als het loopdek slijtage heeft, neem dan contact op met onze klantenservice.  

We raden de eigenaar aan om de loopband te smeren volgens onderstaande. 

Trainingsfrequentie Smeerschema 

Inactieve gebruiker (minder dan 3 uur per week) 2 maal per jaar  

Actieve gebruiker (3-5 uur per week) eens in de 4 maanden 

Super Actieve Gebruiker (meer dan 5 uur per week) eenmaal 2 maanden  

Wij raden u aan deze speciale smeerolie te kopen bij de lokale dealer of rechtstreeks contact op te nemen met ons 

bedrijf. 
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 Til met één hand de running belt op, doe wat smeerolie op het loopdek, laat de smeerolie naar de andere 

kant van het loopdek stromen. Wanneer de olie over de middelste lijn stroomt, zet u de apparatuur in 

horizontale richting. Let er op dat het midden voldoende smering krijgt. 

 Zet de apparatuur aan, loop een paar minuten langzaam op de loopband, en geef de olie tijd om zich te 

verspreiden. Verhoog de snelheid en de smering is voltooid. 

notitie 

 Smeer niet in één keer te veel smeerolie op.  

 Gebruik na het smeren een doek om de extra olie aan de zijkant en het oppervlak van de loopband te 

reinigen.  

 

Onderhoudsinstructies 

1. Om de elektrische loopband te onderhouden en de levensduur van de loopband te verlengen, wordt 

voorgesteld dat gebruikers de stroom na twee uur gebruik uitschakelen en de loopband 10 minuten voor het 

gebruik vrijlaten. 

2. Als de loopband te los zit, slipt deze door tijdens de loopoefening. Als het te strak is, zal het de functie van 

elektrische motor verlagen, en de rol en loopriem ernstig belasten en kan de hele machine schudden. Als u 

wilt testen of de spanning van de loopband OK is, trek dan de loopband ongeveer 50-75 mm van het loopvlak.  

 

Stel de loopmat in op de juiste spanning 

Om u de loopband beter en efficiënter te laten gebruiken, is het noodzakelijk om de loopmat op de ideale 

spanning te zetten. 

Stel de loopmat in om in het midden te staan 

 Zet de loopband op een vlakke ondergrond. 

 Laat de loopband draaien op ongeveer 3,5 Km/u 
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 Als de loopmat naar rechts loopt, draait u de linker verstelbare bout gedurende 1/2 cycli tegen de klok. 

De mat zal zich +- 2mm verplaatsen naar links. Zie figuur A: 

 

 

 

 

Afb. A  

 

 Als de loopmat naar links hellt, draait u de naar links verstelbare bout gedurende 1/2 cyclus met de klok  

met de klok mee. Zie figuur B: 

 Om de totale spanning gelijk te regelen draai aan beide bouten een halve draai met de klok mee. Herhaal 

dit indien de band nog niet op de juiste spanning staat. 

 

 

 

 

 

 

Afb.B1 
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Gebruikelijke fouten en probleemoplossing 

storing reden 
Het ontspruiten van de 

problemen 

 

Loopband kan niet starten  

1. De stekker is niet aangesloten of de 

schakelaar staat af. 

2. De overstroombeschermer van de 

loopband afgeslagen. 

3. De binnen overstroom beschermer 

in alarm fase. 

4. Veiligheidssleutel losgekoppeld   

1. Steek de stekker in het 

stopcontact of zet aan.  

2. Verwissel de zekering of druk op 

de beschermknop  

3. reset loopband (zet 5 minuten 

uit) 

4. Zet de veiligheidssleutel op de 

juiste plaats  

Loopband mat slipt  De mat is niet aangedraaid.  
Pas de spanning van de mat aan (zie 

onderhoudshandleiding)  

Poly V-riem slip  De riemspanning is te laag.  

Pas de spanning van de poly  v- 

Band aan (zie handleiding) 

 

Loopband is niet in het 

midden plaats  

De mate van de rolbalans is niet goed 

aangepast  

Stel de riem in op de roterende as 

(zie handleiding) 

Vreemd geluid van loopband 

tijdens oefening  
Ergensschroef losgeraakt ?  Check alle schroeven 

 

Als uw loopband defecten heeft buiten het bovenstaande, neem dan contact op met ons servicecentrum of 

bel ons direct op +32 52 371162 , wij proberen u al telefonisch te helpen. 

Als er versleten reserveonderdelen zijn, stop dan onmiddellijk het gebruik van de loopband. Voer reparaties 

enkel uit met originele fabrieksonderdelen.  

 

 


