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Montage-instructie 

Montagestappen 

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

Herinnering:  

Dit is een zwaartoestel. Het is best om het toestel te plaatsen met met 2 personen. 

 

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!  Schroeven nog niet aanspannen.     

Sluit vervolgens de sensor aan voordat u de rechter steun (#9) bevestigt. 
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Stap 2 

Bevestig de Computer (#7)op de Linker steun(#8) en Rechter steun(#9)met BoutM8 *55 (#12)met Bout M8 * 15(#11). Schroef deze 

aan met de inbussleutel (#27). Sluit de middelste sensordraad aan voordat u alles definitief vast zet. 

 

 

Stap 3 

Gebruik inbussleutel (#27) om de tablet support (#6)op de console(7) te bevestigen met bout M8 * 15(#11).  

Bevestig vervolgens de drinkbushouder aan de console(#7), schroef nu alle bouten stevig vast. 
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Stap 4 

Gebruik kruisschroevendraaier om L buiten cover (2) en binnenste cover (3)  (1) met schroeven (13)vast te zetten. Gebruik dezelfde manier 

om R buiten cover(4) en R binnen cover (5) te installeren. 

 

Stap 5 

Zorg ervoor dat alle bouten goed vastzitten en steek de veiligheidssleutel (14) in deconsole (7). 

 

 

Opmerking: Monteer eerst de loopband volledig en sluit dan pas de stroom aan.  
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Opklappen 

1. Om loopband gemakkelijk en snelop te klappen is deze voorzien van een hydraulisch vouwsysteem. 

2. Duw de loopband in de richting van de pijl, als u een klik hoort is deze vergrendeld in opstaande positie. 

Opmerking: Voordat u de loopband toe klapt, moet u ervoor zorgen dat het apparaat gestopt is en dat de hellingsmotor in de oorspronkelijke 

positie staat, (hellingshoek 0 % op de console). Dit is belangrijk om het toestel niet te beschadigen. 

 

Neerklappen 

1 Wanneer u de loopband neerlaat ga dan in in het midden van de loopband staan en houd het loopvlak vast. Druk vervolgens op de gasveer en 

laat de loopband naar beneden.  Zoals u zal merken komt het loopvlak zachtjes naar beneden door het softdrop systeem. 

Opmerking: zorg er voor dat er niets in de buurt van de loopband staat dat kan hinderen tijdens het neerlaten. 
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Verplaatsen 

1 Vouw de loopband op volgens "STAP 1" 

2 Zorg ervoor dat de loopband vergrendeld is en ga in het middenstaan van het toestel. Neem vervolgens de rechter of linker handgreep vast 

(hangt er van af of u links of rechtshandig bent) en trek het toestel over in de richting van de bovenste pijl.Nu zal het toestel op de 

transportwieltjes leunen en kan u voorwaards rijden. 

Opmerking: Voordat u de loopband verplaatst moet u ervoor zorgen dat de stekker uit het stopcontact getrokken is, anders kunnen de de stekker 

en/of het stopcontact beschadigd worden. Wees voorzichtig op een houten ondergrond om geen sporen te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productspecificatie 

 



8 

 

Technische gegevens 

Afmeting (mm) 1726*863*1437 Spanning AC 220V ~ 240V 

opgeklapt(mm) 1035*868*1518 Maximaal uitgangsvermogen 935W 

Loopvlak (mm) 480*1350 Stroom ≤4.5A 

Nettogewicht 85 kg Snelheidsbereik 0.5-16km/h 

Brutogewicht 97 kg Omgevingstemperatuur 0-40°C 

Hellingsbereik 0-12%   

Maximaal gewicht van 

de gebruiker 
≤100kg 

  

Computerweergave Snelheid, Helling, Tijd, Afstand, Calorieën, HRT, Stappen 

Veiligheidsbescherming De rode veiligheidssleutel op computer.  

Automatische zekering bij overbelasting. 

 

Hetproduct 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 loopband speciale veiligheidsaanvraag en testmethoden 

 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  

 Hoge sterkte en slijtvast loopvlak. 

 Antistatische, slijtvaste, antislip mat. 

 Gemakkelijk opvouwbaar.  

 Softdrop systeem voor een zachte landing van het loopvlak. 
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 Voorzien van MP3 en USB voor het laden van een mobiele telefoon (5v-500ma) met audio output functie (naar oortjes) 

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

 Hartslagfunctie 

 Snelheid, snelfunctietoetsen, gemakkelijk te bedienen.   

 Toetsenbord acryl touch type. 

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

 

Belangrijke veiligheidsinformatie 

Bedankt voor de aankoop van ons product. Het is belangrijk om deze hele handleiding te lezen voordat u de apparatuur 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 

voorzorgsmaatregelen. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats ter referentie. 

 De stroom kan pas worden aangesloten na de volledige montage. 

 Om elektrostatische interferentie te voorkomen, moet u een stopcontact met gebruiken. Slechte aarding kan leiden tot onstabiele werking 

van de computer en kan zelfs schade aan het toestel veroorzaken. De stroomkabel van de originele verpakking is van exclusief gebruik naar 

de loopband. Als deze is beschadigd is dient deze vervangen te worden. 

 Gebruik geen andere elektrische apparaten op dezelfde stroomkabel om storingen in het circuit te vermijden . dit kan leiden tot instabiel 

gebruik en/of schade aan beide apparaten veroorzaken. 

 De loopband is een indoor fitnessapparatuur, gebruik hem alsjeblieft niet buiten. Plaats de loopband op een nette en droge plaats. Houd er 

rekening mee dat u de loopband niet op een te dikke tapijt plaatst, zodat er lucht onder de loopband kan stromen voor de koeling.   

 Een loopband is een fitnessapparaat; gelieve niet te gebruiken voor andere doeleinden. 

 Draag tijdens het sporten geen lange of losse kleding om ongevallen te voorkomen. Wij adviseren om sneakers of sportschoenen te dragen. 

 Neem de beschermkap enkel weg om onder de motorkap service uit te voeren of te reinigen. Trek steeds eerst de stekker uit het stopcontact. 

 Houd kinderen tijdens het hardlopen uit de buurt 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 coach. 

 Als het de eerste keer is dat u de loopband gebruikt, houd er dan rekening mee dat u de handgrepen met twee handen vastpakt, totdat u het 

gevoel heeft dat u zich comfortabel voelt tijdens het stappen of lopen. 

 Pas de lengte aan van het koordje van de veiligheidssleutel zodat deze kan reageren in geval van nood. 

 Raak geen bewegende onderdelen aan. 
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 Hartslagsensor behoort niet tot medische apparatuur, dus de testresultaten zijn alleen ter referentie. 

 Als u gevaar voelt tijdens het sporten, moet u best de leuningen aan beide zijden vastgrijpen en op de veiligheidszones op de zijkant springen.  

 Tijdens het sporten, moet er best een veiligheidszone van 2 m x 1 m zijn zodat u steeds van de loopband kan springen in geval van nood. 

 

Gebruikershandleiding 

Als dit de eerste keer is dat u een 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 correct trainingsschema voor uw oefening opstellen. 

Suggesties in overleg met uw arts of cardioloog. 

Indien u de loopband voor het eerst gebruikt raden wij aan de funsties te testen als u naast de loopband staat. Probeer zo de loopband  te 

starten, stoppen, snelheid aanpassen, enzovoort. Nadat je deze vaardigheid goed onder de knie hebt kun je hem gebruiken. Ga vervolgens op de 

slipbestendige plastic plaat van de twee zijden van het loopvlak staan, pak de handgrepen met twee handen vast en stel de snelheid van de 

loopbandcomputer in op de 1,60-3,20 k/h. Ga dan pas op de band staan. Indien u een veilig gevoel hebt kan u de snelheid langzaam opvoeren. 

Oefenfrequentie 

Het doel is 3-5 keer per week te oefenen. De tijd bouw je gelijdelijk op van 15 naar 60 minuten per training . U moet een schema opstellen op 

basis van uw gezondheidstoestand, uw huisarts, cardioloog of coach kan u hierbij helpen.  

Bediening 

 

Controleer steeds de veiligheidssleutel voor start 

 

PULSE

VOLUME

START / PAUSE PROGRAM STOP

INCLINE SPEED

INCLINE STEPS TIME CALORIES DISTANCE SPEED
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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 / calorieverbruik / tempo na 5 seconden tijdens het sporten. 

3. "DIS  ","Speed"  venster: Toont afstand / snelheid. 

Knoppen, functie 

1."Programma" : Druk in de stand-by modus op deze 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", is calorie  countdown mode) 

2. "Start/Pauze" : Druk onder de aan- en vergrendelde veiligheidstoets op deze toets om de loopband te stoppen. Druk onder 

werkomstandigheden op deze toets om de loopband te pauzeren. 

3. "Stop" : Gebruiker kan loopband stoppen tijdens het sporten. 

4. "Speed+", "Speed-" : via deze toetsen wordt de snelheid aangepast. 

5. "Incline +", Incline -"  via deze toetsen wordt de helling aangepast. 

6. Toets "Volume+","Volume-": Pas het volume van het geluid aan. 

Snel aan de slag (handmatige modus) 

1. Zet de loopband aan, sluit de veiligheidssleutel aan (vastmaken aan een kledingstuk) 

2. Druk op starttoets, het systeem zal 3 seconden aftellen. Bieptonen en snelheidsvenster geeft aftelling  weer, en dan start de loopband met 

een snelheid van 0,5 km / h 

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

 

 

Bediening tijdens het sporten 

1. Druk op de toets "snelheid -" om de snelheid van de loopband te verlagen. 

2. Druk op detoets "speed +" om de loopbandsnelheid te verhogen. 

3. Druk op de toets "helling -" om de helling van de loopband te verminderen. 

4. Druk op de toets "helling +" om de helling van de loopband te verhogen. 

5. Druk op de stoptoets om de loopband langzaam te stoppen.  
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Handmatige modus 

1. Druk op de toets "start" en de loopband zal starten tegen een snelheid van 0,5 km/u. Pas de helling en snelheid aan door  "Incline+", 

"Incline-", "speed +", "speed-"  . 

2. Druk 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 5:00-99:00. 

3. Druk in de tijds countdown modus op "mode"  om in de countdownmode te komen, "DIS" venster geeft "1.00" weer en knippert; Druk 

op "Incline+", "Incline-", "speed +", "speed-" om de trainingsafstand in te stellen, afstandsbereik is 0,50-99,90. 

4. Druk in de aftelmodus op "modus" om calorie countdown mode in te voeren,  "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. 

5. Kies een van de 3 aftelmodi en druk op start om te beginnen, de loopband start pas na 3 seconden. Druk op "Incline+", "Incline-", "speed +", 

"speed-"  om de snelheid en helling aan te passen. Druk op stoptoets om de loopband te stoppen. 

 

Ingebouwd programma: P1-P8 

Dit systeem heeft 8 ingebouwde programma's P1- 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. Daarnaknippert het venster "Tijd";   weergave vooraf  

ingestelde tijd  10:00, drukop  "Incline+", "Incline-", "speed +", "speed-"  voor de gewenste beweging van de tijd; Drukvervolgens 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. Bij het ingaan van de volgende fase 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 sounds 3  tonen  "Bi---" voor 

indicatie wanneer een 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: 

Snelheid staat voor snelheid, helling staat voor pitch(totaal15 pitchs,elke pitch is 1/15). De tijd is verdeeld 
in 16 delen voor elk programma, overeenkomstige snelheid en toonhoogte voor elke keer. 

   Tijd 

Programma 

Tijdsset/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 S 2 5 6 8 9 9 9 9 9 9 9 8 7 6 5 3 
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Dat 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 

Gewichtsve
rlies 

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; 

 

Weergegeven waardenbereik 

Gegevens instellen Beginnen 
Beginwaarde 

instellen 
Bereik geregeld 

Bereik 
weergegeven 

Tijd(M:S) 0:00 15:00 5:00-99:00 0:00-99:59 uur 

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 

Puls (tellingen/min) P N.V.T N.V.T 50-200 

Calorie(Kcal) 0.0 50.0 10.0-9999 0,0-9999 

Stappen 0 -- -- 99999 

 

Veiligheidssleutelfunctie 
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Onder alle omstandigheden zal bij het uitpluggen van de veiligheidssleutel de loopband stoppen. De vensters geven "---/----" met 3 biepen   

alarmerend geluid.  De loopband kan enkel uitgezet worden in deze positie. 

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 uit standby-modus te halen (energy-besparende modus). 

Bluetooth functie 

Open de blue tooth-functie en sluit de blue tooth-module aan in de console (JW-03). Geef telefoonmuziek weer en de console zal muziek weergeven. 

Wireless hartslagfunctie 

Indien u een hartslagband draagt zal u de harslag frequentie kunnen aflezen op de console. 

USB-oplaadfunctie 

The USB-poort kan een smartphone 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 kan geen schade aan de loopband 

veroorzaken. 

 

Ter info… 

1. Controleer of de stroom goed is aangesloten alvorens de loopband in te schakelen. Controleer ook of de veiligheidssleutel goed is aangesloten en 

vastgemaakt is aan uw kleding. 

2. Indien er is iets fout loopt tijdens de oefening, trek dan aan veiligheidssleutel zodat deze uitvalt. Loopband zal snel snelheid verminderen en stoppen; 

steek de veiligheidssleutel opnieuw op zijn plaats om terug op te starten. 

3. Als de loopband niet werkt, vraag dan professionals om hulp.  

Foutweergave 

Bij een falen van het toestel zullen er codes op het scherm komen, deze zijn als volgt: 

 

Beeldscherm Foutinformatie 

---  of   - - Veiligheidssleutel niet aangesloten 

E2 Electronica in alarm 
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E4 Motor probleem. 

E5 Communicatiefout 

E6 Power tube of relais fout 

E7 Fout bij het controleren van de helling. 

 

Veiligheid boven alles 

Raadpleeg steeds een arts, Cardioloog of een professionele coach voordat u gaat sporten. Deze personen kunnen de 

juiste trainingstijd, frequentie en intensiteit aanbevelen op basis van uw leeftijd en gezondheidstoestand. Als u last op 

de borst voelt of pijn, een verstoorde hartslag, kortademigheid of ziek gevoel hebt tijdens het sporten, stop dan 

onmiddellijk. 

Onderhoud 

Belangrijk! 

Trek steeds de stekker uit het stopcontact alvorens u dit apparaat onderhoudt.  

Reiniging 

 Grondige reiniging kan de levensduur van dit toestel verlengen. Stof het toestel regelmatig af, vooral het stof dat 

zich ophoopt naast de loopmat is belangrijk om dit te verwijderen om ophoping onder de mat te voorkomen. 

 Zorg ervoor dat uw schoeisel netjes is om te voorkomen dat vuil onder de loopmat terecht komt.  

Advies : gebruik 1 paar schoenen om binnen te trainen en gebruik deze niet buiten.  

 Reinig console en andere plastic delen met een licht natte vod eventueel met een verdund zacht detergent. 

Vermijd waterspatten op de elektrische onderdelen en bouten.   
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Onderhoudsgids 

Tips 

1. Zorg ervoor dat u de stekker uit het stopcontact haalt voordat u de loopbandbeveiliging verwijdert. 

2. Open de motorkap en stofzuig de binnenkant minstens één keer per jaar. Indien u dit liever niet zelf doet kan 

u steeds onze technische dienst contacteren op volgend telefoonnummer: 052/371162. 

3. De loopmat (onder mat) dient regelmatig een smering te ondergaan. 

4. Bij levering is de smering reeds uitgevoerd dus hoef je de 1e maand niet te smeren. 

5. Het moet worden gesmeerd om de weerstand tussen het dek en de riem te verminderen. 

6. Een goede smering heeft een grote invloed op de levensduur van de loopband. We raden aan om het 
eenmaal per maand te smeren (afhankelijk van het gebruik).  

 

Methode om te smeren: 

 

 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. 
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 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. 

Nota 

 Smeer niet in één keer te veel smeerolie onder de mat.  

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

 

Onderhoudsinstructie 

Er zit al smeerolie tussen loopdek en loopband bij de levering van uw toestel. 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 onderstaand advies: 

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 VPS. 

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.  
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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 

 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. 
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Fouten en probleemoplossing 

Storing Reden 
Het ontspruiten van de 

problemen 

 

Loopband kan niet starten  

1. De stekker is niet aangesloten of de 

schakelaar staat nog af. 

2. De overstroombeschermer van de 

loopband is in alarm gegaan. 

3. De binnen overstroom beschermer 

in alarm. 

4. Veiligheidssleutel losgekoppeld   

1. Steek de stekker in het 

stopcontact of zet aan. 

2. Verwissel een zekering of druk op 

de knop van de automatische 

zekering.  

3. Reset de beschermer  

4. Zet de veiligheidssleutel op de 

juiste plaats  

Loopband mat slipt  De mat is niet goed aangespannen.  

Span de mat aan met bijgeleverde 

sleutels (zie onderhouds-

handleiding)  

Poly V-riem slipt  De riem is niet genoeg aangespannen.  
Span de poly  v-band aan (zie 

onderhoudshandleiding) 

Loopband is niet in het 

midden plaats  
De rolbalans is niet goed geregeld. 

Regel de matpositie met 

bijgeleverde tools (zie handleiding) 

Vreemd geluid van loopband 

tijdens oefening  
Mogelijk een moer losgeraakt  

Desbetreffende moer of bout 

aanschroeven. 

 

Als er aan uw loopband defecten zijn buiten bovenstaande lijst, neem dan contact op met ons op via volgend 

nummer : 052/371162 of stuur een mail naar info@vps.be. 

Als er onderdelen zijn die zichtbare slijtage hebben, stop dan onmiddellijk het gebruik van de loopband. Gebruik 

steeds originele fabrieksonderdelen om een reparatie uit te voeren !  
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