
Multifunctionele loopband

Let op:
Lees vóór installatie en gebruik deze handleiding zorgvuldig door en bewaar hem 
goed, zodat u hem in de toekomst nog eens kunt raadplegen.



Waarschuwingen en veiligheidsinformatie

1. Lees de handleiding aandachtig door voordat u het apparaat in 
elkaar zet of gebruikt.

2. Zet de loopband op een stevige en vlakke ondergrond.
3. De loopband is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. 

Gebruik het apparaat niet buiten.
4. Zet de loopband niet op dikke vloerbedekking om de 

luchtcirculatie onder het apparaat niet te blokkeren.
5. Draag altijd geschikte kleding bij het gebruik van de loopband. 

Draag geen lange of loszittende kleding om te voorkomen dat 
die vast komt te zitten in de draaiende band.

6. Draag altijd geschikt schoeisel.
7. Sta niet op de loopband wanneer die uit is. Zet uw voeten aan 

beide zijden van de band en stap erop zodra de motor start. 
Stap niet op de loopband wanneer die op volle snelheid draait.

8. Zorg dat u het noodstopkoord aan uzelf bevestigt voordat 
u op de loopband stapt. Als de magneet loskomt van het 
bedieningspaneel, stopt de loopband.

9. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de loopband 
wanneer u die niet gebruikt.

10.  Kinderen en ouderen mogen de loopband alleen onder toezicht 
van een volwassene gebruiken.

11.  Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het 
apparaat niet gebruikt.

12.  Maak het apparaat regelmatig schoon na gebruik. Verwijder 
stof en zweet van de handvatten en de loopband. Maak de 
loopband schoon met water en wat zeep. GEBRUIK NOOIT EEN 
SCHUURMIDDEL OM HET APPARAAT SCHOON TE MAKEN.

13.  Als u de loopband gedurende langere tijd niet gebruikt, klapt u 
het apparaat in en bewaart u het op een schone, droge plaats.

14.  Als het stroomsnoer of de stekker is beschadigd of loszit, mag 
u de loopband niet gebruiken. Laat het apparaat nakijken door 
een erkende elektricien. 

15.  De loopband is geen speelgoed en niet bedoeld voor gebruik 
door personen (inclusief kinderen) met een fysieke of 
geestelijke aandoening. De loopband mag niet worden gebruikt 
door personen die de handleiding niet hebben gelezen of 
begrepen.

16. Gebruikers met een medische aandoening moeten vóór gebruik 
een arts raadplegen.

17.  * Waarschuwing: Loop niet op de loopband bij een snelheid 
lager dan 1,0 om te voorkomen dat de loopband stopt.

Lijst van onderdelen

Houder Handgreep

Beveiligingsmagneet

Bedieningspaneel
Loopband

Afdichting
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Technische specificaties

Productnaam   Step2Walk
Spanning:	 	 	 220-240 V
Werkfrequentie	 	 	 50/60 Hz
Nominaal	vermogen	 	 	 500 W
Maximaal	gebruikersgewicht:	 	 120 kg

Bedieningspaneel

GEBRUIK VAN HET BEDIENINGSPANEEL
Zet de loopband aan met de hoofdschakelaar op de voorkant. Voordat u met een oefening begint, 
zorgt u dat de beveiligingsmagneet op de juiste plek op het bedieningspaneel zit en dat de clip 
stevig aan uw kleding is bevestigd.

LET OP: Ga altijd op de zijkanten staan wanneer u de loopband aanzet. Zet de loopband nooit 
aan terwijl u op de band staat.

1. Steek de stekker in het stopcontact, bevestig de veiligheidsclip en zet het apparaat aan met 
de aan-uitschakelaar. Op het display wordt eerst een code weergegeven, waarna het helemaal 
oplicht. U hoort een geluidssignaal en op het display wordt ‘----’ weergegeven. De loopband 
staat nu in de handmatige stand-bystand. Wanneer u de beveiligingsmagneet verwijdert, wordt 
‘SAFE’ op het display weergegeven.

2. In de stand-bystand: druk eenmaal op de aan-uitknop om de loopstand te activeren. In de loop-
stand: druk op de aan-uitknop om de loopband te stoppen en de stand-bystand te activeren.

3. In de stand-bystand: druk op de standenknop om te schakelen tussen de handmatige stand en 
een van de programma’s van de automatische stand. In de handmatige stand-bystand wordt ‘---
-’ op het display weergegeven. In de automatische stand-bystand worden P1-P3 en de ingestel-
de tijd op het display weergegeven. 

88:88

4. In de automatische stand-bystand knippert de ingestelde tijd. Gebruik de + en - om de tijd in te 
stellen tussen de 5 en 30 minuten. De standaardtijd is 10 minuten.

5. In de loopstand duurt het drie seconden voordat de snelheid op het display wordt weergege-
ven. Met de standenknop kunt u schakelen tussen de verschillende weergaven: snelheid, tijd, 
afstand en calorieën.

6. In de handmatige stand-bystand is de snelheid standaard ingesteld op 1,0. Gebruik de + en - en 
de sneltoetsen om de loopsnelheid in te stellen tussen 1,0 en 5,0. De loopband schakelt auto-
matisch uit na de ingestelde tijd of maximaal 60 minuten.

AANBEVOLEN SNELHEID
7. De aanbevolen snelheid voor het zitten en nemen van kleine stappen is tussen de 0,5 en 1,0.
8. De aanbevolen snelheid voor lopen is tussen de 2,0 en 5,0. 

WAARSCHUWING: Loop NIET op de loopband bij een snelheid lager dan 1,0 om te voorkomen 
dat de loopband stopt.

9. De automatische stand heeft drie programma’s. In deze stand werken de handmatige instellin-
gen niet. Er klinkt een geluidssignaal voordat wordt overgeschakeld naar het volgende niveau. 
De niveaus staan aangegeven in de onderstaande tabel. Aan het eind van het programma gaat 
de loopband naar de stand-bystand. Als u de automatische stand wilt beëindigen, verwijdert u 
de beveiligingsmagneet of drukt u op de aan-uitknop.

De houder van de afstandsbediening monteren

De houder van de afstandsbediening is 
meegeleverd in de tas met accessoires. 
Zet de klem op de handgreep en schuif 
de houder erop. Plaats de afstandsbediening 
in de houder.

4 5NL NL



Het apparaat in- en uitklappen

1. Uitklappen

[!] De handgreep is niet bedoeld om 
uw lichaamsgewicht te dragen.

2. Inklappen

SMERING

Een goede smering onder de band zorgt voor de beste prestaties en een lange levensduur. Breng 
na de eerste 25 uur gebruik (of 2-3 maanden) wat smeermiddel aan en herhaal dit na elke 50 uur 
gebruik (of 5-8 maanden).

De smering van de band controleren
Til een kant van de band omhoog en voel aan de bovenkant van het loopvlak. Als het oppervlak glad 
aanvoelt, hoeft u niet te smeren. Als het oppervlak droog aanvoelt, brengt u een beetje smeermid-
del aan.

Smeermiddel aanbrengen
Til een kant van de band omhoog.
Druppel wat smeermiddel op het loopvlak, onder het midden van de band.

Loop 3 tot 5 minuten op lage snelheid op de loop-
band om het smeermiddel gelijkmatig te verdelen.
LET OP: Breng niet te veel smeermiddel aan. Veeg 
overtollig smeermiddel weg met een droge doek.

Onderhoud

1. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat verplaatst of schoonmaakt.
2. Maak de loopband schoon met een vochtige doek, maar vermijd het bedieningspaneel. GE-

BRUIK GEEN SCHURENDE SCHOONMAAKMIDDELEN.
3. Neem de hoofdschakelaar en het bedieningspaneel af met een droge, zachte doek. MAAK DEZE 

ONDERDELEN NIET SCHOON MET VOCHT.
4. Gebruik	de	loopband	niet	in	een	natte,	vochtige	of	stoffige	ruimte	om	schade	te	voorkomen.

Loopband afstellen

1. Bij regelmatig gebruik zal de loopband enigszins verschuiven. Dit is normaal.
2. Om de loopband af te stellen zodat de band weer goed recht loopt, verstelt u de bouten aan 

beide kanten van het onderstel (zie afbeeldingen C en D).
3. Zorg dat de band de  

zijkanten niet raakt om  
te voorkomen dat de  
band scheurt.

Los

Los

Druk op de knoppen aan 
de linker- en rechterkant 
van de handgreep.

Druk op de knoppen aan 
de linker- en rechterkant 
van de handgreep.

Vast

Vast

AFBEELDING C AFBEELDING D
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VERZORGING, ONDERHOUD EN PROBLEMEN OPLOSSEN

WAARSCHUWING: Haal voor het uitvoeren van schoonmaak- en reparatiewerkzaamheden altijd de 
stekker uit het stopcontact om het risico van een elektrische schok te vermijden.

WAARSCHUWING: Controleer onderdelen zoals de veerknop en band altijd op schade om letsel te 
voorkomen.

SCHOONMAKEN
Neem het apparaat af met een doek na elke oefening om zweet te verwijderen.
Veeg het apparaat schoon met een zachte doek en mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen schuur- of 
oplosmiddelen. Zorg dat het bedieningspaneel niet te nat wordt om schade en het risico van een 
elektrische schok te voorkomen.
Stel de loopband en vooral het bedieningspaneel niet bloot aan direct zonlicht, om schade aan het 
display te voorkomen.

OPSLAG
Bewaar de loopband binnen op een schone en droge plaats. Laat het apparaat nooit buiten staan. 
Zorg dat de hoofdschakelaar is uitgeschakeld en dat de stekker uit het stopcontact is.

PROBLEMEN / STORINGEN OPLOSSEN

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De loopband start niet. De stekker zit niet in het stop-
contact.

Steek de stekker in het stop-
contact.

De magneet zit niet op de 
goede plek.

Plaats de magneet op de juiste 
plek.

De aardlekschakelaar in uw 
huis is geactiveerd.

Zet de aardlekschakelaar om 
of bel een elektricien om de 
zekering te vervangen.

De zekering van de loopband is 
doorgebrand.

Wacht 5 minuten en probeer 
de loopband opnieuw aan te 
zetten.

De band slipt. De band zit niet strak genoeg. Pas de bandspanning aan.

De band draait niet soepel. Het loopvlak moet worden 
gesmeerd.

Breng smeermiddel aan.

De band zit te strak. Pas de bandspanning aan.

De band zit niet in het midden. De draaiband zit niet gelijkma-
tig op de achterste rol.

Centreer de band.

8NL


