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1. Veiligheidsmaatregelen en
waarschuwingen

Belangrijk: Voordat u de loopband opvouwt, moet u ervoor zorgen dat de helling
"nul" is

Lees voor gebruik de instructies aandachtig door.
Merk op::
◆ • Gebruik en opslag van de loopband binnenshuis, vermijd vocht en water morsen.

◆ • Draag geschikte kleding en sportschoenen voor het sporten. Verboden

te sporten op de blote voeten.

◆ • Krachtige stekker moet geaard zijn, stopcontact moet een speciaal circuit

hebben, niet delen met andere elektrische apparatuur.

◆ • Houd kinderen uit de buurt van de machine om ongelukken te voorkomen.

◆ • Vermijd te lange tijd en overbelasting, anders veroorzaakt dit aan motor en

controller beschadiging, en zal de achteruitgang van lager, loopband en

treeplank versnellen. Gelieve de machine regelmatig te onderhouden.

◆ • Houd de machine uit de buurt van stof om sterke statische elektriciteit te
voorkomen.

◆ • Schakel na gebruik de stroom uit.

◆ • Zorg voor goede ventilatie tijdens het hardlopen.

◆ • Klem de kabel van het veiligheidsslot op uw kleding om ervoor te zorgen dat de

machine stopt in geval van nood.

◆ • Als u zich niet goed voelt bij het gebruik van deze machine, stop dan en raadpleeg
een arts.

◆ • Siliconenolie moet na gebruik buiten het bereik van kinderen worden gehouden.

◆ • Als het netsnoer beschadigd is, neem dan contact op met ons

gekwalificeerd onderhoudspersoneel voor service in plaats van

het naar eigen inzicht te demonteren.

!



Verboden

◆ • Gebruik de machine niet in de status van beschadiging aan (de interne

structuur ) of blootgesteld worden aan losse delen.

---- Anders kan er een ongeluk of letsel optreden.

◆ • Spring niet op en neer tijdens het bewegen.

---- Mogelijk letsel veroorzaakt door de val.

◆ • Zet de machine niet in of nabij een vochtige ruimte zoals de badkamer.

◆ • Plaats de machine niet in direct zonlicht of op plaatsen met een hoge temperatuur,
zoals in de buurt van een fornuis of een verwarmingstoestel.



----Anders kan lekkage ontstaan en in brand vliegen.

◆ • Niet gebruiken wanneer het netsnoer beschadigd is of de stekker van de stekker los zit.

----Anders leidt dit tot een elektrische schok, kortsluiting of brand.

◆ • Beschadig of buig het netsnoer niet met geweld en draai het niet om. Plaats geen zware

voorwerpen op de machine, klem de stroomlijn niet vast.

----Anders veroorzaakt dit brand of een elektrische schok.

◆ • Gebruik de machine niet voor meer dan 2 personen tegelijk en kom niet in de buurt van de

machine wanneer het in gebruik is.

---- Of er kan een ongeluk optreden of letsel als gevolg van vallen.

◆ • Mensen die hun bewustzijn niet kunnen uiten of de machine niet zelf kunnen bedienen

kunnen de loopband niet gebruiken.

---- Kan een ongeval of letsel veroorzaken.

Vermijd het drinken van water of het spillen van water tijdens het gebruik.

---- Kan elektrische schokken en brand veroorzaken. Verboden!

◆ • Mensen die zelden sporten, moeten niet ineens intensief gaan sporten.

◆ • Gebruik de machine niet na het eten of wanneer u zich moe voelt.

---- Kan schade aan uw gezondheid veroorzaken.

◆ • Dit product is geschikt voor gezinsgebruik, is niet van toepassing op scholen, gymnasium
enzovoort. ----

Er bestaat gevaar voor letsel.

◆ • Niet gebruiken als er harde voorwerpen in broekzakken zitten.

---- Kan een ongeval of letsel veroorzaken.

◆ • Niet gebruiken wanneer de stekker op de naald, afval of water zit.

----Kan elektrische schokken, kortsluiting of brand veroorzaken. Niet gebruiken met natte handen!

◆ • wanneer niet in gebruik, trek de stekker uit het stopcontact.
---- Het stof en vocht kunnen de isolatie verouderen en leiden tot lekkagebrand.
• Dit apparaat is niet  bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij onder
toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van het apparaat door een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

◆ • Kinderen moeten onder toezicht staan.



◆ !Bodembeschermingssysteem
◆ • Dit product moet worden geaard. Als de machine niet goed werkt, zorgt aarding voor een

goed kanaal voor elektrische stroom, om het risico op elektrische schokken te verminderen.

◆ • Dit product is uitgerust met een stekker met aardgeleider en stekker. Steek de stekker

volledig in het standaard stopcontact.

◆ • Als de aansluiting van de aardgeleider van de apparatuur niet goed is, kan dit een elektrische

schok veroorzaken. Als u twijfelt of uw product correct is geaard of niet, vertrouw het

alstublieft toe professioneel te controleren.

◆ • Gebruik het stopcontact met dezelfde vorm als de aardingsstekker. Gebruik geen

adapter stekker.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met

verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en

kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik

van dit apparaat en het op een veilige manier gebruiken en de gevaren begrijpen,

Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Reiniging en gebruikersonderhoud

niet door kinderen laten uitvoeren zonder toezicht.



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Note: Following the principles of sustainable development, we may modify 

machines when necessary and will not notify again. It all depends on the actual product. 
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1. Productoverzicht 

 A. Multifunctionele elektrische loopband 
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Hoofdparameters en onderdelenlijst 

 
 

Belangrijkste  technische parameters 

No. Parameters Namen Beschrijving 

1 Ingangsspanning AC220-240V(50/60Hz) 

2 Motorkracht 1.5pk 

3 Snelheid 0.8-16 Km/h 

4 Loopvlak 1150*420 mm 

5 Max gebruikersgewicht  
 

100KG 

6 Afmetingen uitgevouwen 1530*684*1160 mm 

7 Functies (optie) Rennen ( Sit up, dumbbells en massage  ) 

Paklijst 

No. Name  Units Qty 

  

1 Complete machine set 1 

2 Situp / halters / massage  set 1 

3 Accessoire tas  
 

pc 1 

4 Frame van multifunctioneel  
 

pc 1 

5 Frame pijp van Massage  
 

set 2 

Screws bag list 

NO. Name QTY NO. Name QTY 

1 Binnen h Exagon spanner 6mm 1 7 Audio kabel (optie)  1 

2 Binnen h Exagon spanner 5mm 1 8 SchroefM8 * 22 4 

3 Combination moersleutel 1 9 Schroef M8 * 45 2 

4 Veiligheidssleutel 1 10 Flat washerφ8 2 

5 Siliconen olie 
 

 

1 11 Moer M8 2 

6 Handleiding 1 12 Schroef M8*25 2 

Multi-function model accessory 

1 Schroeven M8*40 4 6 Schroeven M8*55 2 

2 Moer M8 6 7 Flat washerφ8 6 

3 Massage pijp 
 

 

2 8 Halter 2 

4 Schuim 4 9   

5 Massager 1 10   

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Yodao/DeskDict/frame/20141227215952/javascript:void(0);
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Yodao/DeskDict/frame/20141227215952/javascript:void(0);
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2. Security Precautions and Warnings 

 

 

 

         : Lees de instructies zorgvuldig voordat u ons ingaat. 

◆Gebruik en bewaar de loopband binnenshuis, vermijd vocht en mors geen water.         

◆Aub draag geschikte kleding en sportschoenen voor hardlopen. Niet sporten op de loopband op 

blote voeten.         

◆Electriciteits stekker moet geaard, in een apart circuit.         

◆Houd kinderen uit de buurt van de machine om ongelukken te voorkomen.         

◆Vermijdt te lang gebruik achtereenvolgend, anders zullen de motor en de controller beschadigd 

raken , en zal de achteruitgang van het lager , de loopband en 

de treeplank versnellen . De machine moet regelmatig onderhouden worden .         

◆Houd de machine uit de buurt van stof om sterke statische elektriciteit te voorkomen .         

◆Zet de elektrische stroom uit na gebruik .         

◆Zorg voor een goede ventilatie tijdens het hardlopen.         

◆Klem de beveiligingskabel op uw kleding om ervoor te zorgen 

dat de machine stopt bij noodtoestand conditie .         

◆Als u zich niet goed voelt bij het gebruik van deze machine, stop dan en raadpleeg een arts.         

◆Silicone olie moet uit de buurt van kinderen worden gehouden na gebruik .         

◆Als het netsnoer beschadigd is, neem dan contact op 

met onze gekwalificeerde onderhoud personeel..                

         

        

◆  
        

◆        Verboden 

◆ Gebruik de machine niet als er iets is afgebroken of ander soort defect.         

 Anders kan er een ongeval of letsel ontstaan. 

◆ Spring niet op en neer tijdens het bewegen .         

◆   ---- Blessures kunnen worden veroorzaakt door de val . 

◆ Zet de machine niet in of nabij een vochtige ruimte zoals de badkamer.         

Tip: Voordat u de machine vouwt, controleert u of de helling op 0 graden staat! 

 ! 
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◆ Plaats de machine niet in direct zonlicht of op plaatsen met een hoge temperatuur, zoals in de 

buurt van een fornuis of een verwarmingstoestel.         

   ---- Anders kan er lekkage ontstaan en in brand vliegen 

Niet gebruiken als het netsnoer is beschadigd of als de stekker van de stekker los zit.         

   ---- Dit kan anders leiden tot een elektrische schok, kortsluiting of brand. 

◆Beschadig of buig het netsnoer niet met geweld en draai het niet om. Zet geen zware voorwerpen 

op de machine , klem niets..         

    ---- Kan anders leiden tot brand of een elektrische schok. 

◆Gebruik de machine niet voor meer dan 2 personen tegelijk en kom niet in de buurt van 

de machine wanneer deze in gebruik is.         

◆Drink geen water boven het apparaat 

- --- Kan elektrische schokken en brand veroorzaken. Verboden! 

◆Mensen die zelden aan lichaamsbeweging doen, mogen niet plotseling intensief sporten.         

◆Wanner moe, geen gebruik maken van de machine .           

    ----Kan leiden tot schade aan uw gezondheid. 

◆Product is geschikt voor het hele gezin, niet van toepassing op scholen, sportscholen en ga zo maar 

door. ---- Er bestaat gevaar voor letsel.         

◆Niet gebruiken met harde voorwerpen in broekzakken .         

    ---- Kan ongeval of letsel veroorzaken. 

◆Zorg dat de stekker niet vies is of met water in contact komt.         

  ---- Kan leiden tot elektrische schokken , kortsluiting of brand. Niet gebruiken met natte handen ! 

◆Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt.        .            

◆Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde 

fysieke, sensorische of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder 

toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon 

die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. .         

◆Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.           

  

  

 

 

     

 

     Centraal beschermingssysteem! 

◆Dit product moet worden geaard. Als de machine niet goed functioneert, biedt aarding een 

goed kanaal voor elektrische stroom om het risico op elektrische schokken te verkleinen.         

 !   

  

Grou

ndin

g 

instr

uctio

ns! 
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◆Dit product is voorzien van een stekker met aardgeleider en stekker. Steek de stekker volledig in 

het standaard stopcontact.              

◆Als de apparatuur aardgeleider verbinding niet juist is , zal het een elektrische schok 

veroorzaken. Als u twijfel heeft over de vraag of uw product niet correct is of niet geaard, vraag 

dan een professional. 

◆Gebruik het stopcontact in dezelfde vorm als de geaarde stekker. Gebruik niet de plug adapter.  

3. Installatie instructies 

1. Zet de machine plat op de grond . En zet de rechtopstaande kolommen en console zoals hieronder:: 

       
 

2. Gebuik de 5 # zeskantsleutel en schroef M8 * 45 (A) en M8 * 20 (B) met borgring  en moer  met de kolom in 

de basis en zet vast met M8. 
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3. Houd de linker- en rechterkolommen vast, gebruik een 6 # inbussleutel om het consoleframe 

op de kolommen te vergrendelen met schroef M8 * 25 . 

                 

 

Hierboven staan de stappen voor de installatie met één functie , multifunctionele machines moeten worden 

geïnstalleerd nadat u de bovenstaande stappen hebt voltooid en vervolgens doorgaan met de volgende 

installatie: 

 

4. Plaats twee schuimen en vier stimulator ' s sierdeksel in de framebuis. (Zoals de foto hieronder ) 

          

5. Gebruik 5 # binnen h Exagon sleutel en M8 * 40 en M8 de massage pijpen slot op de kolommen. Zet de 

stimulator ' s sierafdekkingen op kolommen. 
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6. Plaats twee vormen in het massageframe. Gebruik 5 # binnen h Exagon moersleutel en schroef M8 * 55 

om de massage kader vast te stellen. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

7. Verwijder de drie M8 * 15-schroeven van de massage en gebruik vervolgens M8 * 15-schroeven om de 

stimulator op het massageframe  te bevestigen. 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

8. Bevestig deze twee schuimen op het frame en plaats vervolgens de dumbbells op het frame. 

 

 

9. Houd de veiligheidssleutel op de onderstaande positie: 
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OPMERKING : controleer of alle schroeven gelijkmatig zijn vergrendeld volgens 

de vereisten na installatie, en controleer of er geen onderdeel is weggelaten 

voordat de elektriciteit wordt aangesloten . 

* Afhankelijk van de persoonlijke eisen , kunt u kiezen uit drie niveaus van 

handmatige helling, zoals hieronder: 

 

               

      Foto: 1                  Foto: 2               Foto: 3 

3. Gebruik instructies 

Gebruik van loopband 

1) Steek de stekker correct in het stopcontact en zet de schakelaar aan (in rode kleur) 

Als het lampje 

brandt, klinkt er een pieptoon en wordt het scherm verlicht . 

 

 

2) Houd de veiligheidssleutel uit de buurt van kinderen als de loopband niet in gebruik is. Plaats de 

siliconenolie op plaatsen waar kinderen niet bij kunnen. Als het per ongeluk wordt gegeten of in de 

ogen wordt gespleten, gebruik dan water om te wassen en raadpleeg onmiddellijk een arts. 

3) Veiligheidssleutel Inleiding 

Safety key 

1 
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  De loopband kan alleen starten als de veiligheidssleutel op het gele gedeelte van het 

bedieningspaneel zit. Klem de veiligheidssleutel op kleding wanneer u de loopband gebruikt om 

ongelukken te voorkomen. Als u de veiligheidssleutel uit de loopband trekt, stopt de loopband 

onmiddellijk. Plaats de veiligheidssleutel terug als u de loopband blijft gebruiken. 

4) Vouwinstructies 

  Vouw de loopband: 

  Het bespaart ruimte als de loopband is ingeklapt. 

  Schakel de schakelaar uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het opvouwt. Til het 

loopvlak op totdat het wordt vastgehouden. 

Vouw de loopband uit: 

  Trap tegen de drukstang, houd het loopvlak vast en laat het loopvlak dan geleidelijk zakken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sticker van model met helling 

  

 

Sticker van model zonder helling: 

 

 

Kick 

here 
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4.1 Opstarten  

Normale start na 5 seconden aftellen.  

4.2 Aantal programma 's 

3 handmatige programma 's , 12 automatische programma 's , 1 FAT-programma. 

4.3 Veiligheidsvergrendelingsfunctie 

Ontkoppel het veiligheidsslot , "E7" verschijnt op het scherm. De loopband stop is onmiddellijk, en een 

Di alarmgeluid is verhuurd. P ut de veiligheid sleutel terug , alle gegevens zullen worden gewist in 2 seconden.. 

4.4  Key functie 

4.4.1 Startknop , stopknop : 
 

Wanneer de stroom is ingeschakeld, drukt u op de startknop, de screen -display s "0,8 km / h ", en 

de loopband begint. Stop-toets : als de loopband is in lopende staat, drukt u op de stop-knop, alle 

gegevens zullen worden gewist, en de loopband c o me s in volledig tot stilstand en terug te 

keren en om de handmatige modus . 

A. 4.4.2. Programmatoets  

：  

Druk op deze knop, van handmatige modus naar automatisch programma ( P1 - P12 ) in de stand-by modus kan 

worden gekozen. M anual modus is systeemstandaard ru nning modus en de standaardsnelheid 0.8 km / h, de 

maximale snelheid is 16 km / h. 

4.4.3 Mode key:  

Indrukken van deze toets t rie verschillende countdownmodus s kan worden gekozen in standby : Tijd 

countdownmodus, afstand countdownmodus en calorie countdownmodus . Gebruik de snelheid plus of 

min-toets om de aftelwaarde in te stellen, wanneer de instelling is voltooid, drukt u op de "Start" -knop om de 

loopband te starten. 

4.4.4 snelheden verhogen en verlagen toets:  

Gebruik deze toetsen om de snelheid van de loopband aan te passen met 0,1 km / druk, en als u langer dan 2 

seconden ingedrukt houdt , zal het aantal gestaag toenemen of afnemen . Deze twee knoppen zitten in de 
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hand greep. 

4.4.5 sneltoetsen voor snelheid (model zonder helling) 

Snel toets 1,3,5, 7,9,11 kan direct de snelheid aanpassen tijdens het rennen. 

4.4.6 Multimedia-bedieningstoetsen: 

Knoppen voor afspelen, pauzeren, vorige, volgende , volume omhoog / omlaag . Speel muziek af wanneer u 

een USB- of SD-kaart plaatst . 

4.4.7 Hellingtoetsen: (alleen inbegrepen bij modellen met helling) 

Kan worden gebruikt om de waarden aan te passen bij het instellen van waarden en om de helling aan te passen 

wanneer de loopband in werking is. Houd de toets langer dan 2 seconden ingedrukt, de helling zal gestaag 

toenemen of afnemen. Deze twee toetsen zitten  in de handgreep. 

4.4.8 Mute functie: (niet inbegrepen bij modellen met helling) 

Als u op deze toets drukt, wordt de loopband gedempt en nogmaals indrukken kan het volume herstellen. Het 

kan worden gebruikt om de waarden van het systeem aan te passen. 

 

4.5 Weergavefunctie 

1. 5 .1 Snelheidsweergave. 

Geef de huidige loopsnelheid weer. 

4 . 5 .2 Tijdweergave 

Geef de tijd van de handmatige modus en de afteltijd weer onder automatische modi en 

programma's. 4 . 5 .3 Afstandsweergave   

Geef de cumulatieve afstand weer in handmatige modus en progra ms. Geef het aftellen van de 

afstand weer in automatische modus . 

4 . 5 .4. Calorieweergave 

Geef cumulatieve calorieën weer in handmatige modus en progra ms. Geef het aftellen van calorieën 

weer in automatische modus. 

4 . 5 .5. Hartslagweergave 

Het hartslagsignaal wordt gedetecteerd en de hartvormige markering knippert tijdens het testen 

4 . 5 .6. H et bereik van de gegevens die in elk venster worden weergegeven : 

TIJD : 5:00 - 99,59 (MIN) 

AFSTAND: 1, 0 - 99,9 (KM) 

CALORIEËN: 20, 0 - 999 (C) 

SNELHEID: 0,8 - 16 (KM / H) 

PULSE: 50 - 199 (BPM) 

 

 

4 . 6 H eart rate maatregel functie 

Wanneer de loopband wordt geactiveerd, houdt u het hartslagsensor -stuk 5 seconden vast en 

de hartslag wordt op het scherm weergegeven, het weergavebereik is 50-200 keer / min . H et 

hartvormige merkteken knippert tijdens het testen. Deze data is ter referentie alleen , het kan niet als 

medische gegevens worden beschouwd. 

4 . 7 Automatisch programma 
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Elk programma is verdeeld in 10 segmenten en de looptijd van elk segment van het programma is 

gelijkmatig verdeeld. Hieronder volgt een vorm van tijdverdeling van 12 programma's. 

 

     Programma 

 

Set time / 10 = Running time van 

elk tijdvak 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P1 SNELHEID 3 3 6 5 5 4 4 4 4 3 

P2 SNELHEID 3 3 4 4 5 5 5 6 6 4 

P3 SNELHEID 2 4 6 8 7 8 6 2 3   2 

P4 SNELHEID 3 3 5 6 7 6 5 4 3 3 

P5 SNELHEID 3 6 6 6 8 7 7 5 5 4 

P6 SNELHEID 2 6 5 4 8 7 5 3 3 2 

P7 SNELHEID 2 9 9 7 7 6 5 3 2 2 

P8 SNELHEID 2 4 4 4 5 6 8 8 6 2 

P9 SNELHEID 2 4 5 5 6 5 6 3 3 2 

P10 SNELHEID 2 5 7 5 8 6 5 2 4 3 

P11 SNELHEID 2 5 6 7 8 9 10 5 3 2 

P12 SNELHEID 2 3 5 6 8 6 9 6 5 3 

4.8 3 Modes ' parametrering 

Stel het aftellen van de eerste tijd in op 30:00 

minuten, het instelbereik is 5:00 --- 99:00 minuten, stap voor 1:00. De initiële 

instelling van Calori e aftellen is 50 kcal , het instelbereik is 20 --- 990 

kcal, s tap door 10 de initiële instelling van de afstand c ountdown is 1,0 

kilometer, de se sla bereik is 1,0 --- 99,0 km , stap door 1.0 . 

 

 

4.9 Physical Fitness Test (FAT) 

Druk in de stand-bymodus op de toets "Program" om het detectievenster voor de menselijke 

lichaamsmassa-index (FAT) te openen waarin "FAT" wordt weergegeven. Druk op de knop 
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"Instellingen" om de in te stellen parameters te selecteren (F1 - geslacht, F2-leeftijd de F3-lengte, 

F4-lichaamsgewicht), gebruik " snelheid + " en " snelheid - " om het geslacht in te stellen en druk op 

de modusknop om in te stellen volgende parameters. Wanneer de instellingen zijn voltooid, houdt u 

de handpols ingedrukt om de fysieke detectie in te voeren . De body mass index (FAT) is een 

maat ment van de verhouding tussen lengte en gewicht van een persoon, maar geen betrekking op het 

deel van het lichaam . FAT is geschikt voor mannen en vrouwen, samen met andere 

gezondheidsindicatoren , het dient als basis voor mensen om het gewicht aan te passen. Ideaal FAT 

moet tussen 20-25, minder dan 19 betekent mager, het bereik tussen 25 en 29 is overgewicht, en 

als je 30 overschrijdt , wordt beschouwd als te zijn OBE diversiteit . De reeks parameters is als 

volgt. (Deze gegevens zijn alleen ter referentie en kunnen niet als medische gegevens worden 

beschouwd.) 

    01 Geslacht 01man 02 vrouw                                                        

02 Leeftijd 10 ------ 99                                          

03 Hoogte 100 ---- 200                                          

04 Gewicht 20 ----- 150                                          

    05 FAT ≤19 ondergewicht                                                                      

                            FAT = (20 --- 25) Normaal gewicht                                          

                            FAT = (25 --- 29) Overgewicht                                          

                            VET ≥30 Obesitas    

  

Vertaling van foutcodes 

Fout code Foutbeschrijving        Fault handling 

E1 

 

Abnormale communicatie: 

wanneer de stroom is

 op de verbinding 

tussen de 

onderste contro Ller 

de console abnormaal. 

 

Mogelijke oorzaak: de communicatie tussen de onderste 
controller en console is geblokkeerd, controleer elke verbinding 
tussen de controller en console , zorg ervoor dat elke kern volledig 
is aangesloten. Controleer de verbindingslijn , vervang deze als 
deze beschadigd is. 

E2 

Geen signaal van motor. Mogelijke oorzaak: 
Controleer de motorkabel om te zien of deze is aangesloten wel of 

niet, zo niet, opnieuw verbinding de motor draad. 
Controleer de motorkabel om te zien of deze schade d of ha is een 

verbrande geur , zo ja, de motor vervangen. 
Controleer de snelheidssensor om te zien of deze correct 

is geïnstalleerd of beschadigd i 
 

E5 

Over huidige bescherming: 
In werken , hoe lager 

besturingseenheid detecteert 

de stroom over 6A langer dan 

3 seconden zijn. 
 

Mogelijke oorzaak: 
Overbelasting leidt tot excessieve stroom, en het systeem stopt 

uit zelfbescherming, of een deel vastzit , caus ing van de motor 

te stoppen. Stel de loopband af en start hem opnieuw. C heck als 

er vloeistof of brandgeur terwijl de motor loopt , zo ja, replac e de 

motor; Controleer of de controller een brandwond ed geur , zo 

ja, controller vervangen; controleer de voedingsspanning , als 

deze niet overeenkomt met de specificaties, verander naar de juiste 

spanning en test de machine opnieuw. 
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E6 

 

Explosieveilige stootb

escherming: de 

abnormale spanning of 

motor veroorzaakt een 

defect aan het circuit 

dat de motor aandrijft. 

 

Mogelijke oorzaak: 
Controleer of de voedingsspanning is 50% lager dan de normale 

spanning , ons e de correcte spanning en testen van de 

machine weer , controle als de controller een brandgeur en 

vervang de controller; Controleer of de motorkabel is aangesloten 

en sluit de motordraad weer aan. 
 

E7 
Geen veiligheid  key  

Zet de veiligheid key op de juiste plaats. 

 

5. Routine onderhoud 
Waarschuwing : Voor het reinigen of maint ai n ing producten, moet u ervoor zorgen de 

stekker van de loopband is uitgetrokken . 

Schoonmaken: Uitgebreide schoonmaak zal het verlengen met behulp van levensduur van de 

elektrische loopband. 

Afneem e stof periodiek om de onderdelen schoon te houden. Zorg ervoor dat u de loopband aan 

beide zijden van het blootliggende gedeelte reinigt , om de ophoping van onzuiverheden te 

verminderen . Zorg ervoor dat u schone sportschoenen draagt om te voorkomen dat u 

de vuile spullen naar de treeplank en de riem sleept . Loopbanden moeten worden schoongemaakt 

met een vochtige doek met zeep. En let er goed op dat u de elektrische componenten en 

de loopband niet nat maakt . 

Waarschuwing : Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is voordat u de motorkap verwijdert, 

reinig de motor minstens één keer per jaar. 

Waarschuwing : Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is voordat u de motorkap verwijdert, 

reinig de motor minstens één keer per jaar. 

Speciaal smeermiddel voor loopbanden 

Deze elektrische loopband ' s treeplank en stromend gordel is gesmeerd in de fabriek. Wrijving 

tussen de loopband en loopvlak ha is een grote invloed op het gebruik van het leven en de prestaties 

van de elektrische loopband, daarom regelmatig het aanbrengen van smeermiddel nodig 

is . We raden je aan om regelmatig op het bord te kijken . Indien de raad van bestuur ' s oppervlak is 

beschadigd, neem dan contact op met onze klantenservice. 

We raden aan om smeermiddel te gebruiken tussen loopband en treeplank met het volgende schema: 

Lichtgewicht gebruiker (gebruik minder dan 3 uur per week) eenmaal per maand ; 

Zwaargewicht gebruik ( gebruik meer dan 7 uur per week) eens per halve maand . 

1. Met het oog op een betere bescherming van uw elektrische loopband en verlengen de levensduur 

van de machine, is het raadzaam dat na uw voortdurende gebruik van twee uur , schakelt de 

machine en laat het 10 minuten rusten voor ons weer ing . 

2. Als de band van de loopband te los zit, treedt er slipverschijnselen op tijdens het hardlopen ; als 

het ' s te strak , maar kan verminderen s motorprestaties en verharden van de slijtage van de rol en de 

loopband . U kunt twee zijden van de loopband 50-7 5 mm optillen als de spanning geschikt is. 

Met het oog op de loopband beter te gebruiken en de loopband functie s werk beter , 

is het noodzakelijk voor u om de lopende band in de beste conditie aan te passen. 
Uitlijning van de loopband 
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⚫Zet de elektrische loopband plat op de grond.         
⚫Laat de elektrische loopband draaien met een snelheid van ongeveer 6-8 km / 

uur.         
⚫Indien de loopband is dichter naar links , draai 

de linker adjust ing bout met 1/2 draai rechtsom, dan draait 

de juiste stelbout met 1/2 linksom. (Afbeelding A)         
⚫Indien de loopband is dichter naar rechts , 

rota tE de juiste stelbout met 1/2 slag rechtsom, dan draait 

de linker de r ting bout met 1/2 draai linksom . (Afbeelding 

B)      

    

          Foto A                    Foto B       

Siliconenolie aanbrengen 

Stap 1: O pen de loopband op . 

Stap 2: Open de siliconenolie fles, knijp de siliconenolie aan de zijde van de treeplank, zoals in de 

volgende f IGUUR: 

                

 


