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1. OVERZICHTSTEKENING    
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2. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES – LEES DEZE VOOR UW 
EIGEN VEILIGHEID 
 
Volg steeds de basisvoorzorgsmaatregelen bij het gebruik van 
deze loopband, met inbegrip van het volgende: 

● Om te zorgen voor uw veiligheid en om het toestel te beschermen, moet u 
alle instructies lezen alvorens de loopband te monteren en te gebruiken. 

● Om te zorgen voor een geschikt gebruik en de veiligheid van de loopband, 
moet u ervoor zorgen dat alle gebruikers deze handleiding lezen. Maak van 
deze handleiding een onderdeel van uw trainingsprogramma. De eigenaar 
moet ervoor zorgen dat iedereen die dit toestel gebruikt voldoende op de 
hoogte is van alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen. Herinner de 
gebruikers eraan dat ze vooraleer ze met een fitnessprogramma beginnen 
eerst een lichamelijk onderzoek moeten laten uitvoeren door hun arts. 

● Wie lijdt aan een verkoudheid, koorts, ziekte, aandoening of invaliditeit die 
een invloed heeft op uw vermogen om te wandelen, te lopen of te trainen 
mag de loopband niet gebruiken zonder zijn of haar arts te raadplegen. 

WAARSCHUWING 

● Gebruik dit product niet buiten, in de buurt van een zwembad of op een 
vochtige, natte locatie. 

● Monteer en gebruik de loopband op een stevige, vlakke ondergrond. Voorzie 
de volgende vrije ruimte: 1m aan elke zijkant, 2m achteraan. Zorg ervoor dat 
de loopband vrij is van hindernissen, zoals muren, meubelstukken of andere 
harde oppervlakken. Leg een beschermmat onder de loopband om de vloer of 
het tapijt tegen schade te beschermen. Controleer de loopband voor elk 
gebruik en ga na of alle bevestigingen stevig vastzitten. 

● Plaats de loopband zo dat de stekker toegankelijk is voor de gebruiker. 

● Lees en begrijp de noodstopprocedures alvorens de loopband te gebruiken. 

● Lees en begrijp alle waarschuwingen op de loopband en in de handleiding 
alvorens de loopband te gebruiken. 

WAARSCHUWING 

● Om het risico op elektrische schokken te vermijden, moet u de stekker van de 
loopband onmiddellijk na gebruik uittrekken. Trek altijd de stekker van de 
loopband uit vooraleer u deze reinigt, onderhoudstaken uitvoert of verplaatst. 

● Probeer nooit de loopband te verstellen wanneer er iemand opstaat. 

● Probeer nooit de loopband te gebruiken met een spanningsadapter. 

● Probeer nooit de loopband te gebruiken met een verlengkabel. 

● Hou het stroomsnoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken en scherpe 
randen. 



 

 

● Gebruik deze loopband nooit indien de stroomkabel of de stekker beschadigd 
is, wanneer deze niet correct werkt, beschadigd raakte, gevallen is of 
ondergedompeld werd in water. In deze gevallen moet de loopband 
nagekeken worden door een erkende onderhoudstechnicus. 

● Hou alle elektrische componenten zoals de motor, het stroomsnoer en de 
A/U-schakelaar uit de buurt van vloeistoffen om schokken te vermijden. 
Plaats niets op de handgreep, de console of de kap. Plaats vloeistoffen, 
tijdschriften en boeken in de gepaste houders, maar niet in een houder voor 
accessoires. Gebruik bij voorkeur bussen met deksels. 

● Probeer nooit zelf elektrische of mechanische herstellingen uit te voeren.  
Contacteer ervaren onderhoudspersoneel. Contacteer de dichtstbijzijnde 
erkende dealer of bevoegde herstellingsdienst. 

● Sluit deze loopband alleen aan op een correct geaarde contactdoos. De 
verkeerde verbinding van het stroomsnoer kan leiden tot elektrische 
schokken. Contacteer een erkende elektricien of onderhoudstechnicus als u 
twijfelt over de aarding van het product. Wijzig de stekker die bij de loopband 
geleverd werd niet. Indien deze niet past in de contactdoos, moet u een 
correcte wandcontactdoos laten installeren door een erkende elektricien. 

● Zie deel 3 voor de juiste circuit voor het stroomsnoer. 

WAARSCHUWING – Om het risico op brandwonden, brand, elektrische 

schokken of lichamelijke letsels te beperken: 

● Laat kinderen of mensen die niet vertrouwd zijn met de werking van de 
loopband niet in de buurt van de loopband. Laat kinderen nooit onbewaakt 
achter bij de loopband. 

● Tieners en mindervaliden mogen de loopband enkel onder toezicht 
gebruiken. 

● Laat geen dieren op of in de buurt van de loopband. 

● Gebruik de loopband niet in gebieden waar producten verstoven worden of 
waar zuurstof wordt toegediend. Deze stoffen leiden tot een gevaar op 
verbranding en ontploffing. 

● Gebruik de loopband niet als u meer dan 115 kg weegt. Dit is het maximale 
toegelaten gewicht. 

● Laat nooit voorwerpen in de openingen vallen. Zorg ervoor dat er zich geen 
voorwerpen naast of onder de loopband bevinden wanneer u de loopband 
gebruikt. Als er iets in valt, moet u de stroom uitzetten, de stekker uit de 
wandcontactdoos halen en het voorwerp voorzichtig uithalen. Als u het 
voorwerp niet kunt uithalen, moet u contact opnemen met de dichtstbijzijnde 
erkende dealer. 

● Leun niet tegen of klim niet op de loopband. Dit kan leiden tot het 
omkantelen en vallen van de loopband en kan ernstige lichamelijke letsels 
veroorzaken. 

● Slechts één persoon tegelijk mag de loopband gebruiken. 

● Gebruik de loopband nooit wanneer de ventilatieopeningen afgedekt zijn. 
Hou de ventilatieopeningen vrij van pluis, haar of hinderlijke materialen. 



 

 

● Hou de loopband steeds schoon en droog. 

● Zorg ervoor dat het stroomsnoer voldoende loshangt en niet geklemd zit 
onder de loopband bij niveauveranderingen. 

● Doe voor elke training een opwarming van 5 tot 10 minuten aerobe activiteit, 
gevolgd door stretching. Vermijd overmatig trainen, u moet nog kunnen 
praten tijdens het trainen. Zorg na de training voor een afkoeling met 
langzaam wandelen en stretchen. 

● De veiligheidsklem moet op de taille bevestigd worden vooraleer u begint te 
trainen. Een snoer verbindt de veiligheidsklem met de rode STOP-toets op de 
console. Indien een gebruiker moeilijkheden ondervindt, kan hij aan het snoer 
trekken om de loopband te stoppen. Anders kunnen er ernstige letsels 
ontstaan als u zou vallen tijdens het trainen. 

● Wees voorzichtig bij het op- en afstappen van de loopband. Gebruik de 
handgreep wanneer mogelijk. Plaats uw voeten stevig op het rechter en linker 
zijvlak alvorens de loopband begint te bewegingen (voor het trainen). Sta 
nooit op de loopband wanneer u deze opstart. Door een plotse start kunt u 
uw evenwicht verliezen. Stap op de loopband wanneer de snelheid ongeveer 
1,5 km/u is of minder. 

● Test regelmatig de noodstop door aan het veiligheidssnoer te trekken en na te 
gaan of de loopband volledig stilstaat. 

● Draag gepaste kledij en schoenen voor het trainen - geen loszittende kledij. 
Doe lang haar in een staart. Hou losliggende handdoeken uit de buurt van het 
loopoppervlak. De loopband stopt niet onmiddellijk indien er een voorwerp 
vastraakt in de riem of de wielen. 

● Gebruik de loopband niet blootsvoets. Draag altijd schoenen. Draag schoenen 
met rubberen of antislipzolen. Draag geen schoenen met hakken, leren zolen, 
studs of spikes. Zorg ervoor dat er geen steentjes vastzitten in de schoenen. 

● De handgrepen kunnen vastgehouden worden voor extra stabiliteit maar ze 
zijn niet bestemd voor continu gebruik. 

● Stap nooit op of van de loopband terwijl de loopband beweegt. Houd uw 
lichaam en hoofd naar voren gericht. Gebruik de handgrepen wanneer 
bijkomende stabiliteit vereist is. In geval van nood, bijvoorbeeld als u struikelt, 
kunt u de handgrepen vastnemen en de voeten op de zijvlakken zetten. 
Probeer nooit u om te draaien of achterwaarts te wandelen of te lopen op de 
loopband. 

● Overdrijf niet, en ga niet door tot u uitgeput bent. Stop met trainen als u zich 
duizelig voelt, zwak, als u misselijk bent, borstpijn of andere abnormale 
symptomen gewaarwordt tijdens het trainen. Raadpleeg onmiddellijk uw arts. 

● Laat de loopband nooit onbewaakt achter wanneer de stekker in het 
stopcontact zit en de loopband draait. Laat de loopband na het uitzetten pas 
alleen wanneer deze volledig stilstaat en vlak staat. Om de loopband los te 
koppelen, zet u alle bedieningen op STOP of UIT. Trek daarna de stekker uit de 
contactdoos. 

● Verwijder altijd de veiligheidssleutel uit de loopband wanneer u klaar bent 
met trainen, vooral wanneer er kinderen zijn. Dit voorkomt dat zij per ongeluk 
de loopband aanzetten. 



 

 

● Gebruik deze loopband alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in 
deze handleiding. Gebruik geen reservestukken die niet door de fabrikant 
worden aanbevolen. Deze kunnen letsels veroorzaken. 

● De garantie geldt niet wanneer de loopband geopend of gewijzigd werd door 
mensen die geen deel uitmaken van onze erkende Technische Dienst. 

Opmerking: lees alle instructies en bewaar voor toekomstig gebruik. 

  



 

 

3. STROOMVEREISTEN 

De loopband heeft een bijzondere voeding nodig: 

Voedingsspanning (V) Frequentie (HZ) Stroom (A) 

100 50/60 18 

120 50/60 18 

200 50/60 9 

220 50/60 9 

230 50/60 9 

240+ 50/60 9 

De bedrading gebeurt volgens de elektrische regelgeving in het land van 

installatie. Hoog- en laagspanningsdraden en aardingsdraden moeten 

afzonderlijk getransporteerd worden en mogen geen contact hebben met elkaar 

of andere draden kruisen. Het product moet geaard zijn om elektrische 

schokken te vermijden maar een verkeerd aangesloten geaard toestel of 

loopband kan ook elektrische schokken veroorzaken. Als u niet zeker bent of de 

aarding correct werd aangesloten, kunt u de elektricien of het 

onderhoudspersoneel raadplegen. Indien de stekker niet geschikt is voor de 

wandcontactdoos mag u de stekker niet vervangen. Raadpleeg een 

professionele elektricien voor de installatie. 

GEVAAR! 

 
  

Figuur 

Aardingsmethoden 

GEAARD STOPCONTACT 

AARDINGSPEN 



 

 

4. CHECKLIST VOOR MONTAGE 
Item Beschrijving Hoev.  Item Beschrijving Hoev. 

A Frame 1  a Zeskant kruiskopschroef M8XP1.25X35  8 

B Console computer  1  b Zeskant kruiskopschroef M8XP1.25X15 4 

C Zijdelingse afdekking (L) 1  c Moer M8 10 

D Zijdelingse afdekking (R) 1  d Phillips-kruiskopschroef M4x15 6 

E 
Decoratieve afdekking 
handgreep (L) 

1  e 
Hexagonale steeksleutel + 
schroevendraaier 

#17, #14, #13 1 

F 
Decoratieve afdekking 
handgreep (R) 

1  f Hexagonale steeksleutel M5 1 

    g Silicone  1 

    h MP3-klankkabel  1 

    i Veiligheidssleutel en -klem  1 

 

 

 

  



 

 

5. MONTAGESTAPPEN 

Er zijn twee personen nodig om de montage uit te voeren. 

(Opgelet: gelieve de montagestappen exact uit te voeren om letsels te 

voorkomen.) 

 Gelieve de bindlinten niet 

door te knippen alvorens de 

loopband uit de doos te nemen 

zoals op de rechter tekening staat 

aangegeven om te vermijden dat 

uw handen gekneld raken of dat u 

lichamelijk letsel oploopt.  

 

 

 

 

  

1. Til de staande elementen op 
zoals getoond op de rechter 
illustratie.  

 

  

2. Laat uw helper de staande 
elementen vasthouden en 
draai de zeskantschroef (a, b) 
en onderlegringen (c) met de 
steeksleutel vast. 

 

 

  

Staand 



 

 

3. Linker bekerhouder zoals 
getoond op de rechter 
illustratie. 

 

 

  

4. Draai de bekerhouderset en 
de staande elementen vast 
met zeskantschroeven (a) en 
ringen (c). 

Breng de decoratieve 
afdekking van de handgrepen 
(E, F) goed aan over de 
handgrepen. 

 

  

5. Verbind de 10-pins, 11-pins en 
2-pins draden van de console 
met de overeenkomstige 
bedrading van de 
bekerhouderset.   

Sluit daarop de 
computerconsole (B) aan op 
de bekerhouderset en zet vast 
met zeskant 
kruiskopschroeven (b). 

 

 

  

6. Bevestig de zijdelingse 
afdekkingen (C, D) op het 
onderstel en zet vast met de 
Phillips-kruiskopschroeven (d). 

 

 

 

Bekerhouderset 



 

 

 

 

6. VERPLAATSEN EN OPBERGEN 

Deze loopband kan toegeplooid 
worden voor opslag. Zet de 
aan/uit-schakelaar op uit en trek 
de stekker uit het stopcontact. 
Wacht tot de loopband volledig tot 
stilstand gekomen is. 

6-1 De loopband dichtplooien 

1. Plaats beide handen onder de 
steunbalk meteen onder de 
achterkant van de loopband 
zodat u een stevig tilpunt hebt. 

2. Til de loopband helemaal naar 
voren en zorg ervoor dat de 
cilinder vastzit.  

3. Ga na of het 
blokkeermechanisme vastzit 
door voorzichtig te trekken aan 
de achterkant van de loopband 
en zorg ervoor dat deze 
geblokkeerd zit. 

6-1 De loopband uitklappen 

1. Klap de loopband uit op een 
stevig, effen oppervlak. Voorzie 
de volgende vrije ruimte: 1m 
aan elke zijkant, 2m achteraan. 
Zorg ervoor dat de loopband 
vrij is van hindernissen, zoals 
muren, meubelstukken of 
andere harde oppervlakken. 

2. Ga achter de loopband staan, 
duw de loopband voorzichtig 
naar voren in de richting van 
het scherm en duw dan 
voorzichtig het 
blokkeermechanisme naar 
voren tot de cilinder vrij is. Trek 
de loopband voorzichtig naar 
beneden en deze valt zachtjes 
op de grond. De cilinder is 
ingesteld om langzaam naar 
beneden te gaan. 

 



 

 

  

6-3 De loopband verplaatsen 

1. Om de loopband te 
verplaatsen, moet u deze eerst 
inklappen en ervoor zorgen dat 
het blokkeermechanisme stevig 
vastzit.  

2. Houd beide handgrepen met 
de treden vast op één zijkant 
van het onderstel naast de 
wielen om de loopband naar 
achteren te kantelen met twee 
wielen op de grond. Zet de 
loopband daarna neer. 

 Om gevaar te vermijden, 
mag u de loopband niet 
verplaatsen naar of plaatsen op 
oneffen grond.  

 

  

De cilinder is breekbaar en kan 
lichamelijk letsel veroorzaken 
indien deze beschadigd raakt.   

Let goed op de cilinder en 
controleer deze grondig, als die 
beschadigd is of loszit, moet u 
onmiddellijk contact opnemen met 
de plaatselijke agent of verdeler.  

 

  

Cilinder 



 

 

7. FLEXIBILITEIT 

 

FLEXIBILITEIT 

 



 

 

 

8. NOODSTOPSYSTEEM 

 

Deze loopband is uitgerust met een veiligheidssysteem. De veiligheidssleutel 
staat afgebeeld op de bovenstaande tekening, er is een snoer die de 
veiligheidsklem verbindt met de STOP-sleutel op de console. De gebruiker 
moet de veiligheidsklem op zijn taille bevestigen alvorens met zijn training te 
beginnen.  

Stop de loopband in geval van nood door aan het koord te trekken. 

 

Gelieve de veiligheidssleutel terug te duwen zodat de loopband opnieuw 
stationair kan werken. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. ONDERHOUD 

9-1. Afstelling van de loopband 

Indien de loopband niet 
gecentreerd is, stop dan de 
loopband en verstel de 
zeskantschroef in de afdekking 
achteraan met behulp van de 
zeskantsleutel. Indien de loopband 
bijvoorbeeld naar links afwijkt, 
draai dan de linker zeskantschroef 
ongeveer 1/4 draai (rechtsom). 
Indien de loopband naar rechts 
afwijkt, draai dan de rechter 
zeskantschroef ongeveer 1/4 draai 
(rechtsom). Zet de loopband aan 
nadat de aanpassing werd 
uitgevoerd. Als u vindt dat de band 
niet naar de juiste positie is 
verplaatst, herhaal dan de 
bovenstaande stappen. Gebruik de 
loopband niet tot de band opnieuw 
gecentreerd staat 

(PS 1. Deze handeling is erg belangrijk. 
 Indien de band niet gecentreerd 
 is, moet u de bovenstaande 
 stappen uitvoeren.) 

PS 2. De positie van de loopband kan 
 enigszins afwijken naar links of 
 naar rechts. De situatie hangt af 
 van hoe de eindgebruikers de 
 loopband gebruiken en hoeveel 
 ze wegen. Het is niet nodig de 
 band te verstellen indien hij de 
 zijkanten niet raakt.) 

 

  

A



 

 

9-2. Methode toevoegen silicone 

Rechts vindt u de lijst met de 
aanbevolen 
onderhoudsintervallen voor het 
aanbrengen van silicone op het 
loopvlak afhankelijk van de 
trainingsfrequentie. 

 

Wanneer de aangegeven tijd is 
bereikt, moet u eerst de 
zeskantschroef op de achterste 
afdekking losschroeven met de 
zeskantsleutel. Trek de loopband 
naar boven en breng wat silicone 
aan op het midden van de plaat. 
Voeg 10cc toe om de loopplaat 
te smeren. Verstel de band naar 
het midden van de plaat en zet 
de zeskantschroef opnieuw vast 
zoals oorspronkelijk. 

Wanneer de loopband 
verschuift, moet u de 
bovenstaande methode volgen 
om de loopplaat te smeren. 

 

 

 

 

KM/MIJL Snelheid 
Onderhouds-

interval 

KM 

Onder 6 km/u 1 jaar 

6-12 km/u 6 maanden 

Boven 12 km/u 3 maanden 

MIJL 

Onder 4 ml/u 1 jaar 

4-8 ml/u 6 maanden 

Boven 8 ml/u 3 maanden 

OPMERKING: DIT ONDERHOUD IS BESTEMD 
VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK. 

  



 

 

10.  BEDIENINGSINSTRUCTIES COMPUTER 

 
 

10-1. Functies console 

SNELHEID + Snelheid verhogen  

SNELHEID - Snelheid verlagen 

HELLING ^ Hellingshoek vergroten  

HELLING v Hellingshoek verkleinen 

START Schakel de computer in om te beginnen trainen, alle waarden 

beginnen te tellen 

STOP Druk op STOP om te pauzeren, de tellers voor tijd, afstand en 

calorieën stoppen 

PROG P1-P24, de gebruiker kan de tijd, afstand en calorieën instellen   

MODUS Druk in de programma-instelling op MODE om een andere 

instelling te openen  

HELLING 1, 3, 5, 7, 9 Sneltoets om de helling naar niveau 1, 3, 5, 7, 9 te verhogen 

SNELHEID 2, 4, 6, 8, 10 Sneltoets om snelheid naar 2, 2, 4, 6, 8, 10 km/u te verhogen 

AUDIO IN/ MP3-poort De gebruiker kan muziek beluisteren vanop zijn persoonlijk toestel 

 VENTILATOR Schakelaar ventilator  

 VEILIGHEIDSSLEUTEL Indien de veiligheidssleutel niet correct geplaatst is, verschijnt 

"EO" op het scherm. Breng de veiligheidssleutel in de juiste positie 

om de loopband terug te brengen naar de status start/klaar. 

 

 

 



 

 

10-2. Functies bedieningstoetsen handgreep 

SNEL HELLING OP Handige knop voor snelle aanpassing helling op 

SNEL HELLING NEER Handige knop voor snelle aanpassing helling neer 

SNEL STARTEN Handige controleknop voor snel starten  

SNEL STOPPEN Handige controleknop voor tijdelijk stoppen 

SNELLE TOENAME SNELHEID Handige controleknop voor het verhogen van de snelheid 

SNELLE AFNAME SNELHEID Handige controleknop voor het verlagen van de snelheid 

 

10-3. Trainingsprogramma  

P00 -  

Op het PROG.-venster staat P00, de gebruiker kan de modustoets gebruiken om 

de tijd, de afstand of het calorieverbruik te kiezen. Het bijbehorende venstertje knippert. De 

gebruiker kan de waarde aanpassen door de toets voor snel/langzaam of op/neer in te 

drukken. 

P01~P24 - 

De snelheid en het hellingsniveau worden bepaald volgens de programmatabel 

in de bijlage 

 

11. OVERZICHT 

  



 

 

12. ONDERDELENLIJST 
Nr. Beschrijving Hoev.   Nr. Beschrijving Hoev. 

1 Basis 700x702.5x175(mm) 1   51 Zeskant kruiskopschroef  M8 xL:35(mm) 12 

2 Wielafdekking 67x35x30(mm) 2   52 Staande elementen links 1015x98x29(mm) 1 

3 Wiel ￠50x20(mm) 4   53 Staande elementen rechts 1015x98x29(mm) 1 

4 Voetvlak  ￠32x17(mm) 4   54 Hellingsbasis 5589x234x30(mm) 1 

5 Zeskant kruiskopschroef  M8xL:40(mm) 3   55 Moer ￠10x￠14 xt=2.0(mm) 8 

6 Zeskantmoer M8 7   56 Vierkante eindafdekking 15x30x15(mm) 4 

7 Zelftappende kruiskop Phillips-schroef M4x15(mm) 17   57 Hellingsmotor YA-15 202x144x68(mm) 1 

8 Vierkante eindafdekking 30x60x15(mm) 2   58 Zijdelingse afdekking rechts  417x190x44(mm) 1 

9 Basis bevestiging bedrading UC-2 26.5x12.5x13(mm) 3   59 Zijdelingse afdekking links 417x190x44(mm) 1 

10 Ronde kap ￠25.4x25.4(mm) 2   60 Cilinder ￠25.4x732(mm) 1 

11 Hoofdframe 1650x609x168(mm) 1   61 Bekerhouder 657x708.5x104(mm) 1 

12 Voorste rol ￠90x￠46x542(mm) 1   62 Afdekking controlebox 390x270x120(mm) 1 

13 Achterste rol ￠42x547(mm) 1   63 Magneet ￠10xt=3.0(mm) 1 

14 Loopband 460x2900xt=1.4(mm) 1   64 Basis veiligheidsschakelaar 36.5x19.8x14(mm) 1 

15 Zacht loopvlak 1320x605 x20(mm) 1   65 Nylonkoord 5x280(mm) 1 

16 Kussen M6 x￠25 x18(mm) 2   66 Toetsenbord controlebox 202x63.4x6.6(mm) 1 

17 Rechter pedaal 1270x74x36.2(mm) 1   67 Phillips zelftappende lenskopschroef  M2.5x6(mm) 30 

18 Linker pedaal 1270x74x36.2(mm) 1   68 Zelftappende Phillips-kruiskopschroef M4x10(mm) 2 

19 
Eindafdekking achteraan rechts 

bovenkant 
133x105x81(mm) 1   69 Rubberen handgreep 30x60x250xt=3.0(mm) 2 

20 Eindafdekking achteraan links bovenkant 133x105x81(mm) 1   70 Eindafdekking handgreep  68x65x35(mm) 2 

21 
Eindafdekking achteraan rechts 

onderkant 
133x105x95(mm) 1   71 Sneltoets helling op/neer 125x35x35(mm) 1 

22 Eindafdekking achteraan links onderkant 133x105x95(mm) 1   72 Sneltoets snelheid snel/langzaam 125x35x35(mm) 1 

23 Motor   1   73 Decoratieve afdekking handgreep links 140x58x118(mm) 1 

24 Bevestigingsplaat motor 85x84x35(mm) 1   74 Decoratieve afdekking handgreep rechts 140x58x118(mm) 1 

25 Afdekking achterkant 479x42x50(mm) 1   75 Veiligheidsschakelaar 48x33x17(mm) 1 

26 Bovenste motorafdekking 609x325x97(mm) 1   76 Zelftappende Phillips-kruiskopschroef M4x50(mm) 2 

27 Eindafdekking zachte handvat 22x25x40(mm) 4   77 Bekerhouder links  285x275x121(mm) 1 

28 Zacht handvat ￠21x400(mm) 2   78 Bekerhouder rechts  285x275x121(mm) 1 

29 Onderste motorafdekking 590x340x83xt=1.0(mm) 1   79 Afdekking montage bekerhouder onderaan 640x260x6(mm) 1 

30 Controller 160x53x103(mm) 1   80   Bevestigingsplaat computer 254x230x39(mm) 1 

31 Zeskantschroef contactdoos M8x100(mm) 1   81 Afdekking computer bovenaan 422x308x44(mm) 1 

32 Zeskantmoer M8 7   82 Afdekking computer onderaan 422x306x75(mm) 1 

33 Phillips-kruiskopschroef M4x15(mm) 7   83   Leesrek rechts 130x35x18.5(mm) 1 

34 Zeskantschroef contactdoos M8x70(mm) 1   84   Leesrek links 130x35x18.5(mm) 1 

35 Onderlegring ￠8x￠26xt=2.0(mm) 1   85 Toetsenbord 202x78x6.6(mm) 1 

36 Flensmoer M8x13(mm) 1   86 Bovenste bedieningspaneel 148.5x79x20.5(mm) 1 

37 Bevestigingsbasis sensor 22x15x10(mm) 1   87 Audio-ingang 67.5x51.5x8(mm) 1 

38 Sensor 24.5x17.5x6(mm) 1   88 MP3-module 63.5x42.5x11.5(mm) 1 

39 Zelftappende Phillips-kruiskopschroef M4x12(mm) 65   89 Luidspreker 66x53x42(mm) 2 

40 Stroomschakelaar 34.8 x15x33.5(mm) 1   90 Ventilator 40x40x10.5(mm) 2 

41 Overbelastingsschakelaar 59x35x24(mm) 1   91 Klankbord 25x16x25(mm) 1 

42 Stroomsnoer   1   92 USB-plaat 40x28x9.5(mm) 1 

43 Vasthoudring stroomsnoer ￠16x9(mm) 1   93 Ventilatorplaat 202x63.4x6.6(mm) 1 

44 Phillips zelftappende lenskopschroef  M4x12(mm) 2   94 Pen ijzeren plaat hellende basis ￠12.5x15(mm) 2 

45 Vierkante eindafdekking 20x50x15(mm) 2   95 R-ring hellende basis ￠1.5 x32x9(mm) 2 

46 Aandrijfriem J6 1   96 Onderlegring ￠18x￠8.5 xt:2(mm) 14 

47 Onderlegring ￠5x￠15x2(mm) 4   97 Phillips-kruiskopschroef M4x10(mm) 6 

48 Phillips-schroef met platte kop M6x20(mm) 4   98 Zeskant kruiskopschroef  M8x25(mm) 1 

49 Onderlegring ￠6x￠12xt:2(mm) 3   99 Zeskantschroef M10x40xL:15(mm) 5 

50 Zeskantschroef contactdoos M6x55(mm) 3   100 Zeskantmoer M10(mm) 4 

      101 Zeskant kruiskopschroef  M8x15(mm) 10 



 

 

 

Gebruikershandleiding  

Streef naar een gezonde levensstijl. 

Consistent superieure kwaliteit. 


