
 
 

 
 

Handleiding Jet 9 en iPlus module 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lees deze handleiding aandachtig voordat u de loopband installeert of in gebruik gaat nemen. Bewaar 
deze handleiding goed. 
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1. Garantie 

 Wij hebben ervoor gezorgd dat deze loopband gemaakt is van kwalitatief hoogwaardig materiaal. 

 Op deze loopband heeft u 2 jaar garantie op de onderdelen en 5 jaar garantie op het las- en 
framewerk, welke geldig is vanaf de afleverdatum. De garantievoorwaarden zijn alleen van 
toepassing voor de eerste eigenaar van de loopband. Indien u de loopband tweedehands heeft 
aangekocht heeft u geen recht op garantie.   

 Als het product defect is gegaan naar aanleiding van één van de volgende oorzaken, heeft u 
geen recht op garantie:  
 Onjuist gebruik en/of nalatigheid. 
 Onjuist handelen tijdens een defect.  
 Het gebruik van onderdelen welke niet voor deze loopband zijn bestemd. 
 Schade door een, niet aan de dealer aan te rekenen, reden.  

 

 Op accessoires, zoals bijvoorbeeld een vloermat, verlenen wij geen onderhoud en/of garantie. 

 De garantie op dit apparaat is van toepassing op het gebruik in een thuissituatie en is niet van 
toepassing bij professioneel en/of bedrijfsmatig gebruik.  

 
 

2. Veiligheid 

Wij hebben deze loopband ontworpen zodat u veilig kunt trainen. Lees voor gebruik eerst deze 
handleiding zorgvuldig, om ongelukken te voorkopen. Wij nemen geen verantwoording indien u 
één of meerdere van deze veiligheidspunten negeert. 
 

2.1 Persoonlijke veiligheid 
 

 Train op basis van uw eigen conditie. Overmatig- of onjuist trainen kan uw gezondheid schaden. 

 Draag tijdens het trainen geschikte sportkleding. Loszittende kleding kan tussen de loopband 
terecht komen, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Zorg daarnaast voor geschikte 
sportschoenen (het liefst loop- of hardloopschoenen). Loop- en hardloopschoenen zorgen voor 
additionele demping waardoor de kans op blessures wordt verkleind. 

 Laat kinderen en/of huisdieren niet in de buurt van de loopband spelen om mogelijk gevaar te 
voorkomen. 

 Laat kinderen niet alleen op deze loopband trainen.  

 Revaliderende mensen of mensen met een handicap welke het lopen op een loopband kunnen 
bemoeilijken, dienen te trainen in overleg met een arts en/of onder begeleiding. 

 Steek uw hand, voet of ander lichaamsdeel nooit onder de loopband als deze aanstaat.  

 Deze machine is, gelijktijdig, door één persoon te gebruiken. 

 Raadpleeg direct uw huisarts en stop direct met trainen indien u zich tijdens- of kort na de training 
duizelig voelt, pijn op de borst ervaart en/of andere ongewone symptomen ervaart.   

 Raadpleeg eerst uw huisarts voordat u begint met trainen, indien minimaal één van de volgende 
punten voor u van toepassing zijn: 
 Cardiopathie, hypertensie, diabetes, respiratoire aandoeningen of indien u een andere 

chronische aandoeningen heeft. 
 Indien u 35 jaar of ouder bent en overgewicht heeft. 
 Indien u zwanger bent. 

 

 
2.2 Veiligheidsaspecten loopband 

 

 Gebruik deze loopband niet buiten, in een hoge luchtvochtigheid of achter een raam in de zon. 

 Haal de safety key uit de loopband indien de loopband niet in gebruik is. 

 Deze loopband is geschikt voor thuisgebruik en is niet ontworpen voor het uitvoeren van 
medische testen en/of professioneel gebruik.  

 De hartslagmeting is niet geschikt voor medische doeleinden.  

 Raadpleeg direct de dealer bij schade aan uw stroomkabel. 

 Controleer alle onderdelen voor het in gebruik nemen van de loopband. Draai alle schroeven 
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zorgvuldig en goed aan. 

 Plaats de loopband op een schone, vlakke ondergrond. Zorg ervoor dat er geen water, warmte of 
scherpe onderdelen in de buurt van de loopband aanwezig zijn. 

 Maak alleen gebruik van reserve onderdelen indien deze door de dealer zijn geleverd of door de 
dealer zijn aangeraden.  

 Gebruik een geaard stopcontact. Indien de stekker niet in uw stopcontacten past, is het 
verstandig een elektricien te raadplegen. Wijzig niets aan de stekker van de loopband. 

 De voltage van deze loopband is 220V-240V AC.  

 Plaats de stroomkabel niet onder de loopband en zorg ervoor dat de stroomkabel het 
loopoppervlak niet raakt.  

 Trek de stekker uit het stopcontact voordat u begint met het schoonmaken en/of onderhouden 
van deze loopband. 

 
 
Waarschuwing: nalatigheid met betrekking tot bovenstaande veiligheidspunten kan leiden tot 
blijvende schade aan de loopband of aan uw lichaam.  
 
 

3. Inhoud 

Monteer alle onderdelen voorzichtig om schade te voorkomen.  
 

 Lees alle instructies voordat u begint met het monteren van de loopband en handel op basis van 
deze procedures.  

 Controleer de inhoud van de verpakkingen. 

 Verwijder alle verpakkingsmaterialen. 
 
 
Mochten er onderdelen ontbreken of mocht één van de onderdelen beschadigd zijn, dient u contact op 
te nemen met de dealer.  
 

3.1 Basis 
 

 

 
Frame 

 
Display 

 
Beschermkappen 

Frame  

 

 
Zakje met 
montage 
materiaal 
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3.2 Gereedschap 

 

 
  

 
Multi-wrench  1 pcs 

 
Homemade wrench  1 pcs 

 
 

Umbrella-type allen screw M8*60 
2pcs 

 
 

Umbrella-type allen screw M8*20 
8pcs 

 

 
 

Washer 10pcs 

 

 
 

Nut  2pcs 

 

 
 

Umbrella-type cross tapping screw 
M4.2*15 6pcs 

 

 
Lubricant 

 

  
Safety key 

  
MP3 connector  1pcs 
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4. Explosietekening  
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5. Onderdelenlijst  

No. Component Quantity No. Component Quantity 

1 Base frame 1 30 Base handling wheel set 2 

2 frame 1 31 Left decorative cover at base 1 

3 Left pillar accessory 1 32 Right decorative cover at base 1 

4 Right pillar accessory 1 33 Upper cover of meter 1 

5 Dashboard frame 1 34 Lower cover of meter 1 

6 Incline frame 1 35 Left upper cover for heart rate handlebar 1 

7 Motor stator 1 36 Right upper cover for heart rate handlebar 1 

8 Connecting frame 1 37 Left lower cover for heart rate handlebar 1 

9 Pressure stick 1 38 Right lower cover for heart rate handlebar 1 

10 Front roller 1 39 Upper cover for meter board 1 

11 Back roller 1 40 Circular tube plug 2 

12 Incline motor 1 41 Sponge sheath 2 

13 Motor 1 42 Safety key 1 

14 PCB 1 43 Console board 1 

15 Power switch 1 44 Amplifier board 1 

16 Overload protector 1 45 Upper touch key board 1 

17 Running board 1 46 Lower touch key board 1 

18 Running belt 1 47 MP3 module 1 

19 Multislot belt 1 48 Speaker 2 

20 Shock absorption 2 49 Reed pipe for safety key 1 

21 Bumper 4 50 Sensor wire 1 

22 Locating pad for side rail 8 51 Upper communication line 1 

23 Motor cover 1 52 Middle communication line 1 

24 Side rail 2 53 Lower communication line 1 

25 Left back cover 1 54 Green connecting line 1 

26 Right back cover 1 55 Red connecting line 1 

27 Lifting transporting wheel 2 56 Power wire 1 

28 Lower cover of motor 1 57 Red connecting line 1 

29 Adjusting foot pad 2    
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6. Samenstelling van de loopband 
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7. Installatie  

Stap 1: Installeer de staanders 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Laat de ‘Communication line’ in de rechterstaander zitten.  

 Plaats de staanders op het frame zoals de afbeelding in stap 1 weergeeft. Daarvoor gebruikt u 2 
keer de M8*20 schroeven (Umbrella screw) in combinatie met 2 ringen (Washer) en 2 keer de 
M8*60 schroeven in combinatie met 2 ringen. Gebruik 2 moeren (Nuts) om de schroeven aan te 
draaien, maar draai deze nog niet te vast.  

 
 
Stap 2: Installeer het display op de staanders 
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 Zorg ervoor dat de ‘Communication line’ kabels in de rechterstaander en de rechterkant van het 
display goed met elkaar zijn verbonden.  

 Plaats het display op de staanders. Daarvoor gebruikt u 6 keer de M8*25 schroeven in 
combinatie met 6 ringen om te bevestigen.  

 Steek de stekker in het stopcontact en zet de loopband aan door middel van de knop aan de 
achterzijde van de loopband. Indien alle functies werken kunt u de moeren van de stap 1 en stap 
2 vastdraaien.  

 
 
Stap 3: Monteer de covers op de loopband 

 

 Gebruik 4 keer de M4.2*15 schroeven om de decoratiekappen te monteren. 
 
Stap 4: Verwijder de schroef uit het basisframe  
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8. Ingebruikname 

Steek de stekker in het stopcontact en zet de loopband aan door de schakelaar om te zetten. De 
schakelaar zal verlichten en er zal een piep te horen zijn. Tevens zal het display oplichten. 
 
Indien u de loopband wilt gaan gebruiken, gaat u op de zijkanten van de loopband staan en drukt u op 
start. Op het moment dat de loopband start op 1km/h kunt u op het loopoppervlak gaan staan en 
beginnen met lopen. Op deze manier wordt het piekvermogen van de motor niet overbelast. 

 
8.1 Veiligheidssleutel 

 
Deze loopband werkt alleen als de veiligheidssleutel (safety key) ingestoken is. Het einde van deze 
veiligheidssleutel maakt u vast aan uw kleding om de loopband direct te laten stoppen op het moment 
dat een gevaarlijke situatie zich voordoet. Op deze manier kunt u veilig trainen. Op het moment dat de 
veiligheidssleutel weer in de loopband wordt gedaan kunt u de loopband weer gebruiken.  
 
 

8.2 Opklappen 
 
Het is mogelijk om deze loopband op te klappen om ruimte te besparen. Voordat u de loopband 
opklapt, dient u de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Het opklappen van de loopband doet u 
door uw handen beneden het loopoppervlak te plaatsen om vervolgens het loopoppervlak op te tillen. 
Til het loopoppervlak omhoog totdat deze vastklikt.  
 
  

8.3 Omlaag halen 
 
Voor het omlaag halen van het loopoppervlak drukt u met uw voet tegen de gasdrukveer, welke u op 
het derde plaatje in onderstaande afbeelding ziet weergegeven. Vervolgens trekt u de loopband naar 
u toe om de loopband naar beneden te begeleiden. Indien de loopband over de eerste schakel is, kunt 
u het loopoppervlak loslaten. De loopband zal rustig naar beneden zakken. 
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9. Display 

 
 
 

9.1 Display informatie  
 
 

Variabele Minimaal- en maximaal instelbare range 

Tijd 00:00-99:59 Min 

Snelheid 1.0-20.0 km/h 

Hellingshoek 0-20 level 

Afstand 0.00-99.9 km 

Aantal calorieën 0-999 Kcal 

Hartslag 40-250 / Min 

Programma’s 

Standaardprogramma’s 
Gebruikersprogramma’s 
Test lichaamsvet 
Hartslagprogramma’s  

P1-P99 
U1-U3 
BODY FAT 
HRC 
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9.2 Toetsen en functies  
 

 

START : 
Op het moment dat u op de ‘Start’ toets drukt, zal 
het display 3 seconden aftellen. Na het aftellen 
zal de loopband starten op een snelheid van 1.0 
km/uur. 

 

 

STOP : 
Op het moment dat u tijdens het trainen op de 
‘Stop’ toets drukt, zal de loopband langzaam 
stoppen.  
Resetten ; 
Indien u 2 maal op de ‘Stop’ toets drukt, zal de 
loopband zich resetten. Door op de ‘Start’ toets 
te drukken kunt u opnieuw beginnen met trainen. 

 

PROG. : 
Vanuit het beginmenu drukt u op de ‘PROG’ 
toets, om een keuze te maken tussen de 
programma’s P1-P99, U1-U3, HRC en 
BODYFAT. 
P1-P99 zijn voor ingestelde programma’s. U1-U3 
zijn de User programma’s die u zelf kunt 
samenstellen. HRC programma’s zijn 
programma’s op basis van uw hartslag en FAT is 
de body fat test. 
Nadat u een programma heeft geselecteerd, 
drukt u op ‘Start’ om te beginnen. 

 

MODE: 
Vanuit het beginmenu drukt u op ‘MODE’ toets, 
om de tijd, afstand of het aantal calorieën vooraf 
in te stellen. De knipperende 30:00 staat voor de 
in te stellen tijd. De 1.0 staat voor de af te leggen 
afstand in kilometer. De 50 staat voor het aantal 
te verbranden calorieën.  
Wanneer u deze variabele naar uw wens heeft 
aangepast drukt u op ‘Start’ om te beginnen. 

 

SPEED + - toets 
Vanuit het beginmenu gebruikt u de ‘Speed + en 
–’ toetsen om data in te stellen. Tijdens het 
trainen kunt u deze toetsen gebruiken om de 
snelheid aan te passen met 0.1 km/h per druk. 
Indien u de toets langer vast dan 0.5 seconden 
vasthoudt, zal de snelheid automatisch sneller 
verhogen/verlagen. 

 

INCLINE△▽ toets 

Vanuit het beginmenu gebruikt u de ’Incline + 
en –‘ toetsen om data in te stellen. Tijdens het 
trainen kunt u deze toetsen gebruiken om de 
hellingshoek in te stellen met 1 level per keer. 
Indien u de toets langer vast dan 0.5 
seconden vasthoudt, zal de hellingshoek 
automatisch sneller verhogen/verlagen.  
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SPEED direct toets  
Door deze toetsen te gebruiken kunt u direct 
naar de snelheid van: 3 km/h, 6km/h, 9km/h, 
12km/h,14km/h.  

 

INCLINE  direct toets 
Door deze toetsen te gebruiken kunt u direct 

naar een hellinghoek van level: 3，6，9，12 

of 15. 
 
 

 
 

9.3 Display venster 

 
Nummer Waarde Geeft u inzicht in 

A PACE De loopsnelheid 

B CALORIES Het aantal verbrande calorieën 

C TIME De trainingstijd 

D DISTANCE De totaal gelopen afstand 

E PULSE De hartslag tijdens training; Programmakeuze 

F SPEED De trainingssnelheid 

G INCLINE De hellingshoek 

H WEERGAVE Programma structuur 

I 400M TRACK De mate waarin u 400 meter ronde is voltooid 

J SCAN Alle gegevens bij het invoeren van uw programmakeuze 

 
 

9.4 Overige display informatie 
 

 Let op: Het display wordt beschermt door middel van een plastic folie. Verwijder deze folie van 
het beeldscherm voordat u begint met trainen. 
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10. Programmakeuze 

 

10.1 Quick Start 

 Zet de stroomknop aan en monteer de veiligheidssleutel op de juiste positie. 

 Neem plaats op de Side Rails van de loopband. 

 Druk op de ‘Start’ toets om te beginnen. Het display zal 3 seconden aftellen en vervolgens op een 
snelheid van 1.0km/h en een hellingshoek van 0% beginnen te lopen. Op het moment dat de 
loopband loopt, kunt u beginnen te lopen op het loopoppervlak.  

 Pas de snelheid aan door middel van de ‘SPEED+’ en de ‘SPEED-‘ toetsen. Door middel van de 

‘Incline △’ en de ‘Incline ▽’toetsen kunt u de hellingshoek hoger of lager instellen. 

 Indien u uw handen voor 5 seconden op de handsensoren legt zal uw hartslag worden getoond. 
 
 

10.2 Manuele modus 

 Druk vanuit het hoofdmenu op de ‘Mode’ toets om naar de manuele modus te gaan. 

 Het venster ‘Time’ vertoont de knipperende waarde ’30:00’. Door middel van de ‘SPEED+’, 

‘SPEED-‘, ‘Incline △’ en de ‘Incline ▽’toetsen kunt u de tijd aanpassen van 5:00 minimaal tot en 

met 99:00 maximaal. Druk om de ‘Mode’ toets om uw keuze te bevestigen.  

 Het venster ‘Disancet’ verschijnt en vertoont de knipperende waarde ‘1.0’. Door middel van de 

‘SPEED+’, ‘SPEED-‘, ‘Incline △’ en de ‘Incline ▽’toetsen kunt u de afstand aanpassen van 0.5 

minimaal tot en met 99.9 maximaal. Druk om de ‘Mode’ toets om uw keuze te bevestigen. 

 Het venster ‘Calorie’ verschijnt en vertoont de knipperende waarde ‘50’. Door middel van de 

‘SPEED+’, ‘SPEED-‘, ‘Incline △’ en de ‘Incline ▽’toetsen kunt u het aantal te verbranden 

calorieën aanpassen van 10 minimaal tot en met 999 maximaal. Druk om de ‘Mode’ toets om uw 
keuze te bevestigen. 

 Na het instellen van de door u gewenste gegevens, drukt u op de ‘Start’ toets om uw training te 
beginnen. Nadat de loopband 3 seconden heeft afgeteld begint deze met lopen op een snelheid 
van 1.0km/h. Op het moment dat de loopband loopt, kunt u beginnen te lopen op het 
loopoppervlak. Tijdens de training kunt u de snelheid en de hellingshoek aanpassen door middel 

van de ‘SPEED+’, ‘SPEED-‘, ‘Incline △’ en de ‘Incline ▽’toetsen. Door middel van de ‘Stop’ 

toets kunt u de loopband langzaam laten stoppen.  
 

10.3 Programma’s  

 Druk vanuit het hoofdmenu op de ‘Prog’ toets om naar de voor ingestelde programma’s (P1-P99) 
te gaan.  

 Door het drukken op de ‘Prog’ toets kunt u door de verschillende programma’s P1 – P99 gaan. 
Indien u de ‘Prog’ toets ingedrukt houdt scrolt u sneller door de verschillende programma’s. Op 
het scherm ziet u een visuele weergave van de veranderingen in weerstand (snelheid en 
hellingshoek). 

 Druk om de ‘Mode’ toets om uw keuze voor een programma te bevestigen.  

 Het venster ‘Time’ vertoont de knipperende waarde ’10:00’. Door middel van de ‘SPEED+’, 

‘SPEED-‘, ‘Incline △’ en de ‘Incline ▽’toetsen kunt u de tijd aanpassen van 5:00 minimaal tot en 

met 99:00 maximaal. 

 Indien u de gewenste tijd heeft ingesteld drukt u op de ‘Start ‘ toets om te beginnen. 

 De voor ingestelde programma’s zijn opgedeeld uit 16 delen. De duur voor ieder deel is: 
ingestelde tijd / 16. De loopband piept driemaal voordat hij naar het volgende blokje gaat, zodat u 
weet dat de hellingshoek en de snelheid veranderen.  

 Door middel van de ‘SPEED+’, ‘SPEED-‘, ‘Incline △’ en de ‘Incline ▽’ toetsen kunt u de 

hellingshoek en de snelheid van ieder blokje, ook tijdens de training wijzigen.  

 Indien de vooraf ingestelde tijd, afstand en calorieën zijn behaald, zal de loopband automatisch 
stoppen. U kunt het programma ook voortijdig eindigen door middel van de ‘Stop’ toets.  De 
loopband zal langzaam stoppen. 
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Het overzicht van alle programma’s is in onderstaande tabel weergegeven.  
: 
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10.4 Eigen programma maken 

 Druk vanuit het hoofdmenu op de ‘Prog’ toets om uw eigen programma te maken. Daarvoor heeft 
u de mogelijkheid in U1 in U2 en in U3. Indien u bij U1, U2 of U3 bent, drukt u op de ‘Mode’ toets 
om te bevestigen.  

 Per blokje kunt u de snelheid aanpassen door middel van de ‘SPEED+’ en de ‘SPEED-‘, toetsen. 
Daarna kunt u voor hetzelfde blokje ook de hellingshoek aanpassen met de ‘Incline △’ en de 

‘Incline ▽’toetsen. 

 Druk op de ‘Mode’ toets om te bevestigen. 

 Herhaal deze stappen 16 keer om het programma compleet in te voeren. 

 Druk op start om het door u zelf gemaakte programma te starten. 

 Het programma blijft opgeslagen totdat de computer van de loopband wordt gereset.  
 
 

Data bereik bij het invoeren 

 

 Parameter Bereik  Vertoonde bereik 

Tijd ( minuten: seconden ) 5:00-99:00 0:00－99:59 

Hellingshoek（Level） 0-22 0-22 

Snelheid（KM/H） 1.0-22 1.0-22 

Afstand ( KM ) 0.5-99.9 0.00－99.9 

Hartslag ( tijd / minuten ) N/A 60-185 

calorieën( cal ) 10-999 0－999 

 
 
 
 

10.5 HRC programma’s  
 

 Druk vanuit het hoofdmenu op de ‘Prog’ toets totdat u HRC ziet staan. Druk op de ‘Mode’ toets 
om te bevestigen.  

 Voer uw leeftijd in door middel van de ‘SPEED+’ en ‘SPEED-‘ of de ‘Incline △’ en ‘Incline ▽’ 

toetsen. Druk op mode om te bevestigen. 

 Voer vervolgens de THR (Target Heart Rate) in door middel van de ‘SPEED+’ en ‘SPEED-‘ of de 

‘Incline △’ en ‘Incline ▽’ toetsen. Neem daarbij als uitgangspunt een percentage van uw 

maximale hartslag. Voorbeeld: een gebruiker is 35 jaar oud en zou graag willen trainen op 65% 
van zijn maximale hartslag. Dan stelt u bij THR (220-35)*65% = 120 THR in op uw loopband. 
Druk op mode om te bevestigen. 

 Druk op de ‘Start’ toets om uw training te beginnen. 

 De loopband zal de weerstand blijven verhogen/verlagen totdat u op uw gewenste THR bent.  

 Door middel van de ‘Stop’ toets kunt u de loopband langzaam laten stoppen.  
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10.6 Bodyfat berekenen 

 Druk vanuit het hoofdmenu op de ‘Prog’ toets totdat u Bodyfat ziet staan. Druk op de ‘Mode’ toets 
om te bevestigen.  

 Voer uw persoonlijke gegevens in op de loopband. Achtereenvolgens kunt u uw geslacht (Sex), 
leeftijd (Age), lengte (Height) en gewicht (Weight) ingeven met de ‘SPEED+’ en ‘SPEED-‘ en de 

‘Incline △’ en ‘Incline ▽’ toetsen. Druk op mode om te bevestigen.  

 Op het moment dat alle gegevens zijn ingevuld pakt u de beide handsensoren voor enkele 
seconden vast, zodat de loopband uw BMI kan berekenen.  

 In onderstaande tabel kunt u zien welke BMI waarde momenteel bij uw persoonskenmerken 
hoort. 

 

F-1 Geslacht 1-MAN 0-Vrouw 

F-2 Leeftijd 10-99 

F-3 Lengte 100-220 

F-4 Gewicht 20-150 

F-5 BMI waarde 

≤19 Dun 

20—25 Fit 

25—29 Zwaar 

≥30 Te zwaar 

 
Let op: deze gegevens zijn niet geschikt voor medische doeleinden.  

 

10.7 Spaarstand 

Deze loopband heeft de beschikking over een spaarstand. Indien de loopband aan staat en voor een 

periode van 10 minuten niet gebruikt is, sprint het display automatisch in de spaarstand. In de 

spaarstand wordt het licht van het display gedimd. Op het moment dat u op een willekeurige toets op 

het display van de loopband drukt, springt het display weer aan. 
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11. Onderhoud 

 

11.1 Het controleren van de spanning op de Poly V-snaar of de loopmat  

Op het moment dat de loopband slipt is het belangrijk om na te gaan welke band bijgesteld dient te 

worden. Deze loopband bevat twee verschillende banden; de Poly V-snaar en de loopmat. Deze 

stappen kunt u doorlopen om na te gaan welke band moet worden bijgesteld: 

 Schakel de stroom uit en verwijder de motorkap. 

 Schakel de stroom weer in en zet de snelheid op 3km/h. Stap vervolgens met grote kracht om de 
loopmat. Indien de loopmat en de en de voorste rol stoppen met lopen, maar de motor door blijft 
draaien, dient u de Poly V-snaar te spannen. 

 Schakel de stroom aan en zet de snelheid op 3km/h. Stap vervolgens met grote kracht om de 
loopmat. Indien de loopmat stopt met lopen, maar de voorste rol door blijft draaien, dient u de 
loopmat te spannen. 

 
 

11.2 De Poly V-snaar spannen 

 Schakel de stroom uit.  

 Draai de 4 schroeven van de motor los. Span vervolgens de V-snaar aan, door de 
verstelschroeven met de klok mee te draaien. Indien de verstelschroeven vast zitten draait u de 
schroeven van de motor weer vast om de loopband te gebruiken. 

 
 

11.3 De loopmat spannen 

 Zet de snelheid op 6 km/h.  

 Draai beide verstelschroeven aan het einde van de loopband (rechts en links) een halve slag met 
de klok mee. Dit kunt u doen met de meegeleverde inbussleutel (Diagram 1 en Diagram 2).  

 Indien de loopband blijft slippen herhaalt u bovenstaande stappen opnieuw. 
 

 
 
 
 

11.4 De loopmat in het midden van het loopoppervlak stellen 

De loopmat kan verschuiven tijdens het gebruik. Verstel de loopmat naar het midden door de 

volgende stappen te volgen: 

 Plaats de loopband op een vlakke ondergrond en zet de snelheid op 6km/h. 

 Indien de loopmat meer naar de rechterkant van het loopoppervlak gaat, draait u de rechter 
verstelschroef aan de achterzijde van de loopband, een halve slag tegen de klok in (Diagram 3).   

 Indien de loopmat meer naar de linkerkant van het loopoppervlak gaat, draait u de linker 
verstelschroef aan de achterzijde van de loopband, een halve slag tegen de klok in (Diagram 4).   

 Indien de loopband niet in het midden ligt, herhaalt u bovenstaande stappen opnieuw. 
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11.5 Smeren van de loopband 

De loopband is in de fabriek zorgvuldig gesmeerd. Het is noodzakelijk om dit te herhalen zodat de 

levensduur van de loopband optimaal is. Geadviseerd wordt uw loopband na 30 dagen of na 30 

gebruiksuren opnieuw te smeren. Het bijgeleverde witte flesje is daarvoor geschikt. Indien deze op is 

kunt u hiervoor de Focus Fitness onderhoudsspay gebruiken. 

 

Hoe te smeren: 

 Snij het puntje van de witte fles zodat de siliconenolie eruit kan worden gehaald.  

 Til de loopmat op en spuit een beetje siliconenolie onder de mat op de loopplank.  

 Druk zacht op de plaats waar u de siliconenolie heeft aangebracht. 

 Laat de loopband gedurende 2 á 3 minuten lopen op een snelheid van 1km/h. 

 

 

11.6 Het schoonmaken van de loopband 

 Schakel de stroomknop uit en haal de stekker uit het stopcontact.  

 Maak de loopband na gebruik vrij van transpiratiedruppels. Doe dit met een vochtig doekje. 

 Poets het stof regelmatig van het loopoppervlak. Maak ook de andere delen van de loopband 
geregeld schoon met een vochtig doekje. 

 Maak geen gebruik van corrosieve of vloeibare middelen om uw loopband schoon te maken. Dit 
voorkomt schade aan de elektronische delen. 

 Haal de motorkap geregeld van de loopband af om het stof onder de motorkap weg te zuigen (het 
stof onder de motorkap kan kortsluiting veroorzaken).   

 
 

11.7 Overige punten 

Let op:  

 

 Zorg ervoor dat u de stekker uit het stopcontact haalt indien u onderhoud gaat plegen of de 
loopband gaat schoonmaken.  

 De loopband is ontworpen voor binnenshuis gebruik. Plaats de loopband nooit buiten en voorkom 

dat er water op gemorst wordt. Steek geen voorwerpen in de loopband en voorkom dat de 

loopband wordt gebruikt in warme ruimtes.  

 Houd de ruimte waarin de loopband staat in de winter een beetje vochtig. Voorkom statische 

elektriciteit, dit kan storingen veroorzaken.  
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12. Storingen en foutcodes 

12.1 Analyseren en oplossen van storingen 

Item. Storing Reden  Oplossing 

1 
De loopband 

wil niet starten 

De safety key is niet 
ingeplugd 

Plaats de safety key op zijn plaats.  

De stroomschakelaar staat op 
“0” 

Zet de stroomschakelaar op “1”. 

2 
Het display 

doet het niet 

Het display en de upper 
communication kabel zijn niet 
goed verbonden 

Demonteer het display en controleer of de 
kabels goed verbonden zijn.  

De upper communication 
kabel is defect 

Vervang de upper communication kabel. 

3 

Het display 
koppelt niet 

met uw 
borstband 

U heeft een gecodeerde 
borstband 

Koop een ongecodeerde borstband om te 
verbinden met het display. De Focus 
Fitness borstband is een ongecodeerde 
borstband. 

Uw borstband geleid niet 
Maak het harde gedeelte van de borstband 
voor het gebruik vochtig.  

Uw borstband zit op de 
verkeerde plaats 

Plaats de borstband net onder de 
borstspieren.  

De batterijen van de 
borstband zijn op of werken 
niet of het display 
communiceert niet met de 
borstband 

Neem contact op met de dealer. 

4 
 

De 
hellingshoek 

werkt niet 

De kabels zijn niet goed 
verbonden of de kabels zijn 
defect  

Controleer of de kabels van de 
hellingshoekmotor goed verbonden zijn. 
Controleer vervolgens de andere kabels 
van de motor. Indien één van deze kabels, 
defect zijn, is het noodzakelijk deze te 
vervangen.   

5 

De loopband 
slipt of ligt niet 
in het midden 

van het 
loopoppervlak 

De loopmat is niet strak 
genoeg gespannen of dient te 
worden bijgesteld 

Zie hoofdstuk 11 voor het goedleggen van 
de loopmat.  

6 
E01  

Op het scherm 
De leessensor of de motor is 
defect.  

Demonteer de motorkap en controleer de 
kabels in de motor.  

7 
E02  

Op het scherm 
Overbelasting van de stroom 
of defect in printplaat. 

Gebruik normaal voltage. Indien u normaal 
voltage gebruikt dient u contact op te 
nemen met de technische dienst. 

8 
E04  

Op het scherm 
Error van de communicatie 
kabel  

Controleer of de kabels goed zijn 
verbonden. Indien dit het geval is dienen de 
kabels te worden vervangen. 
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9 
E06  

Op het scherm 
Error van de motor 

Controleer of de kabels van de motor goed 
zijn aangesloten en koppel deze als het 
nodig is opnieuw vast. Indien dit het geval 
is dient de motor of de printplaat te worden 
vervangen. 

10 
E07  

Op het scherm 
Geen safety key ingeplugd 

Controleer of de safety key op de juiste 
plaats bevestigd is (magneet van 
de safety key tegen de magneet aan de 
voorzijde van het display) 
Indien de safety key op de juiste plaats zit, 
controleert u de kabels in de mast en de 
kabels in de printplaat. 

11 
E09  

Op het scherm 
Error in de hellingshoek 

Controleer of de kabels van de 
hellingshoekmotor goed verbonden zijn. 
Controleer vervolgens de andere kabels 
van de motor. Indien één van deze kabels, 
defect zijn, is het noodzakelijk deze te 
vervangen.   

12 
EOE 

Op het scherm 
Display error 

Fout in het LCD-display. Neem contact op 
met de dealer voor een vervangend display. 

 

Indien u de storing niet kunt verhelpen neemt u contact op met uw dealer om het probleem op te 

lossen. 
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iPlus module 
Train overal ter wereld, gewoon in uw eigen woonkamer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Let op: 
De Focus Fitness iPlus module is optioneel en exclusief te verkrijgen bij de Focus Fitness Jet 7, Jet 9 
en de Senator 54.  
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Instructies voor het monteren van de bluetooth module 
Stap 1: Draai het kapje los 

Aan de achterzijde van het display is een kapje bevestigd met daarin de bluetooth module. Draai de 2 

TS4.2x15 schroeven los en haal het kapje van het display af.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 2: Verbind de connector  

Koppel de bedrading van het display met de bedrading van de bluetooth module op de manier zoals in 

onderstaande afbeelding weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 3: Draai het kapje vast 

Nadat u de connector heeft gekoppeld draait u de 2 TS4.2x15 schroeven weer vast op het display.  
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Handleiding iRunning+ Applicatie  
1. Download de iRunning+ Applicatie  

 

Ga met u iPad of Android tablet naar de Apple App Store of de Google Play store. Vervolgens gaat u 

in de Apple App Store of Google Play Store naar de zoekbalk en typt u de naam van de applicatie; 

iRunning+ in. Download de applicatie die er uitziet als het onderstaande icoon.   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. Verbind uw tablet met de loopband 

2.1 Verbinden met iOS devices 

Schakel bluetooth op uw iPad in. Zoek vervolgens naar de naam van het display van de loopband 

(iRunningXXX). Verbind uw tablet met het apparaat met het wachtwoord ‘0000’.  

Na het verbinden gaat u terug naar het beginscherm en zoekt u het iRunning icoon. Klik op het 

iRunning icoon om de applicatie te starten.  

 

2.2 Verbinden met Android devices 

Schakel bluetooth op uw tablet in. Open de iRunning+ applicatie door te klikken op de iRunning+ 

applicatie. Klik op het onderstaande icoontje om het display van de loopband te vinden en selecteer 

het apparaat dat begint met de tekst ‘iRunning’. 

 

 

 
Voer het wachtwoord ‘0000’ in om te verbinden.  

 

 

3. Standaard programma’s  

Voor het selecteren van een standaard programma klikt u vanuit het hoofscherm op één van de vier 

buttons. Het hoofdscherm is onderstaand weergegeven:  
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3.1 Snel start 

 

Door in het hoofdmenu te klikken op de knop ‘Quick Start’, start de loopband direct met lopen. Door 

middel van de speed en incline knoppen aan de zijkant van de loopband kunt u de snelheid en de 

hellingshoek verhogen of verlagen. Door middel van de ‘Stop’ knop zullen de snelheid en de 

hellingshoek van de loopband langzaam afnemen. Na afloop van de training kunt u een overzicht van 

de training bekijken in het trainingsoverzicht.  

 

 

 

    Start        Training          Stop        Trainingsinformatie 

 

 

 

 

 

3.2 Programma 

 

Door in het hoofdmenu te klikken op de knop ‘Programma’ kunt u één van de 20 programma’s 

selecteren (P1-P20). Vervolgens kunt u de duur van de training instellen door middel van het Time 

tabblad. Indien u vervolgens op de ‘Done’ knop drukt begint de training.  

 

 
     Programma selectie     Tijd instellen 

 

Tijdens de training kunt u de snelheid en de hellingshoek aanpassen door middel van de ‘Speed’ en 

‘Incline’ toetsen aan de armsteunen. Na afloop van de training kunt u een overzicht van de training 

bekijken in het trainingsoverzicht.  

 

 

3.3 Manueel programma 

Door in het hoofdmenu te klikken op de knop ‘Manual’ kunt u vooraf uw gewenste tijd, afstand en het 

aantal te verbranden calorieën ingeven. Indien deze waardes zijn behaald zal de loopband 

automatisch stoppen. Na het instellen van de gegevens drukt u op ‘Done’ om te beginnen met de 

training.  
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Tijdens de training kunt u de snelheid en de hellingshoek aanpassen door middel van de toetsen aan 

de armsteunen. Na afloop van de training kunt u een overzicht van de training bekijken in het 

trainingsoverzicht.  

 

 
3.4 User programma’s  

Door in het hoofdmenu te klikken op de knop ‘User Program’ kunt u uw eigen programma 

samenstellen. Pas de waardes per blokje aan door middel van de ‘Speed’ en ‘Incline’ toetsen aan de 

armsteunen. U kunt het programma ook een naam geven zodat deze wordt opgeslagen. In het 

programmacluster kunt u al uw eigen gemaakte programma’s terugvinden of verwijderen. Stel als 

laatst uw tijd in om de training te beginnen en druk op de knop ‘Done’.  

 

 

 
    Maak uw programma aan      Programmacluster           Tijd instellen 

 

 

Tijdens de training kunt u de snelheid en de hellingshoek aanpassen door middel van de toetsen aan 

de armsteunen. Na afloop van de training kunt u een overzicht van de training bekijken in het 

trainingsoverzicht.  

 

 

 

3.5 HRC programma’s  

Door in het hoofdmenu te klikken op de knop ‘HRC’ kunt u trainen op basis van uw eigen hartslag. 

Daarbij kunt u een keuze maken tussen het trainen op 55%, 65% of 75% van uw maximale hartslag. 

Door middel van de ‘Custom’ toets kunt u ook zelf het gewenste aantal BPM (Beats Per Minute) 

opgeven.  

 

Voorbeeld: een gebruiker is 35 jaar oud en zou graag willen trainen op 65% van zijn maximale 

hartslag. De loopband berekent zelf dat de gebruiker op (220-35)*65% = 120 BPM zou willen trainen. 

De loopband zal hierdoor de snelheid en de hellingshoek blijven verhogen totdat u op 120 BPM zit en 

zal dit blijven vasthouden. Indien uw hartslag omhoog gaat, zullen de snelheid en de hellingshoek 

weer oplaag gaan zodat u toch op 120 BPM kan blijven trainen. Stel als laatst uw tijd in om de training 

te beginnen en druk op de knop ‘Done’.  

 

 

 

  

 

 

 

   HR kiezen       Eigen HR instellen       Overzichtspagina  
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De training start met een warming-up van twee minuten. Daarna zal de training starten en de 

ingestelde trainingstijd aftellen. 

Indien de loopband geen hartslag doorkrijgt van de handsensoren of van de borstband, zal een 

waarschuwing worden getoond waarin aangegeven wordt dat de loopband geen hartslag ontvangt. Na 

30 seconden zal de console automatisch stoppen.  

 

 
  Warming-up     Waarschuwing voor geen ontvangst van hartslag  

 

 

Let op: trainen met een borstband geeft een nauwkeurige weergave van uw daadwerkelijke hartslag 

weer. De handsensoren geven een indicatie van uw hartslag. De Focus Fitness borstband kan met 

deze loopband gekoppeld worden. 
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4. Gym center  

Door middel van het ‘Gym Center’ tabblad, beneden in de applicatie, kunt u trainen op een interactieve 

manier. Kies uw eigen routes en train overal ter wereld. Indien u buiten bergop zou (hard)lopen, zal de 

loopband de hellingshoek ook automatisch verhogen.  

 
Voor het instellen van de routes die u wilt lopen kunt u de volgende stappen volgen: 

 

 
  
      Het Gym Center startscherm 

 

 

Door op iRoute te klikken in de bovenste kolom (universal), komt u in het iRoute scherm. Vanaf hier 

kunt u kiezen voor het uitstippelen van uw eigen route (Plan my own route) of kiezen voor één van de 

favorieten (My Favorites). Indien u een route eenmaal heeft gelopen, kunt u deze ook toevoegen aan 

uw favorieten.  

 

 

 

 
 

 

 

  

  

 

 

      

 

 

 
  iRoute menu 
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Indien u drukt op ‘Plan my own route’ kunt u uw eigen route ingeven. Dit doet u door met uw vingers 

voor enkele seconden op uw tablet te drukken om het door u gewenste beginpunt in te geven. Dit 

beginpunt wordt aangegeven met een groene punt. Vervolgens kunt u een eindpunt opgeven door 

nogmaals enkele seconden te drukken op een ander punt in de map. In onderstaande afbeelding 

wordt dit weergegeven. Door middel van de ‘Done’ knop kunt u de route starten.  

 

 
  Start locatie          Eindlocatie     Trainingspagina 

 

 

 

Nadat u een beginpunt en een eindpunt heeft ingesteld, kunt u op andere punten in de map drukken 

om keerpunten in te stellen. Op deze manier kunt u de route geheel naar eigen wens samenstellen. In 

totaal kunt u 8 keerpunten instellen.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Stel verschillende keerpunten in 
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Tijdens de training kunt u de verschillende aanzichten wijzigen door middel van de drie knoppen 

rechts in de hoek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 
   Map zicht  

 

 
   Satelliet zicht            Google Street View zicht 
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Indien u kiest voor de optie ‘My Favorites’, heeft u de keuze uit een aantal standaard routes. Deze 

routes zijn al geheel voor u uitgestippeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Standaard routes in My Favorites 

 

 

Indien u zelf een route heeft uitgestippeld, kunt u deze opslaan in de map ‘My Favorites’. Dit doet u 

door na afloop van de training in het trainingsoverzicht te klikken op het sterretje rechtsboven in het 

scherm.  

 

 
 

Sla u gemaakte training op in ‘My Favorites’ 

 

 

  
Geef de route een naam en verbeter uw vorige tijd 
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5. Persoonlijke instellingen 

Door middel van het ‘Setting’ tabblad, beneden in de applicatie, kunt u uw eigen gebruikersprofiel 

aanmaken. Kies voor het meetsysteem ‘Metric’ voor de Europese waardes en vul vervolgens uw 

persoonlijke gegevens in. Op basis van uw persoonlijke gegevens worden bijvoorbeeld het aantal 

verbrande calorieën berekent. De persoonlijke gegevens worden in het profiel opgeslagen.  

 

 
           Instellingen              Persoonlijke gegevens 

 

 

6. Trainingshistorie  

Door middel van het ‘Information’ tabblad, beneden in de applicatie, kunt u uw eigen 

trainingsresultaten opzoeken en inzien. Dat doet u door te klikken op de ‘iRunning’ button.  

 

 

        Trainingshistorie  

 

 

7. Ondersteunde apparaten 

 
De iRunning+ applicatie ondersteunt de volgende tablets: 

 
Android tablets vanaf versie 4.0 (alleen voor 10 inch of hoger). 

Alle Apple tablets vanaf softwareversie iOS 5.0. 

 


