
 

 

Gebruikershandleiding 

REVOLUTION PRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgelet: Lees aandachtig deze handleiding en volg de instructies tijdens de montage. 
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OVERZICHTSTEKENING 

Gelaste stang 

consolehouder 

Houder afstandsbediening 

Versterkte voorstang 

Computer 

Metalen veiligheidsstangen 

(Links) 

Gelast 

hellingsonderdeel 

Afstandsbediening  

Driehoekstang (voorste)  

Driehoekstang 

Voorste kooideur 

Metalen veiligheidsstangen (Rechts) 

Achterste 

kooideur 



 
 
Voordat u deze loopband gebruikt, moeten altijd 
basisvoorzorgsmaatregelen worden genomen, waaronder de volgende: 

 
● Lees alle instructies voordat u de loopband monteert en gebruikt om de veiligheid van de gebruiker te 
waarborgen en het apparaat te beschermen 

● Gebruik dit product niet buitenshuis, in de buurt van zwembaden of op vochtige, natte locaties 

● Monteer en bedien de loopband op een stevige, vlakke ondergrond. Zorg voor de volgende vrije 

ruimte: 1 meter aan elke kant, 2 meter aan de achterkant. Zorg ervoor dat de loopband geen 

obstakels bevat, inclusief muren, meubels en andere harde oppervlakken. Plaats een 

beschermvmat onder de loopband om de ondergrond te beschermen tegen mogelijke schade. 

Controleer de loopband voor elk gebruik en controleer of alle bevestigingen goed vastzitten. 

● Om het risico op elektrische schokken te verminderen, trekt u de loopband altijd onmiddellijk uit het 

stopcontact na gebruik en vóór het schoonmaken, onderhoud of voordat u de loopband verplaatst. 

● Pas de loopband niet aan wanneer de hond op de loopband staat. 

● Houd het netsnoer uit de buurt van warmte en scherpe randen. 

● Gebruik deze loopband nooit als hij een beschadigd netsnoer of een beschadigde stekker heeft, als 

hij niet goed werkt, als hij beschadigd of gevallen is of als hij in contact gekomen is met water. In 

deze gevallen moet de loopband door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus worden 

onderzocht. 

● Wijzig of probeer zelf geen onderhoud aan de loopband uit te voeren, zoek opgeleid 

onderhoudspersoneel voor onderhoud. Neem contact op met de dichtstbijzijnde erkende dealer. 

● Sluit deze loopband alleen aan op een correct geaard stopcontact. Onjuiste aansluiting van het 

netsnoer kan leiden tot een elektrische schok. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien 

of servicemonteur als u twijfelt of de loopband correct is geaard. Wijzig de stekker die bij de 

loopband is geleverd niet. Als het niet in het stopcontact past, laat dan een geschikt stopcontact 

installeren door een gekwalificeerde elektricien. 

● Gebruik de loopband niet op plaatsen waar spuitbussen worden gebruikt of waar zuurstof wordt 

toegediend. Dergelijke stoffen veroorzaken het gevaar van verbranding en explosie. 

● Gebruik de loopband niet als de gebruiker 130 kg overschrijdt. Dit is het nominale maximale 

gebruikersgewicht. 

● Houd de loopband altijd schoon en droog. 

● Zorg ervoor dat het netsnoer voldoende speling heeft en niet bekneld raakt onder de loopband 

wanneer deze omhoog en omlaag gaat. 

● Laat de loopband niet onbeheerd achter wanneer deze is aangesloten en aan staat. Nadat u de 

loopband hebt uitgeschakeld, mag u deze niet verlaten totdat deze volledig tot stilstand is gekomen 

en waterpas staat. Om los te koppelen, draait u alle bedieningselementen naar de stand STOP of 

UIT en haalt u de stekker uit het stopcontact. 

 

 

 

BELANGRIJKSTE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLELIJST VOOR MONTAGE 

Nr. Beschrijving Aantal 

A Frame 1 

B Driehoektang (vooraan) 1 

C Versterkte voorstang 1 

D 
Gelaste stang 

consolehouder 
 

1 

E 

Metalen 

veiligheidsstangen 

(rechts) 

1 

F 

Metalen 

veiligheidsstangen (links) 

+ voorste kooideur  

1 

G Achterste kooideur 1 

H Driehoekstang 1 

I Computerpaneel 1 

 

Nr. Beschrijving Aantal 

a Zeskantschroef 6 

b Zeskantschroef 12 

c Zeskantschroef 3 

d Gebogen onderlegring 13 

e Nylock-moer 13 

f Inbussleutel 1 

g Moersleutel 1 

h Schroevendraaier 1 

i Siliconenolie 1 

j Veiligheidssleutel 1 

k Afstandsbediening 1 

l Netsnoer 1 

m Bolle zelfborende Phillips-schroef 2 

n Houder afstandsbediening 1 

 



 
 

Stap 1. 

 

Stap 2. 

 

Stap 3. 

 

 

 

 

 

MONTAGESTAPPEN 

Bevestig de voorste driehoekstang (B) aan 

het frame (A) maar zonder aan te spannen, 

schroef de driehoekstang (voorste set) (B) 

stevig vast met de zeskantschroef (a) en de 

gebogen onderlegring (d) zoals te zien op 

de afbeelding links. 

 

Bevestig de versterkte voorstang (C ) maar 

zonder aan te spannen, schroef stevig vast 

met de zeskantschroef, de gebogen 

onderlegring en de Nylock-moer (b, d, e) 

zoals te zien op de afbeelding links. 

 

1. Geleid eerst de kabels van de afstandsbediening 

langs onder door de consolestang (D) en trek ze er 

bovenaan uit. Gebruik de zeskantschroeven (b) om 

de consolestang (D) stevig aan het frame te 

bevestigen.    

2. Bevestig de opstaande onderdelen (n, c) aan het 

basisframe en draai ze vast met de 

zeskantschroeven (a), onderlegringen (b) en bolle 

zeskantschroeven (c). 

3. Bevestig alles aan elkaar en maak de velcrostrip 

vast aan de afstandsbediening. 

 

Belangrijk: Draai de schroeven nu nog niet vast. 



Stap 4. 

 

Stap 5. 

 

 

 

 

 

 

1. Bevestig de rechterveiligheidsstangen (E) 

aan het frame, en bevestig met de 

zeskantschroef en de gebogen 

onderlegring (a, d) zoals te zien op de 

afbeelding links. 

2. Bevestig de voorste driehoekstang (B) 

aan het rechterveiligheidsstangen (E ) 

met de zeskantschroef, de gebogen 

onderlegring en de Nylock-moer (c, d, e) 

zoals te zien op de afbeelding links.  

 

Nota: Draai de schroeven nu nog niet vast. 

  

Bevestig de metalen 

veiligheidsstangen (links) + de 

voorste kooideur (F) aan het frame 

met de zeskantschroef en de 

gebogen onderlegring (a, d) zoals te 

zien op de afbeelding links. 

Nota: Draai de schroeven nu nog niet 

vast. 

 



Stap 6. 

 

Stap 7. 

 

Stap 8. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevestig de voorste driehoekstang (H) aan de 

metalen veiligheidsstangen met de 

zeskantschroef, de gebogen onderlegring en 

de Nylock-moer (b, d, e) zoals te zien op de 

afbeelding links.                         

Nota: Draai de schroeven nu nog niet vast. 

 

Bevestig de achterste kooideur (G) aan de 

rechterveiligheidsstangen (E) met de 

zeskantschroef en de Nylock-moer (b, e) 

zoals te zien op de afbeelding links.  

 

Nota: Draai de schroeven nu nog niet vast. 

Verbind de controlekabels correct met het 

computerpaneel (I). Plaats dan de computer 

(I) en bevestig het gelaste computerframe 

met de bolle zelfborende Phillips-schroef 

(m) zoals te zien op de afbeelding links. 

 



Stap 9. 

 
Stap 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draai alle schroeven aan van 

Stap 1 tot 7 zoals te zien op de 

afbeelding links. 

 

 Nu de montage klaar is, kunnen de 

voorste en achterste kooideuren als 

optie geopend worden.  

Om de deuren te openen moeten de 

deuren met lichte kracht uit de 

plastieken klem getrokken worden. 

Om de deuren te sluiten, druk de 

deuren lichtjes terug in de plastieken 

klem. Als de voorste deur terug goed 

afgesloten is, sluit de klem dan 

opnieuw.  



 
 

Afstellen loopband 

Wanneer de loopband niet gecentreerd is, zet de loopband stil en verstel de zeskantschroef in 

de achterste afsluitkap met de inbussleutel. Als de loopband bijvoorbeeld afwijkt naar links, 

draai dan de linker zeskantschroef ongeveer 1/4 draai (in wijzerzin). Als de loopband naar 

rechts afwijkt, draai de rechter zeskantschroef ongeveer 1/4 draai (in wijzerzin). Zet de 

loopband na het afstellen terug aan. Als je vindt dat de band nog niet in de juiste positie staat, 

herhaal de stappen van hierboven. Gebruik de loopband niet zolang deze niet gecentreerd is. 

 

 (PS 1. Het is erg belangrijk om dit te doen. Als de band niet gecentreerd is, volg zeker de 

hierboven beschreven stappen.) 

 (PS 2. Het is mogelijk dat de loopband niet precies in het midden blijft maar licht afwijkt naar 

links of rechts. Dit hangt af van het gewicht van de gebruiker en van hoe de gebruiker de band 

gebruikt. De band moet niet afgesteld worden als hij niet tegen de randen schuurt.) 

 

ONDERHOUD 



 

 

 

 

1. Bedieningsinstructies – Het scherm aanzetten - 

Wanneer het toestel aangezet wordt zonder de veiligheidssleutel in te pluggen, worden alle 

data weergegeven als “- - -” en zal het toestel “beepen”. 

Na het inpluggen van de veiligheidssleutel verschijnt “1.0” op het SNELHEID-scherm, andere 

schermen knipperen gedurende 1 seconde en alle data worden op NUL gezet. 

Het scherm aanzetten: kies het programma en druk in de aftelmodus op de “START”-toets. 

Op het scherm verschijnt 3 – 2 – 1; het toestel telt beepend af en start dan. 

 

  2. FUNCTIETOETSEN: 

STOP/START:  

Start – Wanneer de loopband in stand-bymodus, programmamodus en tijdaftelmodus staat, 

druk op de STOP/START-toets en op het scherm verschijnt de snelheid. De loopband telt nu 3 

seconden af en start. 

Stop – Druk wanneer de loopband aanstaat op de STOP/START-toets, de hellingsgraad keert 

terug naar vlakke stand, de loopband stopt en het toestel gaat in stand-bymodus. Alle 

trainingsdata worden op nul gezet nadat het toestel volledig gestopt is. 

 

BEDIENINGSINSTRUCTIES COMPUTER 



PROGRAMMA-toets: In de STAND-BY-modus kan je met deze toets wisselen tussen de 

manuele modus en de voorgeprogrammeerde programma's P01 – P04. 

 

Tijdaftelmodus: op het TIJD-scherm knippert ”30:00”. Gebruik de “SNELHEID +/-"-toets om de 

tijd in te stellen, bereik tussen 5:00-99:00, instelling telkens per 1:00. 

 

MODUS – Met deze toets kan je de snelheid instellen van 0,8-15 km/u. 

 

Bij elk programma zal het toestel op het einde geleidelijk aan stilvallen. Op het TIJD-scherm 

verschijnt EINDE, de hellingsgraad wordt terug op NUL gezet, het scherm knippert en het toestel 

beept gedurende 10 seconden. De data worden op NUL gezet en het toestel keert terug in stand-

bymodus. 

  

Programmatabel: 

De 4 voorgeprogrammeerde programma's P01-P04 werden ingesteld zoals volgt. Elk 

voorgeprogrammeerd programma heeft 10 verschillende onderdelen met voor ieder 

onderdeel een training met aangepaste snelheid en helling, zoals hieronder afgebeeld.  

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P01 
Snelheid 4 6 8 10 12 12 10 8 6 4 

Helling 0 1 3 5 1 1 3 3 1 0 

P02 
Snelheid 6 8 10 12 14 14 12 10 8 6 

Helling 1 3 3 1 2 2 1 3 3 1 

P03 
Snelheid 8 10 12 14 15 15 14 12 10 8 

Helling 0 1 2 2 0 0 2 2 1 0 

P04 
Snelheid Persoonlijk instelbaar programma – het programma kan zelf ingesteld 

worden en de snelheid en hellingsgraad worden bewaard.   Helling 

 

   

SNELHEID +/--toets: Nadat het toestel opgestart werd, gebruik deze toets om de snelheid in te 

stellen, telkens per 0,1 km. De snelheid wordt automatisch verhoogd of verlaagd wanneer deze 

toets langer dan 2 seconden wordt ingedrukt. 

 

HELLING +/--toets: Nadat het toestel opgestart werd, gebruik deze toets om de hellingsgraad aan 

te passen, telkens met 1%, De hellingsgraad wordt automatisch verhoogd of verlaagd wanneer 

deze toets langer dan 2 seconden wordt ingedrukt. 

 

 

 

 

 



3. PERSOONLIJK INSTELBARE PROGRAMMA'S 

Druk op de programmatoets om naar P04 te gaan (persoonlijk programma), druk gedurende 2 

seconden op de programmatoets, ga na de beep naar de instelmodus. Het scherm voor 

hellingsgraad en snelheid knippert, in het TIJD-scherm verschijnt de huidige waarde. Druk op de 

HELLING- of SNELHEID-toets om de hellingsgraad of de snelheid aan te passen. Na het instellen 

van de parameters, druk gedurende 2 seconden op de PROGRAMMA-toets om de instellingen te 

bewaren (Maximale in te stellen snelheid: 15 km/u).  

 

4. Console-instructies:  

4. 1 Beschrijvingen computerscherm:   

4. 2 Schermfuncties: 

   Snelheid : Geeft de huidige trainingssnelheid weer:  

Tijd: Geeft de looptijd weer in manuele modus of de afteltijd in aftelmodus. 

Afstand: Geeft de totale afstand weer in manuele of programmamodus, of de 

afteltelafstand in loopmodus. 

 

Calorieën: Geeft het totaal aantal verbruikte calorieën weer gedurende de training in 

manuele en programmamodus of telt de calorieën af in loopmodus.  

   Helling: Geeft de huidige hellingsgraad tijdens de training weer. 

 

Scherm Bereik 

TIJD In trainingsmodus: 0:00-99:59 (minuten:seconden) 

In instelmodus: 5:00 99:00 (minuten:seconden), 

aanpassing telkens 1 min per keer 

AFSTAND In trainingsmodus: 0:00-99:99 (km) 

In instelmodus: 1-99 (km), aanpassing 1 km per keer 

CALORIËEN In trainingsmodus: 0-999 (cal) 

In instelmodus: 20-990, aanpassing telkens 10 cal per 

keer 

SNELHEID Min 0,8-Max 18,0 (km/u), telkens 0,1 per keer 

Verschijnt direct na het aanzetten van het toestel. 

HELLING 0-15 %, aanpassing telkens 1 % per keer. 

 



5. Gebruik van de afstandsbediening  

Gebruik: Hou de afstandsbediening bij het overeenkomende toestel en 

druk gelijktijdig op de  - en  -toets tot de ledverlichting 3 maal 

knippert om aan te geven dat de 2 correct gelinkt werden. Indien het linken 

niet gelukt is, zal de ledverlichting langer knipperen.    

 

Bedieningsinstructies: Er zijn 6 toetsen, zoals getoond op de 

afbeelding hierbij. Deze toetsen komen overeen met de toetsen op de 

loopband.  

 

 

 

 



 

 

OVERZICHTSTEKENING 

VIEW 



 
Nr.  Beschrijving Aantal 

 
Nr. Beschrijving Aanta

l 

 

01 Hoofdframe gelast 1   44 
Onderlegring zelfborende  

Phillips-schroef 
4 SH412 

02 Rechter 

veiligheidsstangen gelast 

1 B00SGP01 45 Rubberen demper 2 PH83020                                              

03 Hellingsonderdeel gelast 1 C00SGP01 46 Versterkte balk voor loopvlak 2 NU550383 

04 Voorste deur gelast 1 D00ASGP01 47 EVA-demper 2 PE305003 

05 Achterste deur gelast 1 D00SGP01 48 Platte zeskantschroef 8 SMM825 (M8*25) 

06 Voorste driehoekstang 1 E01SGP01 49 Voetplaat 2 PB168230 

07 
Voorste verstevigde stang 

gelast 
1 F00SGP01 50 Afstandsbediening 1 FY1254212 

08 Console gelast 1 G00SGP01 51 Hellingsmotor 1 FYSGP01 

09 Linker veiligheidsstangen 1 H00SGP01 52 Zeskantschroef 3 SWM104526B 

10 Bevestigingstang gelast 1 J00SGP01 53 Zeskantschroef 1 SWM106026B 

11 Voorste rol 1 NQGSGP01 54 Nylock-moer 4 SNM109TB 

12 Achterste rol 1 NHGSGP01 55 Rubberen voetje 2   

13 Motor 1 FMDWZ15HP 56 Motorafdekking 1 PMDSGP01 

14 Onderlegring Phillips-

schroef 

3 SH416Z  57 Bolle Phillips-schroef 5 SSM5105B

（M5*10） 15 Vierkanten eindkapje 2 PP306015 58 Gebogen onderlegring 20 SH81915B 

16 Stekkeropening 1 FDB-14-1F 59 Inbus zeskantschroef 3 SCM865B 

17 
Bolle zelfborende Phillips-

schroef 
8 SS412 60 Transportwieltje 2  PY603585 

18 Overbelastingschakelaar 1 FL2-10A 61 Bolle zeskantschroef 2 SSM85015B 

19 Aan/uit-schakelaar 1 FKCD4 62 Nylock-moer 18 SNM8B 

20 Netsnoer 1 FDP22100(1.0mm) 63 Rubberen demper 2 PH3026H 

21 Inverter 1 
FRM6T6S-SX66 

AC1.5HP 
64 

Onderlegring zelfborende 

Phillips-schroef 
2 SH425Z 

22 Bolle Phillips- schroef 6 SSM515（M5*15） 65 Klem 1 NKSGP01 

23 Filter 1 FHJ4-6A-T（020） 66 Rond afdekkapje 4 PY25415 

24 Isolatieplaat filter 1 PL865612 67 Plastieken veerslot (voorste) 1 PK502828 

25 Plastieken schroef 2 SSJM412 68 
Bolle zelfborende Phillips-

schroef 
8 SS416（Φ4*16L 

26 Choke 1 FHJ4830-06-

001(170mm) 

69 Ring voorste driehoekstang 2 SW8746M8 

27 Enkele kabel 2 FD16100R(16AWGX100

) 

70 Plat, rond afdekkapje 2 PPY3815 

28 Enkele kabel 3 FD16100B(16AWGX100

) 

71 Plat, ovalen afdekkapje 1 PPT255015 

29 Enkele kabel 1 FD16250R 72 Plastieken veerslot 2 PK502651 

30 Aardingskabel 1 FJD20150(20AWGX150) 73 Bolle zeskantschroef 10 SSM84020B 

31 
Onderste kabel 

controlepaneel 
1   74 Computeronderdeel 1   

32 Ferrieten kern 1 FC311913 74-1 Bovenste 

computerafdekplaat 

1 PDSGP01-S 

33 Klemring 3 PY64 mm（Φ5） 74-2 Binnenste 

computerafdekplaat 

1 PDSGP01-L 

  

ONDERDELENLIJST 



34 Bolle inbus Phillips-schroef 6 SSM58Z 74-3 
Bovenste printplaat + 

printplaat toetsenbord 

1   

35 Aandrijfriem 1   74-4 
Ronde zelfborende Phillips-

schroef  

8 SS236  (Φ2.3*6L ) 

36 Veerring 4 ST815   (Φ8X1.5T) 75 Bovenste kabel 

controlepaneel 

1 FKS1504PIN 

37 Onderlegring 4 SP81815 

(Φ8.5*φ18*1.5t) 

76 Bolle zeskantschroef 6 SSM815B 

38 Moer 2 NHM8A 77 Bolle zeskantschroef 3 SSM86515B 

39 Stalen kruiskopschroef 6 SCM835（M8*35 mm) 78 Moersleutel 1 SL13KB 

40 Loopband 1 PP460365016 79 Inbussleutel 1 SZM6 

41 EVA-demper 6 PE30303                                               80 Schroevendraaier 1 SSZLSD 

42 Loopplaat 1 PP167055015 81 Veiligheidstoets 1 FNSGP01 

43 Blokkeerplaatje loopband 2 NZ1155425 82 Siliconen olie 1 PZ30ML 

 

 

 

 

 

 

 

 


