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Alvorens deze loopband te gebruiken, neem steeds de nodige voorzorgen, met 
inbegrip van onderstaande:
●  Voor de veiligheid van de gebruiker en om het toestel te beschermen, lees eerst de instructies 

alvorens de montage van de loopband aan te vatten.

●  Gebruik dit product niet buitenshuis, bij een zwembad of in vochtige, natte plaatsen.
●   Monteer en gebruik de loopband op een stevig, effen oppervlak. Voorzie volgende vrije ruimte: 1 m 

aan elke kant naast het toestel en 2 m aan de achterzijde. Zorg ervoor dat er geen obstakels zijn, 
met inbegrip van muren, meubels en andere harde oppervlakken. Plaats een beschermingsplaat 
onder de loopband om de vloer of het tapijt te beschermen tegen schade. Controleer de loopband 
voor ieder gebruik en controleer of de binders vast zitten.

●  Om de kans op elektrische schokken te vermijden, trek steeds de stroomkabel uit onmiddellijk na  
het gebruik en alvorens de loopband te reinigen, onderhoud uit te voeren of de loopband te 
verplaatsen.

●  Stel het loopvlak niet af wanneer de hond op de loopband staat.
●  Hou de stroomkabel weg van verwarmde oppervlakken en scherpe uiteinden.
●  Gebruik deze loopband nooit wanneer de stroomkabel of stekker beschadigd zijn, indien hij niet 

correct werkt, indien hij beschadigd of gevallen is of ondergedompeld in water. In die gevallen moet 
de loopband nagekeken worden door een gekwalificeerd technieker.

●  Breng zelf geen wijzigingen aan de loopband aan of tracht hem niet te onderhouden. Vraag 
gekwalificeerd personeel om het onderhoud uit te voeren. Contacteer een officiële verkoper in de 
buurt of een andere gekwalificeerde hersteldienst.

●  Verbind deze loopband enkel met een degelijk geaard stopcontact. Een oneigenlijk verbonden 
stroomkabel kan leiden tot een elektrische schok. Bij twijfel over de correcte aarding van de 
loopband, vraag advies aan een gekwalificeerde elektricien of hersteller. Wissel niet de stekker die 
met de loopband geleverd werd. Indien hij niet in het stopcontact pas, laat het juiste stopcontact 
installeren door een gekwalificeerde elektricien.

●  Gebruik de loopband niet in plaatsen waar aerosols gebruikt worden of zuurstof toegediend wordt. 
Deze stoffen zijn ontvlambaar en kunnen tot ontploffing leiden.

●  Gebruik de loopband niet als de gebruiker meer dan 70 kg weegt. Dit is de maximum vastgestelde 
gewicht.

●  Zorg ervoor dat het loopvlak te allen tijde schoon en droog is.
●  Zorg dat er genoeg speling zit op de stroomkabel en dat hij niet achter de loopband geklemd 

geraakt wanneer deze gelift wordt en in helling gaat staan.
●  Laat de loopband niet onbeheerd achter terwijl hij in de stekker steekt en aan staat. Blijf na het 

uitschakelen bij de loopband tot hij volledig gestopt is en terug vlak staat. Om hem te ontkoppelen, 
zet alle toetsen op STOP of op UIT. Verwijder dan de stekker uit het stopcontact.

Nota: Lees alle instructies en bewaar ze voor later gebruik.

WAARSCHUWING:!



 INSTRUCTIES AARDING STROOMKABELS
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De loopband heeft speciale stroomvoorziening nodig:
 Stroomvoorziening voltage (V) Frequentie (HZ) Stroomsterkte (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

GEVAAR!
De bedrading gebeurt volgens de plaatselijke elektrische voorschriften. Hoge voltkabels, lage 
voltkabels en geaarde kabels worden apart geleverd en kunnen niet met elkaar verbonden worden of 
ingewisseld worden. Het product moet geaard zijn om elektrische schokken te voorkomen. Wanneer 
een geaard toestel of loopband verkeerd aangesloten wordt, kan dit tot elektrische schokken leiden. 
Indien je niet zeker bent of het toestel correct aangesloten is, moet je een elektricien of de dienst na 
verkoop contacteren. Indien de stekker niet geschikt is voor het stopcontact, vervang dan niet de 
stekker die met het toestel geleverd werd maar vraag een professionele elektricien om het toestel te 
installeren.

Afbeelding

Aarding

Stekker met 
aarding

Stopcontact met aarding
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 Nr. Beschrijving Aantal
 A Basisframe 1
 B Driehoekstang 1
 C Computerstang 1
 D Computer 1
 E Veiligheidssleutel 1
 F Inbussleutel 1
 G Steeksleutel 1
 H Siliconenolie 1

 Nr. Beschrijving Aantal
 a Zeskantschroeven 10
 b Dopmoer 4
 c Bolle zelfborende 2

 d Gebogen onderlegring 8
 e Nylock-moer 4
 f Onderlegring 2

kruiskopschroef
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STAP 1.

MONTAGESTAPPEN

A

Kantel de linker- en rechterzijpanelen (A) 
omhoog.

Nota: Kantel eerst een zijpaneel omhoog en 
bevestig met een schroef. Kantel nu het 
andere zijpaneel omhoog en bevestig met een 
schroef.

STAP 2.

Bevestig het rechter- en linkerpaneel met  de 
zeskantschroeven  (a), de gebogen 
onderlegringen (d) en de dopmoeren (b). 
Gebruik de inbussleutel (F) en de steeksleutel 
(G) zoals te zien op de afbeelding links.

Nota: Draai de schroeven nu nog niet vast.
a

a

a

a
d

d

b

b
G

F

STAP 3.
1. Open de ritssluitingen van de hoezen van de 

linker- en rechterpanelen.
2. Er bevinden zich drie positioneergaten op de 

zijstangen (L+R). Plaats de driehoekstang (B) 
op de gewenste hoogte tegen de 
positioneringsgaten aan elke zijde.

3. Verbind de driehoekstang met de 
zeskantschroeven (a), de gebogen 
onderlegringen (d) en de dopmoeren (b) . 
Gebruik de inbussleutel (F) en de steeksleutel 
(G) zoals te zien op de afbeelding link.

Nota: De moer moet van boven naar onder in de 
driehoekstang geschoven worden. Draai nu de 
schroeven op de zijstangen (L + R) vast en 
positioneer de schroeven zoals te zien op de 
afbeelding links.

F

a

d
e

G

B
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STAP 4.

1. Trek de kabel uit en voer hem door de 
computerstang (C).

2. Draai de computerstang vast (C) met de 
zeskantschroeven (a) en de onderlegringen 
(f) met behulp van de inbussleutel (F) zoals 
te zien op de afbeelding links.

STAP 5.

1. Verbind de computerkabel (D) met de 
kabelaansluiting van de computerstang (C).

2. Aligneer de gaten van de 
computerbevestigingsstang met de buis van 
de computerstang ( C ).

3. Gebruik de steeksleutel (G) om de bolle 
zelfborende kruiskopschroeven (c) vast te 
draaien.

4. Steek de veiligheidssleutel ( E ) in de 
computer.

STAP 6.

1. Werk de montage af.

2. Zet het toestel aan om te zien of het werkt. 
Indien dit niet het geval is, controleer 
nogmaals of de kabel tussen de 
computerstang (C) en de computer (D) 
correct verbonden is.

F
af

C

G
c

E

D



ONDERHOUD 
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Deze loopband is voorzien van een veiligheidssysteem. De veiligheidssleutel (zie onderstaande 
tekening) bestaat uit een koord die de veiligheidsclip met de rode STOP-sleutel op de computer 
verbindt. De gebruiker moet de veiligheidsclip bevestigen aan het harnas van de hond alvorens de 
training te beginnen.

Noodstop: trek aan de koord om de loopband te stoppen.

Om terug aan te zetten, plug de veiligheidssleutel terug in de computer in.

NOODSTOPSYSTEEM
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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



BEDIENINGSINSTRUCTIES COMPUTER
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P MP M

1. BESCHRIJVING COMPUTERSCHERM:

1.1  SNELHEID

1.1.1  MAX SNELHEID：14,0 km/u

1.1.2  MIN SNELHEID: 0,8 km/u

1.1.3  Functiescherm

1.1.3.1  Trainingsmodus: De snelheid van de huidige training wordt getoond

1.1.3.2  Instelmodus: 0,8 km/u - 14,0 km/u

1.1.3.3  Versiescherm: Draai de schakelaar om en start het toestel. Plug de veiligheidssleutel 
in, het computer scherm geeft alle instellingen weer, het geeft de snelheid weer en de 
softwareversie.

1.2  AFSTAND

1.2.1 In trainingsmodus: het scherm geeft het bereik weer van 0,0 – 999 (km), na 999 begint het 
terug van NUL te tellen. Het AFSTAND-icoontje flikkert.

1.2.2 In instelmodus: stel het bereik in van 1,0 – 999 km in stappen van 1,0 km per uur, het 
AFSTAND-icoontje flikkert wanneer de aftelmodus ingesteld wordt.

1.2.3 In trainingsmodus: het scherm geeft de AFSTAND weer van 0 - 999 in afgeronde getallen. 
Na 1000 begint het scherm terug van NUL te tellen. 

1.3  TIJD

1.3.1 In trainingsmodus: het scherm geeft de TIJD weer van 0:00 – 99:59 (minuten:seconden), 
na 99:59 begint het scherm terug van NUL te tellen.

1.3.2 In instelmodus: Stel het bereik in van 5:00 – 99:00 in stappen van 1,00, het TIJD-icoontje 
flikkert wanneer de aftelmodus ingesteld wordt.

1.4  CALORIEËN

1.4.1 In trainingsmodus: het scherm geeft de CALORIEËN weer van 0-999, na 99:59 begint het 
scherm terug van NUL te tellen. Het CAL-icoontje flikkert.

1.4.2 In instelmodus: Stel het bereik in van 5:00 – 99:00 in stappen van 1,00, het TIJD-icoontje 
flikkert wanneer de aftelmodus ingesteld wordt.

2. Bedieningsinstructies computer:

2.1 Bedieningsinstructies – Het scherm aanzetten -

2.1.1 Wanneer het toestel aangezet wordt zonder de veiligheidssleutel in te pluggen, worden alle 
data weergegeven als “- - -” en zal het toestel “beepen”.

2.1.2 Na het inpluggen van de veiligheidssleutel verschijnt “Versie nr.” op het 
SNELHEID-scherm, andere schermen knipperen gedurende 1 seconde en alle data 
worden op NUL gezet.

2.1.3 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.

2.2 Functietoetsen:

2.2.1 START – Wanneer de loopband in stand-bymodus, programmamodus en tijdaftelmodus 
staat, druk op de 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-toets, de loopband vermindert 
de snelheid en stopt. Nadat het toestel volledig gestopt is, gaat het toestel in 
stand-bymodus en worden alle trainingsdata op nul gezet.

2.2.2 PROGRAMMA-toets: In de STAND-BY-modus kan je met deze toets wisselen tussen de 
manuele modus en de voorgeprogrammeerde programma's P01 – P04.

2.2.2.1 Standaard 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.

2.2.2.2 Bij elk programma zal het toestel op het einde geleidelijk aan stilvallen. Op het 
TIJD-scherm verschijnt EINDE, 0, het scherm knippert en het toestel beept gedurende 
10 seconden. De data worden op NUL gezet en het toestel keert terug in de 
stand-bymodus.
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2.2.2.3 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 tijd, zoals hieronder afgebeeld.

2.2.3 MODUS-toets - In stand-bymodus, druk op deze toets om te wisselen tussen de manuele 
modus en de tijdaftelmodus, de afstandaftelmodus, de calorieaftelmodus.

2.2.3.1 In de tijdaftelmodus is de standaardinstelling 30:00 (minuten), gebruik de “SNELHEID 
+/-”-toets om de gewenste trainingsduur in te stellen. De tijd telt af van 5:00-99:00 in 
stappen van 1:00, de standaardinstelling voor de snelheid is 0,8 km/u.

2.2.3.2 In de afstandaftelmodus is de standaardinstelling voor de afstand 1,0 (km). gebruik de 
“SNELHEID +/-”-toets om de gewenste trainingsafstand in te stellen. De afstand telt af 
van 1:00-999 in stappen van 1:00. De standaardinstelling voor de snelheid is 0,8 km/u.

2.2.3.3 In de calorieaftelmodus is de standaardinstelling voor calorieën 50 (kcal), gebruik de +/- 
om de gewenste trainingscalorieën in te stellen. De calorieën tellen af van 20-990 in 
stappen van 20, de standaardinstelling voor de snelheid is 0,8 km/u.

2.2.4 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.

2.3 Computerinstructies: 

2.3.1 Computer display descriptions:  

2.3.2 Display function:

2.3.2.1 Snelheid: Het scherm geeft de huidige oefensnelheid weer.

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

2.3.2.3 Afstandsscherm: Geeft de totale afstand weer in manuele of programmamodus of de 
afteltelafstand in loopmodus.

2.3.2.4 Caloriescherm: Geeft het totaal aantal verbruikte calorieën weer gedurende de training 
in manuele en programmamodus of telt de calorieën af in loopmodus.  

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 P01 Snelheid 4 6 8 10 12 12 10 8 6 4
 P02 Snelheid 6 8 10 12 13 13 12 10 8 6
 P03 Snelheid 8 10 11 12 13 13 12 11 10 8
 P04 Snelheid Persoonlijk instelbaar programma – het programma 

kan zelf ingesteld worden en de snelheid en 
hellingsgraad worden bewaard. 
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2.3.2.5 Schermvermeldingen en bereik:
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2.3.2.5 Schermvermeldingen en bereik:

2.3.3 Snelheid vermeerderen: 0,5 km/sec., snelheid verminderen: 0,5 km/sec.

Schermvermelding Bereik

SNELHEID 1) Min 0,8 - max 14,0 (km/u) in stappen van 0,1 km 
per keer.

2) Toont vlak na het aanschakelen het versienummer.

AFSTAND 1) In trainingsmodus: 0,0-999 (km).

2) In instelmodus: 1,0-999 (km) in stappen van 1 km 
per keer.

TIJD 1) In trainingsmodus: 0:00-99:59 (minuten:seconden).

2) In instelmodus: 5:00-99:00 (minuten:seconden) in 
stappen van 1 min per keer.

CALORIEËN 1) In trainingsmodus: 0-999 (cal)

2) In instelmodus: 20-990 in stappen van 10 cal per 
keer.
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  Nr. BESCHRIJVING Aantal Ref.
 01 Basisframe 1 SGP2XA00
 02 Metalen veiligheidsstang 2 B00SGP2X
 03 Computerstang 1 C00SGP2X
 04 Driehoekstang 1 D00SGP2X
 05 Vierkante eindafdekking 2 PP502515
 06 Vierkante eindafdekking 2 PP132612
 07 Klemring stroomkabel 1 PL6P-4
 08 Overbelastingsknop 1 FL2-6A
 09 I/O-knop 1 FK5
 10 Stroomkabel 1 FD22100
 11 Controller 1 F900135-220V
 12 Bolle kruiskopschroef 7 M5*15
 13 Enkele kabel 1 FD16100R
 14 Enkele kabel 1 FD16200R
 15 Onderste controlekabel 1 FKX7804P
 16 Klemring 3 PY105 mm
 17 Onderlegring kruiskopschroef 15 Φ 4*16
 18 Bolle kruiskopschroef & interne getande ring 1 M5*8
 19 Aandrijfriem 1 PD200J7
 20 Motor 1 FMDSGP2X
 21 Ferrietkern 1 FC311913
 22 Gebogen onderlegring 10 Φ 8 ×Φ 19 × 1,5 T
 23 Veerring 7 Φ 8 X 1,5 T
 24 Zeskantschroef 2 M8 X 12
 25 Motorbevestigingsplaat 1 MD1000A
 26 Onderlegring 5 Φ 8,5*Φ 23*1,5 t
 27 Bolle zeskantschroef 4 M8X15
 28 Bolle zeskantschroef 1 M8*65
 29  Loopband 1 400279514P
 30 Loopplaat 1 WP121048015
 31 Rubberen demper 6 PY93010
 32 Platte zeskantschroef 8 M8*25

ONDERDELENLIJST 
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  Nr. BESCHRIJVING Aantal Ref.
 33 Loopbandbevestiging 2 NZ1155425
 34 Onderlegring zelfborende kruiskopschroef 4 Φ 4*12
 35 Manueel hellingsvlak 2 PS1426339
 36 EVA-pad 2 80X20X4,0t
 37 Uittrekbare pin 2 SCM1050
 38 Bolle zeskantschroef 2 M8*50*15 mm
 39 Nylock-moer 4 Φ 4*12
 40 Onderste motorafdekplaat 2 PS1426339
 41 Voetplaat 2 80X20X4,0t
 42 Transportwiel 2 SCM1050
 43 Bolle zeskantschroef 8 M8*50*15 mm
 44 Motorafdekplaat 2 M8XP1.25
 45 Voorste roller 1 PMDXSGP2X
 46 Achterste roller 1 PB123730
 47 Onderlegring 3 PY602085
 48 Zeskantschroef 1 M8*40*15 mm
 49 Zijpaneel (L) 4 PMDSGP2X
 50 Zijpaneel (R) 2 NQGSGP2X
 51 Platte ronde eindafdekking 2 NQHSGP2X
 52 Platte ovale eindafdekking 1 Φ 8,5*Φ 18*1,5 t
 53 Bevestigingsring driehoekstang 1 M8*1,25*55
 54 Bovenafdekking computer 1 WBSGP2X-L
 55 Bolle zelfborende kruiskopschroef 6 WBSGP2X-R
 56 Binnenafdekking computer 1 PPY3815
 57 Bovenste controlebord en controlebord klavier 1 PPT255015
 58 Ronde zelfborende kruiskopschroef 8 SW8746M8
 59 Bovenste controlekabel 1 PDSGP01-S
 60 Bolle zelfborende kruiskopschroef 2 Φ 4*12L
 61 Dopmoer 4 PDSGP01-L
 62 Inbussleutel 1 LCD3,5SGP01
 63 Steeksleutel 1 Φ 2.3*6L
 64 Veiligheidssleutel 1 FKS1504PIN
 65 Siliconen olie 1 Φ 4*25L



ORIGINEEL PRODUCT VAN DOG RUNNER INTERNATIONAL
- Ontworpen in België - Europa -


