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Scherm afbeeldingen

Gebruiksaanwijzingen 
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Uw loopband configureren (enkel voor particulier gebruik)

Wanneer u de loopband voor de eerste keer inschakelt, is de eerste weergave de instelling van 

het gebruikersprofiel. Door gebruikersprofielen te gebruiken, kunt u uw persoonlijke gegevens 

invoeren voor een meer gepersonaliseerde feedback van uw trainingsprestaties.

Druk op PROG. toets om een gebruikersprofiel te selecteren en kies uit 5 beschikbare profielen, 

waaronder U1, U2, U3, U4 en U5.

Zodra het gebruikersprofiel is geselecteerd, drukt u op de toets MODE om naar het volgende 

venster te gaan. U kunt voor elk gebruikersprofiel het geslacht (01-man en 02 - vrouw), leeftijd, 

lengte en gewicht instellen. Druk op SPEED +/- om de waarden aan te passen en druk na het 

invoeren van uw gegevens op de MODE-toets om naar het volgende venster te gaan. Druk 

vervolgens op de START-toets om persoonlijke gegevens op te slaan en naar de volgende stap 

te gaan.

Gebruikte parameters

Leeftijd:   0-99;

Lengte:  100-200cm/40-80in

Gewicht:  20-150kg/40-330lbs

Houd er rekening mee dat:

De functies inclusief Geslacht, Leeftijd, Hoogte en Gewicht worden weergegeven in het venster 

SPEED, terwijl de waarden voor elk ervan worden weergegeven in het TIME-venster.

Metrische weergave: lengte wordt weergegeven in cm, gewicht in kg.

Imperiale weergave: lenge wordt weergegeven in inches (1 “= 2,54 cm), gewicht in lbs (1 lbs = 

0,45 kg)
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MPH: Wanneer dit wordt weergegeven is de eenheid succesvol

omgeschakeld van metrisch naar imperiaal. Plaats de veiligheidssleutel terug en de loopband 

keert vervolgens terug naar de standby-modus.

KPH: Wanneer dit wordt weergegeven is de eenheid succesvol overgeschakeld van imperiaal 

naar metrisch. Plaats de veiligheidssleutel terug en de loopband keert vervolgens terug naar de 

standby-modus. 

Eenheid programmeren

Om te schakelen tussen metrische en Engelse maten moet de loopband zich in de standby-

modus bevinden en de veiligheidssleutel verwijderd worden. Druk vervolgens tegelijkertijd op 

PROG. en MODE-toetsen gedurende 3 seconden totdat u de volgende schermen ziet:
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Veiligheidssleutel

De loopband heeft een veiligheidssleutel en 

werkt niet als de sleutel niet op zijn plaats zit. 

Bevestig de sleutel zowel aan de console als 

aan uzelf voordat u begint met trainen (zie 

afbeelding hieronder).

In noodgevallen kan de sleutel van de console 

worden getrokken terwijl de band beweegt en 

stopt de loopband onmiddellijk gevolgd door 

een alarmsignaal.

Wanneer de veiligheidssleutel weer op zijn 

plaats wordt gezet, toont het bedieningspaneel 

alle functies gedurende 2 seconden en reset 

vervolgens alle gegevens naar nul.
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STAP 1 Zet de loopband aan.

STAP 2  Stap op de loopband en plaats de 

voeten op de zijrails.

STAP 3   Bevestig de veiligheidssleutel aan de 

computer. Maakde andere zijde van 

de veiligheidssleutel aan uw kleding 

alvorens u start met oefenen, zodat 

het toestel stopt in het geval u per 

ongeluk van de loopband loopt of 

valt. en klik vast aan uw kledij.

STAP 4   Druk op start.

STAP 5  Stap op het looptapijt.

STAP 6   Regel snelheid en inclinatie via de 

console toetsen of de toetsen in de 

armsteunen.

STAP 7   Druk op STOP om te pauseren of te  

stoppen.

Controls 

1. START/STOP 

START - druk op de START-knop om de 

band te laten bewegen. Na 3 seconden 

begint de loopband aan de laagste 

snelheid.

1. STOP - wanneer u op de loopband traint, 

drukt u eenmaal op de STOP-knop om 

uw training te pauzeren. Op het display 

verschijnt “PAU” en de loopband stopt. 

Druk nogmaals op START om door te 

gaan met de training of druk op STOP 

om uw sessie te beëindigen. Er klinkt 

een bieptoon men alle waarden worden 

teruggezet op nul en de console gaat 

terug naar de standby-modus.

2. PROG: 

In de standby-modus drukt u 

op de PROG-knop om door de 

beschikbare programma’s te bladeren: 

handmatige modus, P1-P18, U1-

U3, HP1-HP3. Handmatige modus 

is een standaardprogramma. De 

standaardsnelheid is 0.5 km/u (maximale 
snelheid van 22 km/u).

3. MODE: 

In standby-modus staat drukt u op 

de MODE-toets om uit 3 handmatige 

doelmodi (tijd / afstand / calorieën) te 

kiezen. Bovendien werkt de MODE-toets 

als een equivalent van een enter-knop 

bij het instellen van een gebruikersprofiel 
(U1-U5), door de gebruiker gedefinieerd 
programma (U01-U03) of HRC-programma 

(HP1-HP3).

4. SPEED+/-: 

Gebruik de +/- knoppen om de snelheid 

tijdens uw training aan te passen. Druk 

één keer om te verhogen of te verlagen 

met stappen van 0,1 km / u. Houd meer 

dan 0,5 seconden ingedrukt om de 
snelheid sneller te wijzigen. (De knoppen 

worden ook gebruikt om de waarden aan 

te passen bij het instellen van profielen en 
programma’s). 

5. QUICK SPEED: 

Er zijn sneltoetsen met het label 3, 6, 9, 

12 en 15 km/u. Gebruik deze om tijdens 
het trainen de snelheid aan te passen met 

één druk op de knop. 

Hoe uw loopband gebruiken
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6. INCLINE+/-: 

Gebruik de +/- knoppen om de helling 

tijdens uw training aan te passen. Druk 

eenmaal om de helling met 1 niveau per 

keer te verhogen of te verlagen. Houd 

meer dan 0,5 seconden ingedrukt om de 
inclinatie sneller aan te passen. 

7. QUICK INCLINE: 

Er zijn sneltoetsen met het label 2%, 

4%, 6%, 8% & 12%. Gebruik deze om 

het hellingsniveau met één druk op de 

respectieve waarde aan te passen tijdens 

uw training.

Scherm weergave functies 

SNELHEID 

Weergave snelheid.

TIJD

Weergave oefentijd.

INCLINATIE

Weergave hellingsniveau

PROGRAMMA

Geeft het programma weer.

CALORIEËN

Weergave energieverbruik.

AFSTAND

Weergave afstand.

 

HARTSLAG

Toont hartslag. Als er geen pulssignaal wordt 

ontvangen, wordt P weergegeven. 

STANDAARD WAARDEN

Tijd:   0:00 – 99.59 (min)

Afstand:   0.00 – 99.9 (km)

Calorieën:  0.0 – 999 (cal)

Snelheid   0.5 – 22.0 (km/u)

Hartslag:   50 – 200 (bpm)

Inclinatie:   0 – 15 (%)

Hartslagfunctie 

Neem beide polssensoren vast. Na

ongeveer 5 seconden, verschijnt het venster

uw polsgegevens. 

Voor programma’s met hartslagtraining is 

het gebruik van een draadloze Bluetooth 

hartslagzender vereist: Ref 20462: DKN 

Cardio Connect

De hartslaglezing bij dit toestel is uitsluitend 

een referentie en kan niet worden gebruikt 

voor medische doeleinden.
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Voorprogrammaties

De EnduRun beschikt over 18 vooraf ingestelde programma’s, 3 gebruikersprogramma’s, 3 HRC-

programma’s en 3 handmatige doelmodi. De 18 voorgeprogrammeerde programma’s worden op 

de console weergegeven met hun snelheids- en hellingprofiel.

Zie beschrijvingen van loopbandoefeningen op pagina 22 voor gedetailleerde informatie over de 

vooraf ingestelde programma’s.

Handmatige doelprogramma’s

Er zijn 3 handmatige doelmodi: doeltijdmodus, doelafstandsmodus en doelcalorieënmodus. 

In de standby-modus, drukt u op de MODE-toets om een programma te selecteren en vervolgens 

op SPEED +/- om de waarden van de training aan te passen. 

Druk daarna op de START-toets om met uw training te beginnen. 

 De standaard ingestelde doeltijd is 30:00 min.

 Het instelbereik is 5:00 - 99:00 min. In stappen van 1:00 min.

 De aanvankelijke calorie-instelling is 50 cal.

 Het instelbereik is 20-999 cal in stappen van 1 cal.

 De aanvankelijke richtafstand is 1.0km.

 Het instelbereik is 0,5-99,9 km in stappen van 0,1 km.

 Snelheid kan ingesteld worden tussen 0.5 en 22 km/u.

 Helling kan ingesteld worden tussen 0 en d15%.

Wanneer het doel is bereikt, verschijnt END op het scherm en een waarschuwingsgeluid zal 

gedurende 0,5 seconde elke 2 seconden optreden totdat de loopband volledig tot stilstand komt.
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Gebruiker progamma’s 

Er zijn 3 door de gebruiker gedefinieerde programma’s, U01, U02 en U03. Hiermee kunt u uw 

eigen workouts ontwerpen. Elk gebruikersprogramma heeft 20 secties. 

Druk herhaaldelijk op PROG. om het programma te selecteren (U01-U03). Gebruik vervolgens de 

toetsen SPEED +/- of INCLINE +/- om de gewenste tijd in te stellen. Daarna drukt u op de MODE-

toets om te bevestigen en naar het volgende venster te gaan. 

Om de snelheid voor het eerste gedeelte in te stellen, kunt u SPEED +/- knoppen of sneltoetsen 

gebruiken. Het beschikbare instelbereik is van 0,5 tot 22 km / u. 

Bij het instellen van de helling kunt u de INCLINE +/- knoppen of de snelhellingsknoppen gebruiken. 

Het beschikbare instelbereik is van 0 tot 15%. Druk vervolgens op MODE om het volgende gedeelte 

in te stellen. 

Wanneer het laatste gedeelte gereed is, slaat u de instellingen op en verlaat u de instellingenmodus. 

Nadat een gebruikersprofiel is ingesteld, kunt u op START drukken en met de training beginnen.
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Vooraf ingestelde programma’s

Er zijn 18 vooraf ingestelde programma’s en elk heeft 20 secties. De totale tijd van de training 

is gelijk verdeeld over elke sectie (bijvoorbeeld als de trainingstijd is ingesteld op 20 minuten, 

dan duurt elke sectie 1 minuut).

Om een vooraf ingesteld programma te selecteren, drukt u herhaaldelijk op PROG. tot de 

gewenste training op het display verschijnt. In de vooraf ingestelde programma’s is de enige 

instelbare parameter de tijd. Nadat u de training hebt gekozen, stelt u de tijd in met behulp van 

de toetsen SPEED +/- en drukt u op START om deze uit te voeren.

Zie onderstaande tabel en lees de trainingsomschrijvingen zorgvuldig door om een 

trainingsplan te maken dat gericht is op het bereiken van uw individuele doelen.

Vooraf ingestelde ‘Workouts’

1.Fat Attack / Weight Loss workout
Alle oefeningen helpen je om je gewicht te beheersen, maar deze 
training gaat over het matig en beheersbaar houden van de intensiteit 
en het is ontworpen om te worden gebruikt als je 30 minuten of langer 
hebt om te trainen.
Gemaakt om jou te laten trainen in de vetverbrandende zone.

2. Inverse Speed Pyramid / Cardio Pyramid 
Dit programma tilt intervaltraining naar een hoger niveau door de 
eisen van de intervallen te variëren. Ontworpen om je cardiodrempel 
te verhogen, het is niet voor angsthazen en verbrandt een hoger 
caloriegehalte, zowel tijdens de oefening als enige tijd daarna. Geef het 
minimaal 12 minuten om te beginnen en bouw dan op naar een langere 
oefenstijd.

3. Three Peaks Challenge/ Thrills and Hills
Ga op een virtuele tour door de natuur met dit programma. De 
verscheidenheid aan snelheden en hellingen doet de uitdaging op uw 
cardio-systeem variëren en zorgt voor een echte training sensatie. 
Zeer geschikt voor allround uithoudingsvermogen en calorieverbruik.

4. Fartlek Run / Fartlek Fun
Geniet van de principes van Fartlek-training met willekeurige 
veranderingen in snelheid, helling en tijd. Ontworpen om de cardio- en 
energiesystemen in je lichaam te laten werken. Deze training komt 
vooral ten goede aan sportievelingen die racket- en balspellen spelen 
waarbij het lichaam op verschillende manieren moet reageren.

5. Hill and Back 
Dit houdt de snelheid redelijk stabiel, terwijl de helling je hartslag en 
inspanning zal verhogen als je bergop gaat.
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6. Interval Training 
Ideaal voor cardiotraining en spiermaximalisatie als je te weinig 
tijd hebt.Dit programma jzal e lichaam uitdagen en zijn veerkracht 
vergroten als je van langere runs en programma’s kunt genieten. De 
intense secties zijn snel, dus als je nieuw bent in hardlopen, moet je 
misschien de uitdaging opbouwen. Probeer dit gedurende 10 tot 20 
minuten, afhankelijk van je conditie.

7. Cross Country / Endurance Workout
Dit programma is ontworpen voor runs van 25 minuten en hoger 
en draait om het handhaven van een stabiel tempo dat de hartslag 
op een matig hoge BPM houdt. Deze stijl van oefening bouwt 
uithoudingsvermogen op en is ook een grote vetverbrander.

8. Fitness Test
Gebruik dit programma regelmatig om te zien hoe fit u bent. Sommige 
snelheden zijn snel, dus als je nieuw bent in de loopband, kan zelfs 
een tien minuten durende test moeilijk zijn. Maar zodra tien minuten 
makkelijk zijn, beloon je jezelf dan met een test van 15 minuten.

9. Power Walk 
Zelfs als je fit en snel bent, is een krachttraining met een lagere impact 
nog steeds een geweldige training. Kracht lopen terwijl je je armen 
heen en weer beweegt, verhoogt de intensiteit en is eigenlijk heel 
anders dan rennen omdat zowel de armen als core oefent. Probeer 30 
minuten of meer aan deze training te besteden.

10. Glute Workout / Back and Butt Blaster
De ultieme combinatie van cardio en toning - laat u niet misleiden 
door de trage snelheid van dit programma. De hellingen verhogen de 
hartslag en oefenen de achterkant van de benen veel meer uit dan 
de gemiddelde snelheid. Gebruik dit programma om je hamstrings, 
bilspieren en onderrug te trainen.

11. Calorie Burn 
Ontworpen om de hartslag te verhogen en hoog te houden en daardoor 
veel calorieën verbruiken terwijl u dit doet. Hoe langer je gaat, hoe 
groter de verbranding.

12. Everest
Dit programma heeft een lage impact maar een hoge intensiteit, 
waardoor je je op de top van de wereld zult voelen!

13. Pyramid
Het doel van dit programma is om je door een opeenstapeling van 
intensiteit naar een ‘cooling’ terugreis te leiden. Als je halverwege kunt 
komen, dan kun je het helemaal maken.

14. Speed Drill
Een fantastische trainingstool, ongeacht je sport. Met stints van sprints 
om behendigheid en snelheid verbeteren.
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15. Lose Weight
Dit gestage maar krachtige programma is ontworpen voor trainingen 
van 30 minuten of langer en laat je hart werken in de vetverbrandende 
zone. Het icomfortabel tempo betekent dat het voor de meeste mensen 
beheersbaar is.

16.Warm-up / Cool Down
Deze eenvoudige reeks is ontworpen om u voor te bereiden op 
lichaamsbeweging en ook na een training te ontspannen. Geniet hier 
minstens vijf minuten van om elke training op of naast de loopband te 
vervolmaken. Een kortere tijd past bij een fitter persoon, verleng uw tijd 
tot maximaal 10 minuten als u nieuw bent om te trainen.

17. Rise and Shine
Ontworpen voor tussentijdse hardlopers. Dit programma biedt een 
redelijk uitdagend tempo in combinatie met handige hellingen om een 
goede snelheid te behouden. Ga hier minstens 15 minuten mee door.

18. BITE right
BITE (Balanced Interval Training) neemt het concept van 
intervaltraining en voegt variatie in de uitdaging van intensiteitssecties 
toe en maakt langere herstelsecties mogelijk. Als zodanig zit het tussen 
uithoudings- en intervalprogramma’s, overbrugt het de kloof tussen hen 
en biedt het een net alternatief als je niet tussen de twee kunt kiezen. 
Streef minstens naar 20 minuten. Als je meer geavanceerd bent, geef 
het dan 45-60 minuten.
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Cardio (HRC) programma’s
De EnduRun heeft een Bluetooth® Smart draadloze hartslagontvanger. Om de HRC-

programma’s uit te voeren, moet u de DKN Cardio Connect (ref 20462) dragen. De computer 

detecteert uw hartslag en regelt de snelheid en de helling van de loopband op basis van de 

maximale en minimale streefhartslag.

Een cardio programma instellen

In de standby-modus drukt u op PROG. toets en selecteer HP1, HP2 of HP3 programma. Het 

venster geeft 30:00 minuten weer en knippert. Druk op de toetsen SPEED +/- of INCLINE +/- om 

de tijd tussen 5 en 99 minuten in te stellen.

Druk op MODE en in het venster wordt de doelhartslag weergegeven en deze knippert.

Gebruik de SPEED +/- of INCLINE +/- knoppen om de doelhartslag in te stellen (het beschikbare 

instelbereik is: 84-195 bpm). Druk nogmaals op MODE om terug te gaan naar de tijdinstelling en 

druk op START om te beginnen.

Doelhartslagzones op basis van de leeftijd van de gebruiker worden weergegeven in de volgende 

tabel:

AGE

Doel zone (L-H) AGE Target zone (L-H)

AGE

Target zone (L-H)

lowest default highest lowest default highest lowest default highest

15 123 123 195 37 110 110 174 59 97 97 153
16 122 122 194 38 109 109 173 60 96 96 152
17 122 122 193 39 109 109 172 61 95 95 151
18 121 121 192 40 108 108 171 62 95 95 150
19 121 121 191 41 107 107 170 63 94 94 149

20 120 120 190 42 107 107 169 64 94 94 148

21 119 119 189 43 106 106 168 65 93 93 147

22 119 119 188 44 106 106 167 66 92 92 146

23 118 118 187 45 105 105 166 67 92 92 145
24 118 118 186 46 104 104 165 68 91 91 144

25 117 117 185 47 103 103 164 69 91 91 143

26 116 116 184 48 103 103 163 70 90 90 143

27 116 116 183 49 103 103 162 71 89 90 142

28 115 115 182 50 102 102 162 72 89 90 141

29 115 115 181 51 101 101 161 73 88 90 140

30 114 114 181 52 101 101 160 74 88 90 139

31 113 113 180 53 100 100 159 75 87 90 138

32 113 113 179 54 100 100 158 76 86 90 137

33 112 112 178 55 99 99 157 77 86 90 136

34 112 112 177 56 98 98 156 78 85 90 135
35 111 111 176 57 98 98 155 79 85 90 134

36 110 110 175 58 97 97 154 80 84 90 133
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1.  In het HRC-programma is de beginsnelheid 2 km / u (1,2 mph) en staat de loopband op een 

helling van 0%.

2.  Tijdens de training worden de snelheid en de helling automatisch geregeld door de loopband 

om ervoor te zorgen dat u traint tegen de ingestelde hartslag. U kunt instellingen overschrijven 

door op de toetsen SPEED +/- en INCLINE +/- te drukken.

3. De snelheid wordt elke 20 seconden verhoogd totdat de doelhartslag is bereikt. Bij het 

bereiken van de maximale snelheid zal de helling stijgen.

4.  De eerste minuut van het HRC-programma is een opwarmfase. Tijdens deze fase past 

de machine de snelheid en hellingen niet aan. Als u aanpassingen wilt maken, drukt u op 

SPEED +/- of INCLINE +/- knoppen.

5.  Na de warming-up berekent de loopband het verschil tussen de doelhartslag en de hartslag 

van de gebruiker en past het programma daaraan aan:

A.  Als het verschil tussen de doelhartslag en de hartslag van de gebruiker> 0 is, wordt de snelheid 

automatisch elke 20 seconden met 0.5 km/u verhoogd, tot het maximum en vervolgens 

neemt de helling met 1% toe.

B.  Als het verschil tussen de doelhartslag en de hartslag van de gebruiker <0 en de loopband 

niet op een helling van 0% ligt, neemt de helling met 1% af tot het minimum; terwijl als de 

loopband een helling van 0% heeft, de snelheid automatisch om de 20 seconden met 0.5 

km/u zal afnemen, tot het minimum.

6.  Maximale snelheid: HP1 - 8 km/u (5 mph), HP2 - 10 km/u (6 mph), HP3 - 12 km/u (7,5 mph)

7. Maximale helling: HP1 - 15%, HP2 - 15%, HP3 - 15%

Bluetooth App functie

Kijk op de DKN-website voor meer informatie over welke apps en apparaten de EnduRun is

compatibel met. Download de app, open deze op uw apparaat en volg de stappen om het in te 

stellen.

Druk op START om de loopband te starten en met uw training te beginnen. Als u Bluetooth 

uitschakelt of als het signaal verloren is gegaan, vertraagt de loopband en toont de console 

alle functies als nul.
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Tips bij het oefenen  

De volgende richtlijnen helpen u bij het 

plannen van uw trainingsprogramma en het 

veilig trainen. Onthoud echter dat goede 

voeding en voldoende rust essentieel zijn 

voor succesvolle resultaten.

Waarschuwing

Raadpleeg uw arts voordat u met dit of enig 

ander oefenprogramma begint. Dit is vooral 

belangrijk voor zwangere vrouwen en jonge 

moeders, alle mensen ouder dan 35 jaar 

en mensen met medische problemen zoals 

hartaandoeningen, hoge of lage bloeddruk, 

verwondingen, gewrichtsproblemen, obesitas 

en astma.

Waarom trainen?

Oefening is essentieel voor een goede 

gezondheid en algemeen welzijn. 

Regelmatige lichaamsbeweging:

• Verlicht spanning en stress

• Zorgt voor plezier en plezier

• Stimuleert de geest

• Helpt een stabiel gewicht te behouden

• Beheerst de eetlust

• Verhoogt het zelfbeeld

• Verbeter spiertonus en kracht

• Verbetert flexibiliteit

• Helpt voor een lage bloeddruk

• Helpt bij slapeloosheid

Voordat u start

Als u voor de eerste keer een 

trainingsprogramma begint of een nieuwe 

trainingsroutine begint, moet u uw arts 

vragen of u daartoe geschikt bent, vooral als:

• U gediagnosticeerd bent met 

hartproblemen, hoge bloeddruk of andere 

medische aandoeningen

• U al meer dan een jaar niet heeft geoefend

• U ouder bent dan 35 en momenteel niet  

   traint

• U zwanger bent

• U diabetes heeft

• U pijn op de borst heeft of last heeft van      

   duizeligheid

• U herstelt van een blessure of ziekte
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Doel hartslag

TOm effectief te trainen, moet u proberen te 

werken in de hartslagzone die geschikt is voor 

uw leeftijd, zoals hieronder is aangegeven. 

Let op: dit is een gids en je hartslag in rust 

en tijdens de training wordt bepaald door 

je fitnessniveau en andere leefstijlfactoren, 

evenals door je leeftijd. Als je de aanbevolen 

slagen per minuut hieronder haalt en het 

gevoel hebt dat je je teveel inspant, stop dan, 

rust uit en ga terug naar de training met een 

lagere intensiteit als je je hersteld voelt.

TRAINING ZONE

LEEFTIJD MIN-MAX (BPM)
20 133-167

25 132-166

30 130-164

35 129-162

40 127-161

45 125-159
50 124-156
55 122-155
60 121-153
65 119-151
70 118-150
75 117-147

80 115-146
85 114-144

Workout Tips

• Begin langzaam en bouw geleidelijk uw 

tijd, snelheid en intensiteit op; te veel te snel 

doen kan leiden tot blessures.

• Als u pijn heeft of moe bent, geef uzelf dan 

een paar extra dagen om te herstellen.

• Doe altijd een wat warming-up en 

rekoefeningen voor je training en ‘cool-off’ 

oefeningen na de training

Hoe te beginnen

• Begin met twee of drie sessies van 15 

minuten per week met een rustdag tussen de 

trainingen door.

• Warm gedurende 5 tot 10 minuten op met 

zachte bewegingen zoals wandelen terwijl 

u uw armen in een cirkel zwaait en stretch 

vervolgens de spieren die u tijdens uw 

training zult gebruiken.

• Verhoog het tempo tot iets moeilijker dan 

comfortabel en oefen zo lang als je kunt. Je 

kunt misschien maar een paar minuten per 

keer oefenen, maar dat zal snel veranderen 

als je regelmatig oefent.

• Beëindig elke training met een cooling-

down van 5 minuten op een lagere 

intensiteit. Je moet dan de spieren die je 

net hebt bewerkt strekken om flexibiliteit te 

ontwikkelen, spierpijn te verminderen en 

letsel te voorkomen.

• Verhoog uw trainingstijd met enkele 

minuten per week totdat u gedurende 30 

minuten per sessie onafgebroken kunt 

werken.

• Maak je geen zorgen over de afstand of het 

tempo van de eerste paar weken, focus op 

uithoudingsvermogen en conditionering.

Hoe hard moet u trainen? 

Tijdens het trainen moet u proberen binnen de 

streefhartslagzone (THR) te blijven. De tabel 

op deze pagina zal u de THR voor uw leeftijd 

vertellen. Wees je altijd bewust van hoe je je 

voelt tijdens het sporten. Als u zich duizelig of 

licht in het hoofd voelt, stop dan onmiddellijk 

en rust uit.



www.dkn-uk.com 29

Tips bij het stretchen

•  Begin met oefeningen voor kleine 

mobiliteit van alle gewrichten, b.v. draai 

gewoon je enkels, buig je knieën en rol je 

heupen. Maak de bewegingen geleidelijk 

groter en sneller.

•  Warm het lichaam altijd op voor het  

 strekken, omdat dit de bloedstroom

 verhoogt, waardoor warmte wordt   

 gecreëerd die de spieren soepeler   

 maakt.

•  Begin met je benen en werk gestaag  

 omhoog in het lichaam.

•  Elk houding gedurende minstens 10  

 seconden aanhouden (maximaal   

 20 tot 30 seconden) en ongeveer 2 of 3  

 keer herhalen

•  Rek niet uit tot het pijn doet. Als het pijn  

 doet: stoppen.

•  Niet stuiteren. Rekken moet geleidelijk  

 en ontspannen zijn.

•  Houd uw adem niet vast tijdens een rek.

•  Stretch na het trainen om te voorkomen  

 dat de spieren strakker worden.

•  Stretch minimaal drie keer per week uit  

 om de flexibiliteit te behouden.

Warm-Up en Cool-Down

Een succesvol cardio-vasculair 

oefenprogramma bestaat uit een warming-up 

voor het hele lichaam, aërobe training en een 

cooling-down. Doe het volledige programma 

minstens twee en bij voorkeur drie keer 

per week, rust een dag tussen trainingen. 

Na enkele maanden kunt u uw trainingen 

verhogen tot vier of vijf keer per week.

WARM-UP 

Het doel van warming-up is om je lichaam 

voor te bereiden op lichaamsbeweging 

en om blessures te minimaliseren. Warm 

gedurende vijf minuten op voor krachttraining 

of aerobics. Voer activiteiten uit die uw 

hartslag verhogen en de spieren verwarmen. 

Activiteiten kunnen bestaan uit stevig 

wandelen, joggen, touwtje springen en ter 

plaatse rennen. Probeer bewegingen op te 

nemen die de gewrichten naar hun volledige 

bewegingsbereik halen.

STRETCHING 

Stretchen terwijl je spieren warm zijn na 

een goede warming-up, na krachttraining 

of aerobe training is erg belangrijk. 

Spieren strekken zich op deze momenten 

gemakkelijker uit vanwege hun verhoogde 

temperatuur, wat het risico op verwonding 

aanzienlijk vermindert. Stretchen ontwikkelt 

flexibiliteit en vermindert pijn in de spieren.

Stretch maximaal 30 seconden. 

DOE GEEN ‘OVER STRETCHING’

Neem jouw tijd en doe het geleidelijk aan.

Stretching Guide
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Voorbeelden van stretch posities: 

 

COOL-DOWN

Het doel van afkoeling is om het lichaam terug te brengen naar zijn normale of bijna normale 

rusttoestand aan het einde van elke trainingssessie. Een goede cooling-down verlaagt 

langzaam je hartslag, zorgt ervoor dat het bloed terugkeert naar het hart en helpt spierpijn te 

voorkomen, veroorzaakt door de opbouw van melkzuur in de spieren.

Onthoud dat u steeds uw arts moet raadplegen voordat u met een trainingsprogramma begint.
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Onderhoud

WAARSCHUWING !

Trek altijd de stekker van de loopband uit het stopcontact voordat u hem schoonmaakt 

of onderhoud uitvoert, inclusief het verwijderen van de motorkap.

Afstellen van het looptapijt

! Belangrijk: De loopband dient op een vlakke 

ondergrond te worden geplaatst. Indien de 

loopband niet vlak staat, zal de band steeds 

naar de lager liggende zijde van de loopband 

getrokken worden.

1. De stelbouten van de band bevinden zich 

aan de achterkant van het apparaat.

2. Als de band te veel naar rechts beweegt 

(trekt): Start de loopband en stel deze in 

op 1.5 km/u. Draai met behulp van een 

inbussleutel de rechterstelbout een kwart 

rechtsom. Draai de bout steeds een kwart 

rechtsom totdat de band weer goed in het 

midden loopt.

Probeer het apparaat vervolgens even uit en 

houd de bewegingen van de band goed in 

het oog om er zeker van te zijn dat u de band 

niet te ver hebt bijgesteld.

3. Als de band te veel naar links beweegt 

(trekt): Start de loopband en stel deze in 

op 1.5 km/u. Draai met behulp van een 

inbussleutel de linkerstelbout een kwart 

rechtsom. Draai de bout telkens een kwart 

rechtsom tot de band weer goed in het 

midden loopt.

Probeer het apparaat vervolgens even uit en 

houd de beweging van de band in de gaten 

om er zeker van te zijn dat u de band niet te 

ver hebt bijgesteld.

4. Centreren van de loopband:

Wanneer u rent, kunt u met één voet harder 

drukken dan met een andere. De ernst van 

de deflectie hangt af van de hoeveelheid 

kracht die de ene voet uitoefent in de relatie 

tot de andere. Door deze afbuiging kan het 

tapijt uit het midden bewegen. Deze deflectie 

is normaal en de loopband zal centreren 

wanneer niet op gelopen wordt. Als deze 

afwijking blijft ook tijdens niet gebruik, moet u 

de loopband handmatig centreren.
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Inclinatie kalibreren 

Om de inclinatie te kalibreren, houdt u INCLINE + en INCLINE-toetsen 3 seconden lang 

ingedrukt. De loopband bevindt zich nu in een kalibratiemodus.

GEBRUIK DE LOOPBAND NIET EN STEL NIET OP HET APPARAAT TIJDENS HET 

KALIBRATIEPROCES.

Tijdens het kalibreren, beweegt het toestel naar de hoogste hellingpositie en keert dan terug 

naar 0% helling.

Wanneer de loopband volledig tot stilstand komt, is het kalibratieproces voltooid.

Reinigen 

Verwijder het motordeksel ten minste eenmaal elke 6 maand en reinig het 

binnencompartiment met een stofzuiger.

Dit loopbandtoestel is uitgerust met een onderhoudsvrij loopvlak. Wrijving kan echter een 

belangrijke rol spelen bij de levensduur van uw loopband. Daarom raden aan wij het looptapijt 

regelmatig te reinigen met een zachte doek (lichtjes nat gemaakt).
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Customer Support

Mocht u hulp nodig hebben met betrekking 

tot dit product, verzamel dan de volgende 

informatie en neem contact met ons op met 

onderstaande gegevens:

• Product Nr - kunt u vinden op het 

productlabel

• Originele aankoopdatum

• Plaats van aankoop

• Informatie over gebruiksvoorwaarden

• Precieze beschrijving van het probleem of 

defect.

BELANGRIJK!! - Bewaar uw aankoopbewijs. 

DKN-Technology Customer Care kan een kopij 

van uw aankoopbewijs vragen om eventuele 

garantie te valideren.

Garantiedekking begint vanaf de datum op het 

aankoopbewijs.

De beste manier om ons te contacteren is via 

www.dkn-technology.com.
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Garantie

De consumenten ‘carry-in’ garantie is geldig 

voor een periode van twee (2) jaar vanaf 

de datum op de kassa of aankoopbon van 

het product dat door DKN-Technology werd 

verkocht. 

Garantie is niet overdraagbaar. Garantie kan 

worden ingeroepen wanneer het apparaat 

steeds in het bezit is geweest van de originele 

koper, en het originele aankoopbewijs kan 

worden voorgelegd. 

De garantie geldt niet voor: normale 

slijtage, de gevolgen van een ondeskundige 

behandeling, manipulatie door de koper of 

door derden, slechte installatie, foutieve 

montage of het onklaar maken van onderdelen 

door onjuiste montage, oneigenlijk gebruik 

van het apparaat (bv. te zware belasting in tijd, 

gewicht enz...), problemen die voortvloeien uit 

een gebrek aan onderhoud, afwijkingen van 

het standaard apparaat, zoals lichte vibraties 

of geluiden die het functioneren van het 

apparaat niet beïnvloeden, die onderdelen die 

onderhevig zijn aan slijtage zoals: batterijen, 

veren, lagers, looptapijten, hydraulische 

systemen, touwen, aandrijfriemen, katrollen, 

enz..., schade aan het apparaat veroorzaakt 

door het transport van het apparaat.

Transportkosten, voorrijkosten van een 

monteur, en de eventuele handelaars en/of 

werkplaatskosten worden uitgesloten van deze 

garantie, en zijn dus voor rekening van de 

bezitter van het apparaat.

De fabrikant kan niet verantwoordelijk gesteld 

worden voor schade, verlies of kosten, 

incidenteel noch gerelateerd, ten gevolge van 

gebruik van dit toestel.

Technische parameters

Input supply voltage: 220V Working temperature: 0-40ºC

Speed range: 0.5-22kph Incline range: 0-15%

Max. user weight: 150kg Distance display range: 

0-99.9km

Calories display range: 

0-999cal

Time display range: 0-99.59min

Heart rate range: 20-200bpm Running surface: 530 x 
1510mm

Dimensions: 2065 x 895 x 
1570mm

Dimensions (folded): 1390 x 

895 x 1620mm
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Appendix 1: Detail diagram
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Appendix 2: Onderdelen lijst

Part
No.

Omschrijving Qty
Part
No.

Omschrijving Qty

1 Bottom Frame 1 60 Running deck cushion 8

2 Main frame 1 61 Square end cap 2 2

3 Upright tube 2 62 Square end cap 3 4

4 Console Frame 1 63 Square end cap 4 2

5 Incline frame 1 64 Hex socket screw M10*55 1

6 Running deck support tube 1 65 Hex socket screw M10*50 4

7 Anti-slip pad 4 66 Hex socket screw M10*40 1

8 Bottom handlebar 2 67 Hex socket screw M10*15 18

9 Front roller 1 68 Hex socket screw M8*50 2

10 Rear roller 1 69 Hex socket screw M8*45 1

11 Cylinder 1 70 Hex socket screw M8*40 5
12L/R Metal speaker grille 1 pr 71 Flat washer Φ10 4

13 Quick button 2 72 Hex bolt M8*25 1

14 Anti-slip pad for tablet holder 1 73 Hex bolt M8*35 1

15 Cross tapping screw ST4*35 4 74 Hex bolt M10*35 4

16 Cross pan head screw M4*8 4 75 Hex socket cap screw M6*45 1

17 Power cable 1 76 Hex socket cap screw M6*55 2

18 Edgings 8 77 Hex socket cap screw M6*12 2

19 Console board 1 78 Hex socket countersunk bolt 

M6*30

6

20 Console board bottom cover 1 79 Hex socket countersunk bolt 

M6*25
2

21 Console top cover 1 80 Cross tapping screw ST2.2*8 4

22 Console bottom cover 1 81 Cross screw M4*8 4

23L/R Speaker bezel 1 pr 82 Cross screw M5*16 17

24 Bottle holder 2 83 Cross screw M4*12 4

25 Keypad top cover 1 84 Cross screw M5*8 7

26 Keypad bottom cover 1 85 Cross pan head screw M5*25 8

27 Front handlebar top cover 1 86 Cross countersunk head screw 

M3*18

2

28 Front Handlebar bottom cover 1 87 Cross tapping screw ST4.0*16 50
29 Safety key mechanism 1 88 Cross tapping screw ST4.0*12 10

30 Safety key clip 1 89 Cross tapping screw ST4.0*12 12

31a/b Left pulse grip sensor 1 pr 90 Cross tapping screw ST2.9*9.5 14

32a/b Right pulse grip sensor 1 pr 91 Lock washer Φ10*1.2 24

33L/R Front handlebar end cap 1 pr 92 Lock washer Φ8*1.2 8

34 Outside upright cover 2 93 Lock washer Φ6*1.2 3

35 Inside upright cover 2 94 Incline motor 1
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Part
No.

Omschrijving Qty
Part
No.

Omschrijving Qty

36L/R Front side cover 1pr 95 Spring washer Φ10 4

37 Motor cover 1 96 Nylon nut M10 10

38 Motor cover design accent L1 1 97 Nylon nut M8 6

39 Motor cover design accent L2 1 98 Nylon nut M6 10

40 Motor cover design accent R1 1 99 Hex nut M3 2

41 Motor cover design accent R2 1 100 AC motor 1

42 End cap 1 101L/R Roller cover 1 pr

43L/R Handlebar 1 pr 102 Inverter 1

44 Side rail 2 103 Computer connecting wire 1

45 Running board 1 104 Upper extension wire 1

46 Circuit breaker 1 105 Lower extension wire 1

47 Running belt 1 106 Controller wire 1

48 Transport wheel 2 107 Safety lock sensor 1

49 Transport wheel cap 2 108 Magnetic sensor 1

50 Flat foot pad 2 109 Cross tapping screw M6*15 2

51 Baffle 1 110 MP3 wire 1

52 Protective plug 4 111 Filter 1

53 Power wire buckle 1 112 Inductor 1

54 Adjusting wheel 4 113 Loudspeaker 1

55 Square end cap 1 2 114 Amplifier board 2

56 Power switch 1 115 Audio jack 1

57 Belt 1

58 Plastic pad 2

59 Adjustable front foot 2
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Appendix 3: Veiligheidsperimeter 
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       技术要求：
1.未注公差遵守m级/c级；
2.锐角倒钝，无毛刺，未注倒
角为C0.5，未注圆角为R0.5；
3.焊接为填角焊，高度为3*3,
焊接美观且焊接完后去焊渣；
4.喷塑颜色根据客户要求，
表面不能有明显的伤痕、
起泡等影响表面质量的现象,
喷塑厚度约为0.06～0.15。
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m级尺寸范围

未注公差

第一角法

MM

版本

单位热处理

潘朝鹏设计

厦门康乐佳运动器材有限公司
XIAMEN K-POWER SPORTS CO.,LTD.

比例数量日期签名
标准化
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审核 工艺
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日期签名更改内容处数标记
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Let bij plaatsing:

Om veiligheidsredenen zijn de minimumafstanden voor de loopband 2 m (78,7 “) achter het 

loopdek, evenals 0,6 m (23,6”) vóór en aan beide zijden van het toestel.


