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Gefeliciteerd met uw nieuwe loopband en welkom bij de SOLE Fitness Family!

Bedankt voor uw aankoop van deze kwaliteitsloopband van SOLE Fitness. Uw nieuwe loopband is 
vervaardigd door één van de meest toonaangevende fitnessfabrikanten ter wereld en wordt ondersteund 
door een van de meest uitgebreide beschikbare garanties. 

Via uw verdeler zal SOLE Fitness er alles aan doen om er voor te zorgen dat u de volgende jaren 
optimaal van uw nieuwe eigendom kunt genieten. Als u de loopband niet rechtstreeks bij SOLE 
Fitness heeft aangekocht, zal de plaatselijke verdeler waar u de loopband heeft gekocht, alle garantie- 
en servicevereisten van SOLE Fitness beheren. Het is hun verantwoordelijkheid om u informatie te 
verstrekken. Het onderhoudspersoneel heeft de ervaring en de technische kennis om u verder te helpen, 
om uw ervaring te optimaliseren en u snel verder te helpen bij eventuele problemen.
Noteer voor alle zekerheid hieronder de naam van uw verdeler, zijn telefoonnummer en de datum van 
aankoop, zodat u uw dealer gemakkelijk kunt contacteren.

SOLE Fitness waardeert uw vertrouwen.
SOLE Fitness staat altijd voor u klaar!

SOLE FITNESS VERDELER:

TELEFOON: 

DATUM AANKOOP:

PRODUCTREGISTRATIE
Noteer het serienummer van dit fitnessproduct in de ruimte hieronder:

Serienummer:

De productregistratiekaart moet volledig worden ingevuld en worden teruggestuurd naar SOLE Fitness. 
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
WAARSCHUWING – Lees alle instructies vooraleer u dit toestel in gebruik neemt.
GEVAAR – Om het gevaar op elektrische schokken te vermijden, haal uw SOLE toestel uit het
stopcontact vooraleer u begint te reinigen en/of aan het toestel begint te werken.
WAARSCHUWING – Om het risico op brandwonden, vuur, elektrische schokken of verwondingen
van personen te voorkomen, installeer het toestel op een vlakke ondergrond met toegang tot een
110-volt, 15-amp (220-volt, 10-amp) geaard stopcontact waar enkel het toestel op aangesloten is.

GEBRUIK GEEN VERLENGSNOER TENZIJ HET MINIMUM EEN A 14AWG OF BETER IS.

• Gebruik het toestel niet op hoogpolig tapijt met loszittende plukken. Dit kan zowel het toestel en het 
tapijt beschadigen.

• Houd kinderen onder de 13 jaar uit de buurt van het toestel. Er zijn verscheidene punten waar men 
kan klem zitten of die op een andere manier schade kunnen veroorzaken. Houd de handen uit de buurt 
van alle bewegende onderdelen.

• Gebruik het toestel nooit wanneer de stekker of het snoer beschadigd is. Als het toestel niet naar 
behoren werkt, neem contact op met uw verdeler.

• Houd het snoer uit de buurt van warme oppervlakken.
• Gebruik het toestel niet op een plaats waar aerosolsprays worden gebruikt of ergens waar zuurstof 

wordt toegediend. Vonken van de motor kunnen een omgeving met hoge gasdensiteit doen 
ontsteken.

• Steek geen voorwerpen of laat geen voorwerpen vallen in de openingen van het toestel
• Niet buitenshuis gebruiken.
• Om af te koppelen, zet alle schakelaars uit en trek dan de stekker uit het stopcontact.
• Gebruik het toestel niet voor andere doeleinden dan waar het voor bedoeld is.
• De handsensoren zijn geen medische instrumenten. Verschillende factoren, o.a. de beweging van de 

gebruiker, kunnen de nauwkeurigheid van de hartslagmeting beïnvloeden. De sensoren zijn enkel 
bedoeld als hulp bij het bepalen van de hartslag in het algemeen.

• Draag geschikt schoeisel. Hoge hakken, geklede schoenen, sandalen of blote voeten zijn niet geschikt 
voor gebruik met dit toestel. Sportschoenen zijn aangewezen om vermoeidheid van de benen te 
voorkomen.

• Dit toestel is niet bedoeld voor personen met een fysieke, mentale of zintuiglijke beperking of 
voor personen met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij deze instructies krijgen betreffende 
het gebruik van het toestel door een bevoegd persoon.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES – DENK AAN UW VEILIGHEID!



5 LOOPBAND F63/F65

BELANGRIJKE ELEKTRISCHE INSTRUCTIES
WAARSCHUWING! 

NOOIT de covers verwijderen zonder het toestel uit het stopcontact te halen.
Als de spanning varieert met tien procent (10%) of meer is het mogelijk dat de performatie van uw toestel wordt beïnvloed. 
Zulke omstandigheden worden niet gedekt door de garantie. Als u merkt dat de spanning te laag is, neem dan contact op met 
uw energievoorzieningsbedrijf of een gediplomeerd electricien zodat uw toestel op de juiste manier kan worden getest.
Stel dit toestel NOOIT bloot aan regen of vocht. Dit product is NIET ontworpen voor buitenshuis gebruik, vlakbij een 
zwembad of een spa, of elke andere vochtige omgeving. De specificaties voor de temperatuur zijn 4 to 48 graden Celcius, en 
vochtigheid is 95% niet-condenserend (geen waterdruppels die zich vormen op de oppervlaktes).

STROOMONDERBREKERS: Sommige stroomonderbrekers die in woningen worden gebruikt, zijn niet geschikt voor hoge 
stroompieken die kunnen optreden wanneer een loopband voor het eerst wordt aangezet of zelfs tijdens normaal gebruik. 
Als uw loopband over de stroomonderbreker van het huis uitschakelt (ook al is dit de juiste stroomsterkte) maar niet de 
stroomonderbreker op de loopband zelf, moet u de stroomonderbreker van het huis vervangen door een onderbreker 
met hoog inschakelstroomvermogen. Ditprobleem valt NIET onde e grarantie omdat wij als fabrikant, deze toestand niet 
kunnen controleren. Dit onderdeel is verkrijgbaar in de meeste electrowinkels. Voorbeelden: Grainger part # 1D237, of online 
beschikbaar op www.squared.com part # QO120HM.

AARDINGSINSTRUCTIES
Dit product moet geaard worden. Als het elektrisch systeem van de loopband defect is of defect raakt, biedt aarding de minste 
weerstand voor elektrische stroom, waardoor het risico van een elektrische schok wordt verminderd. Dit product is uitgerust 
met een snoer met een aardingsstekker. Deze stekker moet in een geschikt stopcontact worden gestoken dat correct is 
geïnstalleerd en geaard, in overeenstemming met alle lokale codes en verordeningen.

GEVAAR - Verkeerde aansluiting van de aarding van de apparatuur kan leiden tot een elektrische schok. Raadpleeg een 
gekwalificeerde elektricien of onderhoudsmonteur als u twijfelt of het product goed is geaard. Wijzig de stekker die bij het product 
wordt geleverd niet als deze niet in het stopcontact past. Laat een goed stopcontact installeren door een gekwalificeerde elektricien.

Dit product wordt gebruik op een nominaal circuit van 120 volt en heeft een aardingsstekker die lijkt op de plug die hieronder 
wordt geïllustreerd. Een tijdelijke adapter die lijkt op de onderstaande adapter kan worden gebruikt om deze stekker aan te 
sluiten op een 2-polige contactdoos, zoals hieronder wordt weergegeven, als er geen goed geaard stopcontact beschikbaar 
is. De tijdelijke adapter mag alleen worden gebruikt tot een goed geaard stopcontact, (hieronder afgebeeld) kan worden 
geïnstalleerd door een gekwalificeerde elektricien.

Geaard stopcontact

Aardingspen Geaarde stopcontactdoos

Adapter

Metalen schroef Tab van 
aardingsschroef
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BELANGRIJKE BEDIENINGSINSTRUCTIES
• Gebruik dit toestel NOOIT zonder het lezen en volledig begrijpen van wat elke operationele verandering via de 

computer kan veroorzaken. 
• Gebruik uw toestel NOOIT tijdens een onweer. Spanningsstoten kunnen voorkomen op uw toestel waardoor 

onderdelen kunnen beschadigd raken. Haal het toestel tijdens een electrische storm uit het stopcontact als 
voorzorg. 

• Druk niet te hard op de bedieningstoetsen. Ze zijn nauwkeurig ingesteld om te reageren op een zachte druk van 
de vingers. Als u vindt dat het toestel niet goed reageert, neem dan contact op met uw SOLE dealer.

• Begrijp dat veranderingen in snelheid en helling niet onmiddellijk optreden. Stel de gewenste snelheid in op de 
computerconsole en laat de stelsleutel los. De computer zal het commando geleidelijk aan gehoorzamen.

• Wees voorzichtig tijdens het deelnemen aan andere activiteiten terwijl u op uw loopband loopt; zoals televisie 
kijken, lezen, enz. Deze afleiding kan ertoe leiden dat u uw evenwicht verliest of niet in het midden van de band 
loopt, wat kan leiden tot ernstig letsel.

• Monteer of demonteer de loopband NOOIT terwijl de riem in beweging is. SOLE Fitness loopbanden beginnen 
met een zeer lage snelheid en het is onnodig om tijdens het opstarten over de riem te lopen. Gewoon op de 
riem staan tijdens langzame acceleratie is correct nadat u het apparaat hebt leren bedienen.

• Houd ALTIJD een handleuning of handgreep vast tijdens het maken van bedieningswijzigingen (helling, 
snelheid, etc.). Bij dit apparaat is een veiligheidskoord geleverd. Het is een eenvoudig magnetisch ontwerp dat te 
allen tijde moet worden gebruikt. Voor uw veiligheid moet u vallen of te ver naar achteren op de loopvlakgordel 
gaan. Als u dit veiligheidskoord trekt, stopt de beweging van de loopband.

VEILIGHEIDSSLEUTEL
De veiligheidssleutel (magnetisch) is meegeleverd en moet ten allen tijde worden gebruikt. Dit is voor uw veiligheid, 
moest u vallen of struikelen op het loopvlak. Als u aan deze veiligheidssleutel trekt, stopt de loopband onmiddellijk.

1. Plaats de magneet op het ronde gedeelte van de consolekop. Uw loopband zal niet starten vooraleer de 
magneet in positie is. 

2. Bevestig de plastic clip stevig aan uw kleding zo dat deze niet loskomt. De magneet is sterk genoeg om ongewild 
en onverwacht stoppen te minimaliseren. Raak vertrouwd met de functie en beperkingen. De loopband stopt, 
afhankelijk van de snelheid, met één tot twee stappen wanneer de magneet van de console wordt getrokken.

Verwijder ALTIJD de veiligheidssleutel na gebruik.
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BEDIENING VAN UW LOOPBAND
HET BEDIENINGSPANEEL LEREN KENNEN

BEDIENINGSPANEEL CONSOLE MODEL F65

BEDIENINGSKNOPPEN

AUDIO IN AANSLUITING  
(MP3, CD OF SMARTPHONE)

SNELTOETSEN 
HELLINGSNIVEAU

VENTILATOR

LUIDSPREKER

 AANSLUITING
HOOFDTELEFOON

SNELTOETSEN SNELHEID

 CONTACTPUNTEN
HARTSLAGSENSOREN

BEDIENINGSKNOPPEN

AUDIO IN AANSLUITING  
(MP3, CD OF SMARTPHONE)

SNELTOETSEN 
HELLINGSNIVEAU

VENTILATOR

LUIDSPREKER

 AANSLUITING
HOOFDTELEFOON

SNELTOETSEN SNELHEID

 CONTACTPUNTEN
HARTSLAGSENSOREN

BEDIENINGSPANEEL CONSOLE MODEL F63
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OPSTARTEN
F63/F65 CONSOLES

Sluit de loopband aan via een geschikt stopcontact, druk daarna op de Aan knop (0/1) die zich aan 
de voorzijde aan de loopband bevindt, onder de motor. Verzeker je ervan dat de veiligheidssleutel is 
geactiveerd, de loopband zal niet starten zonder deze sleutel (zie montage step 7 als referentie).

Wanneer de loopband geactiveerd is zal er een boodschap op het scherm getoond worden die de 
software versie weergeeft. Dan zal het TIJD- en Afstandscherm de odometer kort tonen, het Tijd-scherm 
toont de duur dat de loopband al actief was en het Afstand-scherm de kilometers die er op de loopband 
al afgelegd werden. Dan zal de loopband naar de start modus overschakelen en kan je beginnen met het 
gebruik. 

SNELSTART BEDIENINGEN
. 1 Gebruik de veiligheidssleutel om het display te activeren (indien dat nog niet gebeurd was).

. 2 Druk op de Start knop om het loopvlak te activeren en pas de snelheid aan met de Speed 
knoppen / (op de console of de handgrepen). Je kan ook de Quick snelheidsknoppen ,4 ,3 ,2 
9 ,7 ,5 of 12 gebruiken om de snelheid aan te passen. 

. 3 Om het loopvlak te vertragen druk op de Speed kno  en houdt deze ingedrukt (op console of 
handgreep) tot de gewenste snelheid bereikt wordt. Je kan hiervoor ook de Quick 
snelheidsknoppen 2 tot 12 gebruiken. 

. 4 Om de loopband stil te zetten druk je op de Stop knop of verwijder je de veiligheidssleutel.
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PAUSE/STOP/RESET FUNCTIE
1. Wanneer de loopband in beweging is kan de pauze functie gebruikt worden door op de rode STOP 

knop te drukken.  
Dit zal de loopband geleidelijk vertragen tot volledige stop. De hellingshoek gaat terug naar 0%.  
De TIJD, AFSTAND en CALORIE resultaten blijven zichtbaar wanneer de loopband in Pauze modus is. 
Na 5 minuten zal het display resetten en teruggaan naar de Start modus. 

2. Om je training te hervatten, vanuit Pauze modus, duw je op de START knop. Snelheid en 
hellingsniveau hernemen de laatste setting. 

• Pauze wordt geactiveerd door eenmaal op de STOP knop te drukken. Een tweede keer op de STOP 
knop drukken beëindigt het programma, op het display verschijnen de resultaten van deze training. 
Een derde keer op de Stop knop drukken laat de console teruggaan naar het startscherm. De STOP 
knop langer dan 3 seconden ingedrukt houden zorgt voor een reset van de console. 

INCLINE INSTELLINGEN
• Het hellingsniveau kan je instellen nadat de loopband in beweging is. 
• Druk en houdt de INCLINE kop / ingedrukt (console of handgreep) om het gewenste 

inspanningsniveau te bereiken. 
• Je kan ook sneller het hellingsniveau aanpassen door middel van de knoppen 1, 3, 5, 7, 9, 12, 15 op de  

linkerzijde van de console (Incline).
• Het INCLINE venster toont de gekozen positie tijdens de instellingen. 
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DOT MATRIX CENTER DISPLAY
18 rijen met balkjes (8 per rij) geven ieder segment van de 
training weer voor de F63 en F65. Deze balkjes geven enkel een 
gemiddelde weer van het Speed/ Incline niveau. Ze geven niet 
noodzakelijk een heel specifieke waarde, enkel een gemiddelde 
om de verschillende niveaus van intensiteit te vergelijken. 
In werking zal de Speed/ Incline dot matrix een ‘profiel’ 
weergeven terwijl de waarden tijdens een training zullen 
wijzigen. Wanneer het woordje ‘Speed’ oplicht boven de dot 
matrix betekent dit dat het Speed profiel getoond wordt. 
Dit geldt ook voor het Incline profiel, wanneer het woordje 
‘Incline’ oplicht boven de Matrix. 

In het Dot Matrix display schakelen tussen Speed en Incline kan 
via de Return knop. Na het indrukken van ENTER om de twee profielen te zien zal een derde keer drukken 
automatisch de beide schermen na mekaar tonen, elk voor een duur van 5 seconden. 

BERICHTENSCHERM
Het BERICHTENSCHERM zal initieel PROGRAM NAME tonen. Telkens als je op de DISPLAY knop 
drukt wordt de volgende reeks informatie getoond. De volgorde waarin deze getoond wordt is: PACE, 
INCLINE, LAPS, VERTICLE, SEGMENT TIME, MAX SPEED en DATA SCAN mode. In deze mode wordt 
de getoonde informatie iedere 4 seconden ververst in het Berichten scherm. 

¼ MIJL TRACK
De ‘quarter mile’ wordt getoond rond het Dot Matrix scherm. Het knipperende bolletje geeft je 
vooruitgang weer. Het aantal gelopen rondes wordt getoond in de Lap Counter, te bekijken in het 
BERICHTENSCHERM. 

CALORIESCHERM
Toont het aantal calorieën die verbrand worden op ieder moment tijdens de training. 
Opmerking: Dit is enkel een indicatie om te kunnen vergelijken tussen de verschillende oefeningen, de 
getoonde info is in geen geval bruikbaar voor medische doeleinden. 

Er is een AUDIO INPUT aansluiting aan de voorzijde van de console en ingebouwde speakers. Je kan 
eender welk standaard audio-apparaat aansluiten op deze poort (Jack -aansluiting). Audio bronnen zijn 
een MP3, iPod, draagbare radio, CD speler of TV of computer. Er is een audio kabel inbegrepen in de 
levering, net als een hoofdtelefoonaansluiting voor diegene die privé willen luisteren. 
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PULSE FUNCTIE
Het PULSE (HARTSLAG) SCHERM toont je huidige hartslag in slagen per minuut tijdens je training. Je 
moet beide roestvrijstalen sensoren gebruiken aan de voorzijde van de cross bar om je hartslag te meten.  
Je kan ook een (optionele) borsthartslagmeter gebruiken. De hartslag wordt getoond telkens wanneer het 
bovenste display een impuls ontvangt. 

DE LOOPBAND UITSCHAKELEN
1. The display will automatically turn off – go to sleep - after 30 minutes of inactivity when in  

the Pause / Stop mode. Almost all power for the treadmill will be off except for some circuits  
that are needed to detect if any key is pressed, indicating the console should “wake up”.  
When the console is “asleep” the treadmill draws very little power, about as much as your  
television when it is turned off.

2. Removing the SAFETY KEY is similar to entering “sleep” mode. Turning off the main power  
switch in the front of the treadmill will completely remove any power.

**OPGELET**
Je nieuwe console wordt geleverd in Display modus waarbij de console ‘actief’ is tenzij je het hele toestel 
uitschakelt via de aan/ uit knop aan de voorzijde. Om deze modus te verlaten, bij normaal gebruik, hou 
je de STOP, ENTER en DISPLAY knoppen 5 sec. ingedrukt. Het scherm toont dan de boodschap: Display 
Mode – On. Gebruik eender welke knop – PROGRAM, INCLINE, SPEED  om deze instelling uit te 
schakelen naar OFF en druk dan op ENTER.
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BLUETOOTH®
De nieuwe Sole app voor gebruik met Apple & Android-apparaten!

Om u te helpen uw trainingsdoelen te bereiken, heeft Sole de Bluetooth®-transceiver 
toegevoegd. Via de Sole Fitness-app kunt u met uw eigen telefoon, tablet of computers 
communiceren.

Download gewoon de gratis Fitness-app uit de Apple Store of Google Play en volg de 
instructies in de app om met uw trainingsapparaat te synchroniseren. Hiermee kunt u de 
huidige workflow bekijken. Schakel eenvoudig heen en weer van he tberichtenvenster naar de 
internet / sociale media / e-mailsites via pictogrammen op het scherm. Wanneer uw training 
is voltooid, worden de gegevens automatisch opgeslagen in de ingebouwde persoonlijke 
kalender.

Met onze nieuwe Sole Fitness-app kunt u uw training ook synchroniseren met: iHealth, 
MapMyFitness, Record, MyFitnessPal of Fitbit.

De app synchroniseren met uw trainingsapparaat:

Controleer na het downloaden van de app of Bluetooth® op uw apparaat is ingeschakeld en 
klik vervolgens op het pictogram in de linkerbovenhoek.

Nadat de apparatuur is gedetecteerd, klikt u op Verbinden. Wanneer de app en apparatuur 
worden gesynchroniseerd, gaat het Bluetooth®-pictogram op de console van de apparatuur 
branden. U kunt uw nieuwe product gaan gebruiken! 

* Opmerking: uw apparaat moet op een minimaal besturingssysteem van iOs 7 of Android 4.4 
draaien om de Fitness-app correct te laten werken.
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PRESET PROGRAMMA’S
De F63 / F65-loopband biedt tien verschillende ingebouwde programma’s: een handmatig programma, vijf vooraf ingestelde 
profielen, een gepersonaliseerd programma, een conditietest en twee hartslagprogramma’s (HR1 en HR2).

PROGRAMMA HELLING
Dit programma simuleert het beklimmen en afdalen van heuvels. De weerstand op de pedalen gaat toenemen en afnemen
tijdens de oefening.

PROGRAMMA VETVERBRANDING
Dit programma is ontworpen om zoveel mogelijk lichaamsvet te verbranden. Er zijn veel verschillende meningen rond
vetverbranding maar de meeste deskundigen zijn het eens dat trainen op een lager niveau aan een constante weerstand voor
een langere tijd, het beste resultaat geeft. De beste manier om vet te verbranden is om uw hartslag in de buurt van 60% à
70% van uw maximum hartslag te houden. Dit programma werkt niet op basis van hartslagmeting maar simuleert een lagere,
constante weerstand

PROGRAMMA CARDIO 
Het Cardio programma is ontwikkeld om de cardiovasculare functies te verhogen en de uithouding te verbeteren. Dit
programma is ideaal is voor hart en longen. Het versterkt uw hartspier en zorgt voor betere bloeddoorstroming en
longcapaciteit. Dit wordt bereikt door een hogere mate van inspanning en lichte schommelingen in de weerstand.

PROGRAMMA KRACHT
Het Strength programma is ontworpen om de spierkracht in het onderlichaam te versterken. Dit programma zal geleidelijk de
weerstand verhogen tot een hoger niveau en dwingen om dit aan te houden. Dit programma is ideaal voor het versterken en
meer definiëren van de benen en de glutes (spieren van het zitvlak).

PROGRAMMA INTERVAL
Het Interval programma zorgt voor intensieve training gedurende korte periodes, om daarna over te schakelen naar een
training met lage intensiteit. Dit programma verbetert het uithoudingsvermogen door telkens het zuurstofniveau te
verminderen, gevolgd door een periode van herstel om het zuurstofniveau terug op peil te brengen. Dit programma zorgt
er ook voor dat conditie verbetert door te pieken in het hartslagritme tussen de verschillende rustperiodes. Hierdoor gaat u
sneller recupereren na intense oefeningen.

 

 



14 LOOPBAND F63/F65

EEN PROGRAMMA KIEZEN
1.  Druk op de PROGRAM-knoppen/ om de programma’s op het scherm weer te geven en 

druk vervolgens op ENTER om het gewenste programma te selecteren. Het display zal u door de 
programmeerstappen leiden of u kunt gewoon op de Start-toets drukken om het programma te starten 
met de vooraf ingestelde waarden voor leeftijd, gewicht en andere programmaspecifieke informatie.

2. Geef uw leeftijd in in berichtenvenster met de LEVEL / toetsen. Druk dan op ENTER om te bevestigen 

en ga naar het volgende scherm.
3. Geef uw gewicht in met de LEVEL/ toetsen. druk op ENTER om verder te gaan.
4. Pas de tijd aan en druk Enter om door te gaan.
5. Stel nu het MAX Niveau in. Dit is het piek-inspanningsniveau dat u tijdens het programma zal ervaren (het 

hoogste gekleurde segment/vakje van het programmaprofiel). Stel het niveau in en druk op ENTER .
6. Nu alle instelingen zijn angepast kan u starten met de training door op START te drukken. U kunt altijd 

terug gaan en de instellingen veranderer door op de STOP toets te drukken.
7. Tijdens het programma kunt u door de gegevens scrollen in het berichtenvenster met de DISPLAY toets.
8. Op het einde van het programma toont het berichtenvenster een samenvatting van de training. De 

samenvatting wordt korte tijd getoond, daarna gaat de console terug naar het start-up scherm.

F63

 

F65
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DOOR DE GEBRUIKER AANGEPASTE PROGRAMMA’S
1. Kies het gebruikerprogramma (GEBUIKER 1 of GEBRUIKER 2) en druk op 

ENTER . Eens er een programma bewaard is als GEBRUIKER 1 of GEBRUIKER 
2, wordt deze getoond en kan u direct starten. Indien niet, kunt u een 
gebruikersnaam ingeven. In het berichtenvenster, zal “A” knipperen. Gebruik de 
LEVEL / toetsen om de eerste letter van uw naam te kiezen (de LEVELtoets 
geeft de letter B ; LEVEL geeft de letter Z). Druk ENTER wanneer de juiste letter 
wordt getoond. Geef zo uw naam in (maximum 7 tekens). Wanneer u klaar bent, 
druk op STOP.

2. Als er in GEBRUIKER reeds een programma is vastgelegd, kan u het programma 
gebruiken zoals het is of opnieuw instellen. Bij de welkomsboodschap, bij het 
drukken op START of ENTER verschijnt de vraag: Run Program. Gebruik de 
LEVEL/ toetsen om Ja of Nee te kiezen. Kiest u nee, dan kunt u het huidige 
programma wissen. Dit is noodzakelijk als u een nieuw programma wil instellen.

3. Het Berichtenvenster vraagt uw LEEFTIJD . Wijzig met de LEVEL/ toetsen en 
druk op ENTER om de nieuwe waarde vast te leggen en ga verder.

4. Geef nu GEWICHT in. Druk op de LEVEL/ toetsen en op ENTER om 
verder te gaan. Opmerking: Geen enkele trainingsmachine kan u een exact 
aantal verbrande calorieën weergeven, omdat te veel factoren de exacte 
calorieverbranding voor een bepaalde persoon bepalen. Zelfs als iemand exact 
hetzelfde lichaamsgewicht, leeftijd en lengteheeft, kan hun calorieverbranding 
heel anders zijn dan dat van u. 

5. Stel de TIJD in met de LEVEL/ toetsen en druk ENTER om verder te gaan.
6. De eerste kolom zal nu knipperen en u wordt gevraagd het niveau aan te passen 

voor het eerste segment van de training. Wanneer dit gewijzigd is, of wanneer u 
het niet wil wijzigen, druk ENTER om naar het volgende segment te gaan. Het 
volgende segment zal hetzelfde niveau tonen als het vorige segment. Doe 
hetzelfde en druk op ENTER . Ga zo verder tot de 20 segmenten zijn ingesteld.

7. Het Berichtenvenster geeft de boodschap om te starten (en het programma te bewaren) of ENTER om het 
programma te wijzigen. Drukt u op STOP , wordt het programma beëindigd en keert u terug naar het startscherm.

8. Op elk moment van de training kunt u de oefening verzwaren of lichter maken met de LEVEL/ toetsen. Dit 
beïnvloedt enkel het Niveau voor de huidige kolom van het profiel. Bij het overgaan naar de volgende kolom 
springt het programma terug naar de vooringestelde waarde.

9. Tijdens het GEBRUIKER 1 of GEBRUIKER 2 programma kunt u door de gegevens scrollen op het Berichtenvenster 
door te drukken op de Dis play toets.

10. Op het einde van het programma toont het berichtenvenster een samenvatting van de training. De samenvatting 
wordt een korte periode getoond en dan keert het programma terug naar het start-up scherm.
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HARTSLAG
EEN WOORD OVER HARTSLAG:
Het oude motto, “geen pijn, geen winst”, is een mythe die wordt overmeesterd door de voordelen van comfortabel 
sporten. Een groot deel van dit succes is gepromoot door het gebruik van hartslagmeters. Met het juiste gebruik 
van een hartslagmeter merken veel mensen dat hun gebruikelijke trainingsintensiteit te hoog of te laag is en 
oefenen veel aangenamer door hun hartslag in het gewenste bereik te houden.

Om het voordeelbereik te bepalen waarin u 
wilt trainen, moet u eerst uw maximale hartslag 
bepalen. Dit kan worden bereikt door de 
volgende formule te gebruiken:
220 minus je leeftijd. Hiermee krijgt u de 
maximale hartslag (MHR) voor iemand van 
uw leeftijd. Om het effectieve hartslagbereik 
voor specifieke doelen te bepalen, berekent u 
eenvoudig een percentage van uw MHR. Uw 
hartslagtrainingszone is 50% tot 90% van uw 
maximale hartslag. 60% van uw MHR is de zone 
die vet verbrandt, terwijl 80% bedoeld is om het 
cardiovasculaire systeem te versterken. Deze 
60% tot 80% is de zone om maximaal te blijven.
 

Voor iemand die 40 jaar oud is, wordt de 
doelhartslagzone berekend:

220 - 40 = 180 (maximale hartslag)
180 x .6 = 108 slagen per minuut (60% van het maximum)
180 x .8 = 144 slagen per minuut (80% van het maximum)

Dus voor een 40-jarige zou de trainingszone 108 tot 144 slagen per minuut zijn.

Als u tijdens het programmeren uw leeftijd invoert, voert de console deze berekening automatisch uit. Het 
invoeren van uw leeftijd wordt gebruikt voor de Heart Rate-controleprogramma’s. Na het berekenen van uw 
maximale hartslag, kunt u beslissen welk doel u wilt nastreven.

De twee meest populaire redenen voor, of doelen, van lichaamsbeweging zijn cardiovasculaire fitness (training 
voor het hart en de longen) en gewichtscontrole. De zwarte kolommen in het bovenstaande diagram geven 
de maximale hartslag weer voor een persoon van wie de leeftijd onder aan elke kolom wordt vermeld. 
De trainingshartslag, voor cardiovasculaire conditie of gewichtsverlies, wordt weergegeven door twee 
verschillende lijnen die diagonaal door de grafiek snijden. Een definitie van het doel van de lijn bevindt zich in 
de linkerbenedenhoek van de grafiek. Als uw doel is cardiovasculaire fitness of als het gewichtsverlies is, kan dit 
worden bereikt door te trainen op respectievelijk 80% of 60% van uw maximale hartslag volgens een schema dat is 
goedgekeurd door uw arts. Raadpleeg uw arts voordat u deelneemt aan een trainingsprogramma.

WAARSCHUWING: Hartslagcontrolesysteem kan onnauwkeurig zijn. Te veel oefenen kan letsel of de dood tot 
gevolg hebben. Als u zich flauw voelt, stop dan onmiddellijk met trainen.
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TARIEF VAN GETROFFEN UITVOERING
Hartslag is belangrijk, maar luisteren naar je lichaam heeft ook veel voordelen. Er zijn meer variabelen 
betrokken bij hoe hard je moet trainen dan alleen de hartslag. Je stressniveau, fysieke gezondheid, 
emotionele gezondheid, temperatuur, vochtigheid, het tijdstip van de dag, de laatste keer dat je at en 
wat je at, dragen allemaal bij tot de intensiteit waarmee je zou moeten trainen. Als je naar je lichaam 
luistert, zal het je al deze dingen vertellen.

De snelheid van waargenomen inspanning (RPE), ook bekend als de Borg-schaal, werd ontwikkeld 
door de Zweedse fysioloog G.A.V. Borg. Deze schaal beoordeelt de trainingsintensiteit van 6 tot 20, 
afhankelijk van hoe je je voelt of de perceptie van je inspanning.

De schaal is als volgt:
Beoordeling Perception of Effort
 
6  Minimal
7  Heel, heel licht
8  Zeer, zeer licht + 
9  Zeer licht
10  Zeer licht + 
11 Vrij licht
12  Comfortabele
13  Iets moeilijks 
14  Iets moeilijks + 
15  Hard
16  Hard +
17  Heel hard 
18  Heel hard +
19  Heel, heel moeilijk 
20  Maximaal

U kunt een geschatte hartslag voor elke beoordeling krijgen door eenvoudig een nul toe te voegen 
aan elke beoordeling. Een beoordeling van 12 resulteert bijvoorbeeld in een geschatte hartslag van 
120 slagen per minuut. Uw RPE varieert afhankelijk van de factoren die eerder zijn besproken. Dat is het 
grote voordeel van dit type training. Als je lichaam sterk en uitgerust is, zul je je sterk voelen en zal je 
tempo gemakkelijker aanvoelen. Wanneer je lichaam in deze toestand verkeert, kun je harder trainen 
en de RPE ondersteunt dit. Als je je moe en traag voelt, komt dat omdat je lichaam een pauze nodig 
heeft. In deze situatie zal je tempo moeilijker aanvoelen. Nogmaals, dit zal verschijnen in je RPE en je 
zult op het juiste niveau trainen voor die dag.
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GEBRUIK (OPTIONELE) HARTSLAGBAND
De hartslagband is optioneel en niet inbegrepen bij uw toestel. Vraag meer info in de winkel 
waar u uw toestel hebt aangekocht.

HOE U HARTSLAGBAND DRAGEN:
1. Klik de zender vast op de elastische band.
2. Span de elastische band zo strak mogelijk aan, maar zorg dat het nog comfortable blijft.
3. Plaats het zendergedeelte in het midden van de borstkas boven uw hart met het logo naar 

boven. (sommige personen moeten het iets meer naar links plaatsen). Klik de elastische 
band vast.

4. Plaats de band net onder de borstspieren.
5. Zweet is een goede geleider om nauwkeurig de hartslag te meten. Maar vooraf kan u gewoon een beetje 

water gebruiken om de band te bevochtigen (de contactpunten zijn de twee geribbelde zones aan de 
binnenkant). Het wordt aanbevolen om de borstband reeds enkele minuten voor de training te dragen. Door 
de lichaamssamenstelling van de gebruiker kan het wat langer duren vooraleer er een continu signaal wordt 
opgevangen. Na de opwarming zal dit probleem vanzelf minderen. De borstband blijft perfect werken ook als er 
kledij over gedragen wordt.

6. De afstand tussen zender/ontvanger is belangrijk om een goed signaal te hebben. Die afstand varieert soms maar 
over het algemeen moet u in de buurt van de console blijven voor een betrouwbaar resultaat. De zender moet 
contact hebben met de huid. Een zeer dun shirt zou eventueel ook nog kunnen (in dit geval best de zone waar het 
T-shirt tussen de band zit ook een beetje bevochtigen).

Remarque : De zender start automatisch wanneer er een hartslag wordt waargenomen. Het stopt ook automatisch wanneer er geen hartslag meer wordt 
waargenomen. Alhoewel de borstband waterafstotend is, kan vocht valse signalen creëren, daarom is het best om na gebruik de borstband goed te drogen om 
de levensduur van de batterij te verlengen (geschat op 2500 uur). Vervangbatterij is de Panasonic CR2032.

FOUTIEVE RESULTATEN
OPGELET! Gebruik het niet als de resultaten sterk schommelen en onlogische resultaten geeft; ditbetekent dat er een 
probleem is.

MOGELIJKE OORZAKEN VOOR ONLOGISCHE RESULTATEN:
• Microgolfovens, TV’s, kleine toestellen, enz.
• Fluorescentie lampen.
• Sommige beveiligingssystemen.
• Electronisch hek voor huisdier.
• Sommige mensen hebben problemen met het meten van het signaal op hun huid. Een mogelijke oplossing is de band
• ondersteboven aan te doen (dus logo ondersteboven).
• De antenne die de hartslag oppikt is erg gevoelig. Als er interferentie is van een andere bron dan is het soms een hulp om 

het toestel zelf 90° te draaien .
• Een andere borstband in de buurt van de console.

Als het problem blijft aanhouden, neem contact op met uw verdeler .

WAARSCHUWING! – GEBRUIK HET HARTSLAGPROGRAMMA NIET ALS UW HARTSLAG NIET CORRECT WORDT 
WEERGFGEVEN OP HET DISPLAY VAN DE LOOPBAND!
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PROGRAMMERING HARTSLAGREGELING 

AANDACHT!
Hartslagprogramma’s zijn alleen bedoeld voor gebruik met een draadloze borstband. Gebruik 
de Pulse Grip bar niet voor Heart Control. U moet een sterke/stabiele waarde ontvangen in het 
hartslagvenster (zie het gedeelte Hartslagzender gebruiken voor instructies over het gebruik).
Het HR1-programma heeft een standaardniveau dat maximaal 60% van uw verwachte maximale 
hartslag is. Dit programma is gericht op personen met vetverbranding als doel. Het HR2-
programma heeft standaard 80% van uw verwachte maximale hartslag. Het is bedoeld voor 
personen met als doel het verbeteren van de cardiovasculaire en longfunctie.

De beide programma’s werken gelijkaardig, enig verschil is dat HR1 op 60% en HR2 op 80% van de max. 
hartslag is ingesteld. Het programmeren gebeurt op dezelfde manier.
Om een HRC programma te starten volg onderstaande instructies of druk gewoon op HR1 of HR2 en dan 
de ENTER toets – volg dan de instructies in het berrichtenvenster. 

1. Druk de HR1 of HR2 toets en daarna de ENTER toets.
2. Stel uw LEEFTIJD in. Doe dit met de LEVEL/ toetsen en druk daarna op ENTER om het vast te 

leggen en naar het volgende scherm te gaan.
3. Geef uw GEWICHT in. Stel in met de LEVEL/ toetsen, druk daarna op ENTER om verder te gaan.
4. Stel de TIJD in en druk op ENTER om verder te gaan.
5. Stel nu uw doel HARTSLAG in. Dit is de hartslag die u wil bereiken en wil volhouden tijdens het 

programma. Pas het niveau aan en druk op ENTER. OPMERKING: De hartslag die wordt getoond is % die u 
ingaf in Stap 1. Als u dit getal verandert dan zal dit het % van Stap 2 verhogen of verlagen.

6. Hiermee is alles ingesteld en kunt u de training beginnen door op START te drukken. U kunt steeds de 
instellingen aanpassen met de ENTER toets. OPMERKING: Op elk gegegeven moment kunt u teruggaan en 
gegevens aanpassen met de Stop toets voor een level of een scherm.

7. Als u de inspanning wil verhogen of verlagen tijdens het programma druk dan op de LEVEL/ 
toetsen. Hiermee past u het hartslagniveau aan op elk moment gedurende het programma.

8. Tijdens de HR1 of HR2 programma’s kunt u door de gegevens van het berrichtenvenster scrollen door 
te drukken op de DISPLAY toets.

9. Wanneer het programma eindigt kunt u opnieuw beginnen door op de START te drukken of drukt u 
op STOP om het programma te beëindigen.
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ALGEMEEN ONDERHOUD 

BAND EN DEK
Bij een loopband glijdt de band als het ware over een vlakke plaat heen. De band moet soepel, dus met
weinig wrijving, over deze plaat heen kunnen glijden zodat er geen slijtage aan de band zal ontstaan en
de band soepel zal blijven draaien. Daarom dient u de loopband zo schoon mogelijk te houden. Gebruik
een zachte, vochtige doek of papieren handdoek om de rand van de band en het gedeelte tussen de band 
en het frame af te vegen. Ga ook zo ver mogelijk onder de 
bandrand. 
Dit moet ééns per twee maanden worden gedaan om de 
levensduur van de band en het dek te verlengen. Gebruik 
alleen water, geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
Een milde zeep en wateroplossing, samen met een nylon 
scrubborstel, maakt de bovenkant van de getextureerde band 
schoon. Laat de riem drogen voordat u hem gebruikt.

HOUDT DE MOTOR VAN DE LOOPBAND VRIJ VAN STOF
De motor van een loopband heeft de vervelende eigenschap dat deze stof aanzuigt. Doordat de motor
vrijwel geheel is afgedekt kan het aangezogen stof niet weg en het stof zal zich gaan hechten aan de
elektronische delen (printplaten) van de motor. Als er zich teveel stof op deze printplaten ophoopt, worden
de elektrische signalen verstoort en kan dit ervoor zorgen dat de motor stopt.
Om dit te voorkomen dien je de motor ca. 1x per 2 maanden even goed stofvrij te maken. Dit kan je het
beste doen door de motorkap te verwijderen welke met een paar schroeven los te maken is. Vervolgens
voorzichtig de stof uit de motor wegzuigen met een stofzuiger. Probeer hierbij geen of minimaal contact
te maken met de printplaten zodat er niets beschadigd kan worden. ONTKOPPEL STEEDS SNOERKABEL
VOOR DEZE TAAK.
Er is een onderhoudsschema op pagina 2 waarop u de data van onderhoud kunt bijhouden.

BANDAANPASSINGEN
Wanneer een loopband een tijdje in gebruik is, kan de spanning op de band verminderen. Als de spanning
te laag wordt, gaat de loopband ‘slippen’. Dat betekent dat de band stil blijft staan terwijl de rollen gewoon
in beweging zijn. Controleer daarom regelmatig de spanning zoals beschreven staat in de handleiding van
uw loopband. Hierbij verplaatst u de achterste rol als het ware naar achteren waardoor de loopband weer 
strak komt te staan. Stel de achterste rol af met de inbussleutel van 6 mm die is meegeleverd in het pakket 
met onderdelen. De afstelbouten bevinden zich aan het einde van de opstaprails, zoals
weergegeven in het schema. Draai de achterste rol voldoende vast om wegglijden bij de
voorste roller te voorkomen. Draai de afstelbouten van de bandspanning elk 1/4 slag en controleer de 
spanning door op de riem te lopen en ervoor te zorgen dat deze niet wegglijdt of aarzelt. Wanneer de 
bandspanning wordt aangepast, moet u ervoor zorgen dat de bouten aan beide zijden gelijkmatig worden 
afgesteld zodat de band niet naar één kant gaat trekken.

NIET TE VAST AANDRAAIEN - Het te strak aandraaien veroorzaakt bandbeschadiging en voortijdige
uitvallen van de lagers. Als de band na aanspannen nog steeds slipt, kan het probleem aan de aandrijfriem
liggen. Deze bevindt zich onder de motorkap en verbindt de motor met de voorste rol. Het aanspannen
van de motorriem moet worden uitgevoerd door een getrainde onderhoudsmonteur.
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BANDAANPASSING
De loopband is zo ontworpen dat de loopvlakband redelijk gecentreerd blijft tijdens gebruik. Maar het kan 
gebeuren dat de band naar één kant gaat trekken, afhankelijk van de manier van gebruik van de loopband. 
Voor deze aanpassing is een inbussleutel van 6 mm voorzien. Voer de aanpassing uit aan de linkerkant van 
de bout. Stel de bandsnelheid in op 3 mph of 5km/u. Als de riem te dicht bij de linkerkant is, draai dan de 
bout slechts een 1/4 draai naar rechts (met de klok mee) en wacht een paar minuten totdat de riem zich 
aanpast. Blijf dit herhalen tot de band weer in mooi in het midden staat. Als de riem te dicht bij de
rechterkant zit, draait u de bout 1/4 draai tegen de klok in.

AANDACHT
Correcte bandaanpassing is de verantwoordelijkheid van 
de eigenaar, zoals bij alle loopbanden.
Schade aan de loopband als gevolg van onjuiste 
bandspanningsaanpassingen valt niet onder de SOLE
Fitness-garantie.



22 LOOPBAND F63/F65

Display licht niet op. 1. Veiligheidssleutel niet in positie.
2. Stroomonderbreker op voorste grill geactiveerd. Druk de stroomonderbreker 

in totdat deze vastklikt.
3. De stekker is losgekoppeld. Zorg ervoor dat de plug stevig is ingedrukt in  

het 115 VAC stopcontact.
4. Stroomonderbreker is misschien geactiveerd.
5. Loopband defect. Neem contact op met FITNESS TRADING.

De loopband loopt uit het midden.
De loopband slipt wanneer er op 
gelopen wordt.

Zie ALGEMEEN ONDERHOUD op pagina 21-23.

De motor reageert niet nadat op 
Start is gedrukt.

1. Als de riem beweegt maar na korte tijd stopt en op het display "LS" verschijnt, 
voert u de kalibratie uit.

2. Als u op START drukt en de riem beweegt helemaal niet, wordt LS op het 
display weergegeven. Neem contact op met de servicedienst.

Loopband zal slechts ongeveer 
7 mph/ 8.5 km/u bereiken maar toont 
een hogere snelheid op display.

Dit geeft aan dat de motor stroom moet krijgen om te werken (lage AC-
spanning op de loopband). Gebruik géén verlengsnoer. Als er toch een 
verlengsnoer nodig is, houdt deze zo kort mogelijk. Er is minimaal 110 volt 
wisselstroom vereist.

De loopband stopt snel/plotseling 
wanneer aan de veiligheidssleutel 
wordt getrokken.

Dit betekent hoge bandwrijving. Zie het gedeelte ALGEMEEN ONDERHOUD 
over het reinigen van het dek. Indien het probleem na het schoonmaken 
terugkeert, controleer dan het dek op slijtage. Als dit het geval is, moet het dek 
mogelijk worden omgedraaid.

Treadmill trips on board 15 amp 
circuit.

Dit betekent hoge bandwrijving. Zie het gedeelte ALGEMEEN ONDERHOUD 
over het reinigen van het dek. Indien het probleem na het schoonmaken 
terugkeert, controleer dan de ampèrekracht van de motor. Indien het probleem 
na het schoonmaken terugkeert, controleer dan het dek op slijtage. Als dit het 
geval is, moet het dek mogelijk worden omgedraaid.

De computer wordt uitgeschakeld bij 
het aanraken van de console tijdens 
het wandelen/lopen (tijdens een 
koude dag).

Loopband is mogelijk niet geaard. Statische elektriciteit "crasht" de computer. 
Raadpleeg Aardingsinstructies op pagina 3.

Stroomonderbreker schakelt uit, maar 
niet de stroomonderbreker van de 
loopband.

De stroomonderbreker moet worden vervangen door een "High In-rush cur-
rent" stroomonderbreker (zie pagina 3 voor details)

PROBLEEMOPLOSSINGEN
Lees de onderstaande informatie voordat u contact met ons opneemt voor hulp. Het kan u tijd en kosten 
besparen. Deze lijst bevat veel voorkomende problemen die mogelijk niet worden gedekt door de garantie 
van de loopband.
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KALIBRATIEPROCEDURE
1. Verwijder de veiligheidssleutel
2. Houd de INCLINE- en SPEED-knop met één hand ingedrukt en vervang de veiligheidssleutel met 

de andere hand. Blijf beide toetsen ingedrukt houden totdat in het venster "FABRIEKSINSTELLING" 
verschijnt. Druk vervolgens op ENTER.

3. U kunt nu het display instellen om metrische of Engelse instellingen weer te geven. Om dit te doen, 
druk op UP/DOWN of FAST/SLOW om te tonen wat u wilt, en druk vervolgens op ENTER.

4. Controleer of de diameter van de wielmaat 2.98 is en druk op ENTER.
5. Stel de maximumsnelheid (indien nodig) in op 20.0 kph of 12.0 mph en druk op ENTER.
6. Stel de minimale snelheid (indien nodig) in op 0,8 km / u of 0,5 mph en druk vervolgens op ENTER.
7. Het berichtvenster toont "INCLINE STEPS". Stel de maximale hoogte (indien nodig) in op 15 en druk 

vervolgens op ENTER.
8. Het berichtvenster toont "KALIBRATIE AAN". Druk op START om met de kalibratie te beginnen. Het 

proces is automatisch; de snelheid start zonder waarschuwing, dus ga niet op de riem staan. Nadat de 
kalibratie is voltooid, keert het automatisch terug naar IDLE MODE.

De snelheidssensor aanpassen
Als de kalibratie niet voldoet, moet u mogelijk de uitlijning van de snelheidsensor controleren.

1. Draai de schroeven van het motordeksel los en verwijder de afdekkap van de motor.
2. De snelheidssensor bevindt zich aan de linkerkant van het frame, direct naast de voorste rollenpoelie 

(de riemschijf heeft een riem er omheen die ook naar de motor gaat). De snelheidssensor is klein, 
vierkant en zwart, en heeft een draad erop aangesloten.

3. Zorg dat de sensor zo dicht mogelijk bij de poelie is zonder hem aan te raken. Je ziet een magneet op 
het oppervlak van de poelie; zorg ervoor dat de sensor op één lijn ligt met de magneet. De schroef die 
de sensor op zijn plaats houdt moet worden losgedraaid om de sensor af te stellen. Draai de schroef 
opnieuw aan als u klaar bent. 
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ONDERHOUDSMENU
1. Verwijder de veiligheidssleutel en druk gelijktijdig op de toetsen SPEED en ENTER. Steek de 

veiligheidssleutel terug en wacht tot "ENGINEERING MODE" verschijnt, druk nogmaals op ENTER.
2. U kunt nu door het menu bladeren met de toetsen UP/DOWN of FAST/SLOW. Druk op de ENTER 

toets. Gebruik de STOP-toets om terug te keren naar het vorige menu. Het menu selecties zijn:

1. Toets Test: hiermee kunt u alle toetsen controleren of ze werken
2. Display Test: hiermee worden alle displayfuncties getest 
3. Functies: Druk op ENTER om toegang te krijgen tot de instellingen. 

I. Slaapmodus – Schakelt slaapmodus in of uit. Wanneer uitgeschakeld, blijft het display verlicht. 
II. Pause – Schakelt de pauzemodus in of uit. Wanneer ingeschakeld, duurt de pause 5 minuten. 
III. Onderhoud – Reset de kilometerstand. 
IV.  Units – Kies voor Engelse (Imperial) of metrische eenheden  
VI. Grade – Return (GS Mode) – Helling gaat naar de laagste instelling wanneer PAUZE is ingedrukt 
vi. Beep – Schakelt de luidspreker (pieptoon) in of uit.

4. Beveiliging – Hiermee stelt u de functie KINDERSLOT in. Met deze functie vergrendelt u 
het toetsenblok tot de vooraf ingestelde toets wordt ingedrukt. Wanneer "KINDERSLOT" is 
ingeschakeld, verschijnt "CONSOLE LOCKED" op het display. Druk gelijkertijd op de numerieke toets 
0 en ENTER om de console te ontgrendelen en terug te keren naar de standby-stand.

5. Druk op de STOP-toets om af te sluiten en terug te keren naar de ruststand.
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