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LÖPBAND 

För att maximera livslängden och minimera stillestånd, kräver all MATRIX utrustning regelbundet 
schema lagd städning. Nedan finns rekommendationer till när du ska rengöra din utrustning och vad 
man ska rengöra den med.  

Rekommenderade rengöringsmedel och tillbehör: 

• Milt diskmedel och vatten blandning i sprayflaska (10:1 vatten till tvål)
• Vinäger och vattenblandning i sprayflaska (20:1 vatten till vinäger)
• Super Lube Multi Purpose Syntetiskt smörjmedel med Syncolon ® (PTFE) Aerosol
• Monster Screen Cleaner (7xi & 7xe pekskärm konsol skärmar)
• Luddfri 100% bomull rengöringsdukar eller Microfiber rengöringsdukar
• Dammsugare med mjukborste

OBS: Ättika är ett naturligt och säkert desinfektionsmedel som inte orsakar korrosion. 

FÖRSIKTIGHET 

ANVÄND INTE PRODUKTER SOM INNEHÅLLER: 

Petroleum, väteperoxid, Bleach och / eller alkohol 

Vi rekommenderar att du INTE tillåter kunder att använda sprayflaskor med kemiska lösningar för 
rengöring av utrustning. Om rengöringsmedel sprutas direkt på utrustningen eller översprutning, kan 
det orsaka att utrustning för att rosta och/eller skada på konsolernas overlays. 

Spraya den rekommenderade rengöringslösningen på en trasa. Spruta aldrig direkt på utrustningen. 
Se till att torka ytorna torra.  
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Veckovis Förebyggande underhåll: 

1. Kontrollera enheten står stabilitet och justera fötterna vid behov
2. Kontrollera följande för skador:
• Strömsladd
• Handtags område
• Nödstoppsknappen och säkerhetskabel
3. Endast T5 och T7-enheter: Kontrollera att nätsladdshållaren sitter fast ordentligt och inte

skadas. Bild 1.

Veckostädning:   

1. Med en ren torr 100% luddfri trasa, torka av damm och smuts från sidorna på löpplankan
mellan löpbandet och sidoräcken. Bild 2.

2. Med en ren torr 100% luddfri trasa, torka av dammet från toppen av motorkåpan. Bild 3.
3. Med en ren torr 100% luddfri trasa och rekommenderat rengöringsmedel, torka av hela

konsolen inklusive handtagen.
• 7xi & 7xe "pekskärm" konsoler - vi rekommenderar att du endast använder Monster Screen

Cleaner och en mikrofiberduk på skärmen.

Bild 1     Bild 2    Bild 3 
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Månatlig förebyggande underhåll: 

1. Kontrollera placeringen av löpmattan. Den ska vara centrerad på löpytan.
• För att centrera bältet, ställ löpbandet på 9km/h. Vrid den vänstra justerbulten på

bakrevalsen för att flytta bandet till höger eller höger justerbult medurs för att flytta bandet
vänster. Gör justeringar ½ varv i taget och vänta minst 1 minut mellan justeringar för bandet
att gå i endera riktning. Upprepa tills bandet är centrerat. Ha i åtanke varje varv medurs är
också att dra åt bandet och varje varv motsols är att lossa bandet. Bild 4.

2. Kontrollera spänningen av löpmattan.
• Ställa löpbandet 5km/h. Gå i mitten av bandet, stampa hårt med ena foten. Du bör kunna

göra så att bandet stoppar upp en aning.
• Om du inte kan få det att stoppa upp med ett "stamp-test", är för hårt spänt. Lossa

bakrevalsens bultar genom att vrida dem motsols ¼ eller ½ varv åt gången på varje sida.
Gör om stamp testet och fortsätta att lossa vid behov.

• Om bandet stoppas vid stamp test, är bandet för löst. Dra åt den bakrevalsens
bultar genom att vrida dem medsols ¼ till ½ varv åt gången på varje sida. Gör om stamp
testet och fortsätt om det behövs.

 OBS: Om det finns några skador på löpplankan eller bandet, ersätt med nya. Om du har bytt till en ny 
löpplanka eller ny sida av löpplankan (du vänder), behöves även bandet bytas. 

1. Dammsug under och runt löpbandet. Om du behöver flytta enheten, koppla ur den först.
2. Dammsug luftgallret på framsidan av enheten. Bild 5.
3. Enheter med IPod-kontakter (7xi, 7xe, 7x & 5x): gäller Korrosion Block på metalldelen av

kabeln. Bild 6.

        Bild 4 

Månatlig rengöring: 

Bild 5    Bild 6 
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Kvartalsvis Förebyggande underhåll: 

1. Koppla ur enheten, kontrollera drivremmen för synligt slitage. Drivremmen måste bytas ut
om det finns några tecken på skador.

2. Medan motorkåpan är avlägsnad, anslut enheten och höja till maximal höjd. Slå av strömmen
när den har nått denna punkt. Detta kommer att hålla maskinen i sin position samtidigt som
man eliminerar risken att den sänker sig. När enheten är i högt läge, utför följande steg:

• Rengör och smörj ACME skruven på lyftmotorn med Super Lube med PTFE-slang fett.
Bild 7 och 7a.

• Rengör och smörj stiftet och ytan där lyftmotorn och ramen är anslutna. Bild 8.
• Rengör och smörj (Super Lube aerosol fungerar bäst) sväng lederna på båda sidor

ramkonstruktionen.

Bild 7          

Kvartals Rengöring: 

1. Koppla ur enheten. Ta bort motorkåpan. Dammsug med en mjukborste damm och smuts
från motorn, kretskort, fläkt och omgivande områden. Var noga med att inte stöta mot några
kablar/kontakter.

Halvårs Förebyggande underhåll: 

1. Inspektera den främre- och bakrevalsen för vax uppbyggnad. Om det finns överskott,
kommer du att kunna visuellt se och/eller känna knölar på rullarna. Om det behövs, ta bort
den främre- och bakrevalsen och rengör med en plast spackelspade. Använd inte
metallföremål för att skrapa valsarna rena eftersom detta kommer att orsaka skador på
valsytan. Bild 9.

2. Inspektera undersidan av löpmattan för skador dvs glasering, bränn märke (mörkbrun till
färgen), sprickbildning, etc.

Video Instruktion 

1. 5 & 7-serie löpband, löpplanka och löpmatts byte.
http://www.youtube.com/watch?v=kWuc2EGubAM&feature=youtu.be

  Bild 7a     Bild 8 
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