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Elliptical - Ascent Trainer

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

Veckostädning:   

1. Med en ren torr 100% luddfri trasa, torka av hela ramen från damm och smuts.
2. 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.

Månatlig förebyggande underhåll: 

1. Kontrollera alla bult förband, att allt sitter ordentligt och åtdraget.

Månatlig rengöring: 

1. Dammsug under och runt Elliptical – Ascent Trianer. Om du behöver flytta enheten, koppla
ur den först.

2. Dammsug rent fotplattorna. Lyft bort gummisulan och rengör under.. Bild 1.
3. Enheter med IPod-kontakter (7xi, 7xe, 7x & 5x): gäller Korrosion Block på metalldelen av

kabeln. Bild 2.

Bild 1   Bild 2 
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Kvartalsvis Förebyggande underhåll: 

• Ta bort kåpor, och smörj kulleden där länkarmen och handtaget går samman. Använd ditt
finger för att fetta kullagret. Bild 3.

• Ta bort dom runda locken och smörj Acme skruven på lutningsmotorn. Med PTFE (teflon)
fett.

• Kontrollera remmarna för skador, justering och rätt spänning. Byt remmar om det finns
några tecken på skador.

Bild 3  
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