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Vedligeholdelsestips til Treadmills

Daglig rengøring/vedligeholdelse Alle brugere
Hvad Hvorfor Hvordan Nødvendigheder

Konsol og håndtag For at efterlade maskinen ren og ryddelig til den næste 
bruger

Rengør maskinen med et håndklæde efter træning Håndklæde

Daglig rengøring Personale
Hvad Hvorfor Hvordan Nødvendigheder

Hele maskinen og konsollen* 
(se side 10)

For at holde maskinen ren og ryddelig Fjern al snavs og sved Multicleaner + rengøringsklud* 
(se side 10)

Ugentlig kontrol Personale/teknikere
Hvad Hvorfor Hvordan Nødvendigheder

Kontrollér, at alle synlige skruer/
bolte er spændt

Sikkerhed – for at sikre at alt er spændt, så der ikke kan 
opstå problemer under driften

Kontrollér, at skruerne/boltene er spændt Stjerneskruetrækker PH2
6 mm unbrakonøgle

Kontrollér strømkabel og stik Sikkerhed – for at sikre, at det er ubeskadiget, så brugeren 
ikke er i fare for at få elektrisk stød

Kontrollér, at der ikke er skader på stopkontakt, kabel og/
eller stik

NA

Konsolfunktioner For at sikre at alt fungerer korrekt Test, om hastighed og stigning fungerer korrekt
Test, om alle taster og lys fungerer

NA

Nødstop/klemme For at sikre at denne fungerer korrekt Start maskinen og test, om nødstoppet virker ved hjælp af 
knappen og sikkerhedslinen
Kontrollér, at sikkerhedsklemmen stadig fungerer

NA

Håndsensorer For at sikre at pulsen registreres Start maskinen, hold fast om håndsensorerne og kontrollér, 
at pulsen registreres

NA

Månedlig kontrol Personale/teknikere
Hvad Hvorfor Hvordan Nødvendigheder

Justering For at sikre at maskinen står stabilt Kontrollér benene på bagsiden og indstil dem korrekt NA

Justering af Running Belt* 
(se side 11)

For at sikre at båndet er spændt korrekt og centreret Kontrollér, at båndet ikke glider og kører mod midten – 
justér om nødvendigt

8 mm unbrakonøgle

Motorrum For at undgå overophedning og/eller kortslutning forårsaget 
af for meget støv

Stjerneskruetrækker eller 6 mm 
unbrakonøgle, støvsuger
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Vedligeholdelsestips til Ascent Trainers & Ellipticals

Daglig rengøring/vedligeholdelse Alle brugere
Hvad Hvorfor Hvordan Nødvendigheder

Konsol
Håndtag

For at efterlade maskinen ren og ryddelig til den næste 
bruger

Rengør maskinen med et håndklæde efter træning Håndklæde

Daglig rengøring Personale
Hvad Hvorfor Hvordan Nødvendigheder

Hele maskinen og konsollen For at holde maskinen ren og ryddelig Fjern al snavs og sved Multicleaner + rengøringsklud* 
(se side 10)

Ugentlig kontrol Personale/teknikere
Hvad Hvorfor Hvordan Nødvendigheder

Kontrollér, at alle synlige skruer/
bolte er spændt

Sikkerhed – for at sikre at alt er spændt, så der ikke kan 
opstå problemer under driften

Kontrollér, at skruerne/boltene er spændt Stjerneskruetrækker PH2 
6 mm unbrakonøgle

Kontrollér strømkabel og stik Sikkerhed – for at sikre, at det er ubeskadiget, så brugeren 
ikke er i fare for at få elektrisk stød

Kontrollér, at der ikke er skader på stopkontakt, kabel og 
stik

NA

Konsolfunktioner For at sikre at alt fungerer korrekt Test, om hastighed og stigning fungerer korrekt
Test, om alle taster og lys fungerer

NA

Håndtag For at sikre at de ser pæne ud Kontrollér, at de er ubeskadigede NA

Håndsensorer For at sikre at pulsen registreres Start maskinen, hold fast om håndsensorerne og kontrollér, 
at pulsen registreres

NA

Justering For at sikre at maskinen står stabilt Kontrollér, at maskinen står stabilt ved at justere benene 6 mm unbrakonøgle

Skinner For at sikre at maskinen kører problemfrit Kontrollér, at skinnerne er rene og ubeskadigede – rengør 
eller udskift om nødvendigt

NA
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Vedligeholdelsestips til Bikes

Daglig rengøring/vedligeholdelse Alle brugere
Hvad Hvorfor Hvordan Nødvendigheder

Konsol
Håndtag
Sæde, armlæn, ryglæn

For at efterlade maskinen ren og ryddelig til den næste 
bruger

Rengør maskinen med et håndklæde efter træning Håndklæde

Daglig rengøring Personale
Hvad Hvorfor Hvordan Nødvendigheder

Hele maskinen og konsollen For at holde maskinen ren og ryddelig Fjern al snavs og sved Multicleaner + rengøringsklud* 
(se side 10)

Ugentlig kontrol Personale/teknikere
Hvad Hvorfor Hvordan Nødvendigheder

Kontrollér, at alle synlige skruer/
bolte er spændt

Sikkerhed – for at sikre at alt er spændt, så der ikke kan 
opstå problemer under driften

Kontrollér, at skruerne/boltene er spændt Stjerneskruetrækker PH2
6 mm unbrakonøgle

Kontrollér strømkabel og stik Sikkerhed – for at sikre, at det er ubeskadiget, så brugeren 
ikke er i fare for at få elektrisk stød

Kontrollér, at der ikke er skader på stopkontakt, kabel og/
eller stik

NA

Konsolfunktioner For at sikre at alt fungerer korrekt Test, om hastighed og stigning fungerer korrekt
Test, om alle taster og lys fungerer

NA

Håndtag For at sikre at de ser pæne ud Kontrollér, at de er ubeskadigede NA

Håndsensorer For at sikre at pulsen registreres Start maskinen, hold fast om håndsensorerne og kontrollér, 
at pulsen registreres

NA

Fodremme For at sikre at fodremmene er ubeskadigede Kontrollér fodremmene for skader og sørg for, at de er 
spændt

NA

Justering For at sikre at maskinen står stabilt Kontrollér, at maskinen står stabilt ved at justere benene 6 mm unbrakonøgle

Sadelindstilling For at sikre at sadelindstillingen fungerer korrekt Kontrollér, at sadlen let kan indstilles og fastlåses NA
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Vedligeholdelsestips til ClimbMills

Daglig rengøring/vedligeholdelse Alle brugere
Hvad Hvorfor Hvordan Nødvendigheder

Konsol
Håndtag

For at efterlade maskinen ren og ryddelig til den næste 
bruger

Rengør maskinen med et håndklæde efter træning Håndklæde

Daglig rengøring Personale
Hvad Hvorfor Hvordan Nødvendigheder

Hele maskinen og konsollen For at holde maskinen ren og ryddelig Fjern al snavs og sved Multicleaner + rengøringsklud* 
(se side 10)

Sweat tray For at sikre hygiejnen og forhindre lugt Sweat tray fjernes let og rengøres med sæbevand Multicleaner + rengøringsklud* 
(se side 10)

Ugentlig kontrol Personale/teknikere
Hvad Hvorfor Hvordan Nødvendigheder

Kontrollér, at alle synlige skruer/
bolte er spændt

Sikkerhed – for at sikre at alt er spændt, så der ikke kan 
opstå problemer under driften

Kontrollér, at skruerne/boltene er spændt Stjerneskruetrækker PH2
6 mm unbrakonøgle

Kontrollér strømkabel og stik Sikkerhed – for at sikre, at det er ubeskadiget, så brugeren 
ikke er i fare for at få elektrisk stød. 

Kontrollér, at der ikke er skader på stopkontakt,  
kabel og stik

NA

Konsolfunktioner For at sikre at alt fungerer korrekt Test, om hastighed og stigning fungerer korrekt
Test, om alle taster og lys fungerer

NA

Håndtag For at sikre at de ser pæne ud Kontrollér, at de er ubeskadigede NA

Håndsensorer For at sikre at pulsen registreres Start maskinen, hold fast om håndsensorerne og kontrollér, 
at pulsen registreres.

NA

Justering For at sikre at maskinen står stabilt Kontrollér, om hjulene på bagsiden står i bremseposition – 
justér om nødvendigt

8 mm unbrakonøgle
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Vedligeholdelsestips til Steppers

Daglig rengøring/vedligeholdelse Alle brugere
Hvad Hvorfor Hvordan Nødvendigheder

Konsol
Håndtag

For at efterlade maskinen ren og ryddelig til den næste 
bruger

Rengør maskinen med et håndklæde efter træning Håndklæde

Daglig rengøring Personale
Hvad Hvorfor Hvordan Nødvendigheder

Hele maskinen og konsollen For at holde maskinen ren og ryddelig Fjern al snavs og sved Multicleaner + rengøringsklud* 
(se side 10)

Ugentlig kontrol Personale/teknikere
Hvad Hvorfor Hvordan Nødvendigheder

Kontrollér, at alle synlige skruer/
bolte er spændt

Sikkerhed – for at sikre at alt er spændt, så der ikke kan 
opstå problemer under driften

Kontrollér, at skruerne/boltene er spændt Stjerneskruetrækker PH2
6 mm unbrakonøgle

Kontrollér strømkabel og stik Sikkerhed – for at sikre, at det er ubeskadiget, så brugeren 
ikke er i fare for at få elektrisk stød. 

Kontrollér, at der ikke er skader på stopkontakt, kabel og 
stik

NA

Konsolfunktioner For at sikre at alt fungerer korrekt Test, om hastighed og stigning fungerer korrekt
Test, om alle taster og lys fungerer

NA

Håndtag For at sikre at de ser pæne ud Kontrollér, at de er ubeskadigede NA

Håndsensorer For at sikre at pulsen registreres Start maskinen, hold fast om håndsensorerne og kontrollér, 
at pulsen registreres.

NA

Fodpedaler For at sikre at disse fungerer korrekt Kontrollér, at fodpedalerne er spændt fast og ubeskadigede NA

Justering For at sikre at maskinen står stabilt Kontrollér, at benene er justeret korrekt. 8 mm unbrakonøgle



matrixfitness.dk8

Vedligeholdelsestips til Rowers

Daglig rengøring/vedligeholdelse Alle brugere
Hvad Hvorfor Hvordan Nødvendigheder

Konsol
Håndtag
Sæde 

For at efterlade maskinen ren og ryddelig til den næste 
bruger

Rengør maskinen med et håndklæde efter træning Håndklæde

Daglig rengøring Personale
Hvad Hvorfor Hvordan Nødvendigheder

Hele maskinen og konsollen For at holde maskinen ren og ryddelig Fjern al snavs og sved Multicleaner + rengøringsklud* 
(se side 10)

Ugentlig kontrol Personale/teknikere
Hvad Hvorfor Hvordan Nødvendigheder

Kontrollér, at alle synlige skruer/
bolte er spændt

Sikkerhed – for at sikre at alt er spændt, så der ikke kan 
opstå problemer under driften

Kontrollér, at skruerne/boltene er spændt Stjerneskruetrækker PH2
6 mm unbrakonøgle

Håndtag For at sikre at dette er ubeskadiget Kontrollér, at der ikke er skader på håndgrebet NA

Konsolfunktioner For at sikre at alt fungerer korrekt Start med at ro og kontrollér, at konsollen registrerer det
Test, om alle taster virker

NA

Nylonsnor For at sikre at den ser pæn ud og er ubeskadiget Kontrollér, at de er ubeskadigede NA

Sæde For at sikre at det ser pænt ud og er ubeskadiget Kontrollér, at den ikke er beskadiget og kan køre 
problemfrit frem og tilbage

NA

Fodpedaler For at sikre at disse fungerer korrekt Kontrollér, at fodpedalerne er spændt fast og ubeskadigede NA

Justering For at sikre at maskinen står stabilt Sørg for, at maskinen ikke slingrer NA
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Vedligeholdelsestips til Styrketræningsudstyr

Daglig rengøring/vedligeholdelse Alle brugere
Hvad Hvorfor Hvordan Nødvendigheder

Beklædning
Håndtag

For at efterlade maskinen ren og ryddelig til den næste 
bruger

Rengør maskinen med et håndklæde efter træning Håndklæde

Daglig rengøring Personale
Hvad Hvorfor Hvordan Nødvendigheder

Hele maskinen og konsollen For at holde maskinen ren og ryddelig Fjern al snavs og sved Multicleaner + rengøringsklud* 
(se side 10)

Ugentlig kontrol Personale/teknikere
Hvad Hvorfor Hvordan Nødvendigheder

Kontrollér, at alle synlige skruer/
bolte er spændt

Sikkerhed – for at sikre at alt er spændt, så der ikke kan 
opstå problemer under driften

Kontrollér, at skruerne/boltene er spændt Stjerneskruetrækker PH2
6 mm unbrakonøgle

Håndgreb For at sikre at dette ubeskadiget og justeret korrekt Kontrollér, at der ikke er skader på håndgrebene og at 
disse er justeret korrekt.

NA

Vægtstænger For at sikre at de er rene og smurte Rengøring og smøring Rensebenzin og Multispray

Bånd/kabel For at sikre at dette er ubeskadiget og at spændingen er 
justeret korrekt

Kontrollér, at dette er ubeskadiget og at spændingen er 
justeret korrekt

NA

Sæde, ryg- og/eller brystpuder For at sikre at de ser pæne ud og er ubeskadigede Kontrollér, at de ikke er beskadigede og let kan indstilles 
og fastlåses

NA

Vægtpin For at sikre at denne passer ind i alle vægte Kontrollér, at vægtpinnen let kan føres ind i alle vægte NA

Beklædning Med henblik på præsentationen af produktet Tjek beklædningen for eventuelle revner NA
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Rengørings- og smøremidler, vedligeholdelsestips vedrørende Displays

Rengørings- og smøremidler
Rengøringsmiddel

Brug ikke ætsende og slibende rengøringsmidler og undgå 
produkter, der indeholder ammoniak eller alkohol. Matrix Fitness 
anbefaler Matrix Multicleaner.

Rengøringsklude

En fnugfri, rengøringsklud af bomuld (svarende til et viskestykke) 
er meget velegnet.

Smøremiddel

Det bedste middel, der kan bruges, er Multispray. Denne spray er 
bl.a. beregnet til smøring af glidestænger.

 

Vedligeholdelses- og rengøringstips til beskyttelse af 
displays
1, 3 og 5 displays

Displays i 1-, 3- og 5-serien kan rengøres dagligt med en let fugtig klud.

Vedligeholdelses- og rengøringstips til 7xi- og 7xe-touchskærme

•  Rengør touchskærmen dagligt med en tør klud.
•  Brug Multicleaner til pletter, der ikke kan tørres væk med en tør klud.
•  Sprøjt ikke Multicleaner direkte på touchskærmen.
•  Tryk ikke for hårdt på skærmen under rengøringen.
•  Brug ikke skarpe genstande til at rengøre touchskærmen.
•  Brug ikke trykluft eller damp til at rengøre touchskærmen.
•  Sørg for, at der ikke kommer fugt i skærmen under rengøringen.

Bestilling

Du kan kontakte Matrix Fitness for bestilling af følgende midler 
til rengøring af dit udstyr:
•  Matrix Multicleaner
•  Matrix Multispray

Send en e-mail til service@matrixfitness.nl med angivelse af de 
produkter, du ønsker at bestille, og vi sørger for at du modtager 
dem inden for 2 arbejdsdage.
Du er også velkommen til at ringe til os og afgive din bestilling. 
Telefonnummer i Holland: 030 24 45 435 eller i Belgien: 
03/232 87 76.
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Justering af Treadmills

Justering af løbebåndets running belt
Interval: månedlig

Bemærk: hvis running belt strammes for meget, er der risiko for 
beskadigelse.

Running Belt

•  Indstil løbebåndet til 5 km/t.  
Hold godt fast i håndtagene og forsøg at holde løbebåndet tilbage.

•  Hvis løbebåndet ikke glider, kræves der ingen yderligere handling.
•  Hvis løbebåndet glider, skal du dreje boltene til venstre og højre 

en kvart omgang med uret ved hjælp af en 8 mm unbrakonøgle. 
Gentag dette, indtil løbebåndet ikke længere glider.

BELT IS TOO FAR TO THE RIGHT SIDE BELT IS TOO FAR TO THE RIGHT SIDE

TIGHTENS RIGHT SIDE OF ROLLER TIGHTENS LEFT SIDE OF ROLLER



Du kan let indsende et spørgsmål eller indberette fejl online via 
www.matrixfitness.dk

Matrix Fitness Danmark
Tuborgvej 5

DK-2900 Hellerup
Danmark 

 
service@matrixfitness.dk

www.matrixfitness.dk
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