MENTENANTA PREVENTIVA
COVOR ALERGARE/BLAT ALERGARE
Banda de alergare folosește un blat cu frecare redusă, foarte eficient. Performanța este
maximizată atunci când blatul este menținut cât mai curată posibil. Utilizați un prosop moale,
o cârpă sau serveţel de hârtie, ștergeți marginea covorului și zona dintre marginea covorului și
blat. De asemenea, incercaţi să ajungeţi, în măsura în care este posibil, direct sub covorul de
alergare. Acest lucru ar trebui făcut o dată pe lună pentru a prelungi durata de viață a
covorului și a blatului. Partea superioară a covorului se va curăţa cu o soluție de săpun și apă,
împreună cu o perie din nailon. Se lasă să se usuce înainte de utilizare..

COVOR ALERGARE/BLAT ALERGARE
În timpul rodajului sau până la stabilizarea covorului, uneori, praful negru din covor va apărea
pe podea, în spatele benzii de alergare, acest lucru este normal.

CURĂŢARE GENERALĂ
Murdăria, praful și părul animalelor de companie pot bloca prizele de aer și se pot acumula pe
covorul alergare. Vă rugăm să aspiraţi podeaua de sub banda de alergare cel puţin o data pe
lună pentru a preveni excesul de acumulare de murdărie care pot ajunge in interiorul
copartimentului motor, sub capacul motorului. O dată pe an, ar trebui să scoateți capacul negru
al motorului și să aspirați CU FOARTE MARE GRIJA murdăria care se poate acumula acolo.
DECONECTAȚI CABLUL DE ALIMENTARE ÎNAINTE DE ACEASTĂ ACTIVITATE.

PROCEDURA DE LUBRIFIERE A COVORULUI/BLATULUI
A nu se lubrifia cu alt lubrifiant, decât cu cel recomandat (ulei
siliconic). Banda de alergare vine impreună cu un tub de
lubrifiant, iar tuburi suplimentare pot fi comandate direct din
magazinul online.

Lubrifiind blatul la intervalele recomandate asigură cea mai lungă durată de viață posibilă
pentru banda de alergare. Dacă lubrifiantul se usucă, frecarea dintre covor și blat se creste
și pune un stres nejustificat pe motorul de acționare, cureaua de transmisie și placa
ectronică, de comandă, a motorului, ceea ce ar putea duce la defectarea catastrofală a
acestor componente scumpe. Nelubrifierea, la intervale regulate, a blatului va anula
garanția. Lubrifierea trebuie efectuată la 50-100 de ore de utilizare.
Utilizați lubrifiantul pentru a lubrifia blatul de sub covor Dacă puteți ajunge sub centură la
aproximativ 15 cm pe fiecare parte, utilizați următoarea procedură:
- Deconectați cablul electric.
- Ridicați covorul și inseraţi dedesubt tubul de lubrifiant.
- Stropiți cea mai mare parte a lubrifiantului de pe suprafața blatului.
- Repetați procesul pe partea opusă.
Aplicați lubrifiantul pe suprafața blatului, încpând de la capacul motorului până la capătul
covorului. Stoarceți conținutul tubului pe blat într-o linie de aproximativ 45 cm, la fel cum
aţi face cu pasta de dinți pe o periuță de dinți. Linia de 45cm ar trebui să fie în mijlocul
blatului la o distanță aproximativ egală de ambele margini laterale ale covorului.
Lubrifiantul trebuie să fie aplicat sub locul în care picioarele ar atinge covorul când banda
este folosită pentru mersul pe jos. Acest loc ar trebui să fie la aproximativ 20-30cm de la
capacul motorului, dar poate, cel mai bine, ar trebui sa mergeţi pe banda de alergare să
vedeţi exact locul care reprezintă punctul de contact dintre picioarele dumneavoastră si
covor. Dacă utilizați, în cea mai mare parte, banda pentru alergare punctul de contact
dintre picioarele dumneavoastră şi covor poate fii diferit faţă de momentele în care o
folosiţi pentru mersul pe jos. Acum blatul este lubrifiat și ar trebui să mergeți, NU SĂ
ALERGAŢI, pe banda de alergare imediat după aplicarea lubrifiantului, timp de cel puțin
5 minute pentru a vă asigura că lubrifiantul este distribuit uniform.

REGLAREA TENSIUNII COVORULUI
Reglarea tensiunii covorului de alergare - Tensiunea covorului nu este critică pentru
majoritatea utilizatorilor. Este foarte important, totuşi, pentru cei care practică jogging-ul și
alergători, în scopul de a oferi o suprafață netedă, de funcționare constantă si stabile pentru
alergare. Reglarea trebuie efectuată de la rola din spate cu cheia Imbus de 6 mm prevăzută în
ambalajul pieselor. Șuruburile de reglare sunt amplasate la capătul șinelor de treaptă, așa
cum se poate vedea în diagrama de mai jos.

Strângeți rola din spate suficient pentru a preveni
alunecarea rolei frontale. Rotiți șuruburile de reglare a
tensiunii covorului de alergare căte o ¼ de rotire
fiecare și inspectați tensiunea corespunzătoare
mergând pe covor și asigurându-vă că nu alunecă sau
se blochează cu fiecare pas. Atunci când se face o
ajustare a tensiunii covorului, trebuie să vă
asigurați că rotiți șuruburile pe ambele părți în
mod egal sau covorul ar putea începe să

alunece într-o parte, în loc să ruleze pe mijlocul
blatului.
NU TENSIONAŢI PREA TARE COVORUL – Tensionarea prea puternică a covorului va
provoca deteriorarea acestuia și defectarea prematură a rulmenţilor. Dacă strângeți covorul
foarte mult și încă alunecă, problema ar putea fi de fapt cureaua de transmisie - situată sub
capacul motorului - care conectează motorul la rola frontală. În cazul în care acea curea este
slabită/slabă se simte similar unui covor netensionat corespunzător. Strângerea curelei de
transmisie a motorului trebuie făcută doar de un tehnician instruit corespunzător.

CENTRAREA COVORULUI
Banda de alergare este proiectată astfel încât covorul de alergare să rămân centrat, în mod
rezonabil, în timpul utilizării. Este normal ca unele covoare să alunece aproape de o parte,
sau de cealaltă, în timp ce sunt utilizate, acest lucru depinde în funcție de mersul fiecărui
utilizator și dacă favorizează folosirea mai multă a unui picior, faţă de celălalt. Dar dacă în
timpul utilizării covorul continuă să se deplaseze spre o parte, sunt necesare ajustări.
EFECTUAREA CENTRĂRII COVORULUI DE ALERGARE
Pentru această ajustare este prevăzută o cheie Imbus de 6 mm. Efectuați ajustări de centrare
pe șurubul din partea stângă. Setați viteza centurii
la 5 kmph. Rețineți că o mică ajustare poate face
o diferență dramatică care poate să nu fie
evidentă imediat. Dacă covorul este prea aproape
de partea stângă, rotiți șurubul doar ¼ dintr-o
tură, către dreapta (în sensul acelor de ceasornic)
și așteptați câteva minute pentru ca, covorul să se
ajusteze. Continuați să faceți câte o ¼ de rotație,
până când covorul se stabilizează în centrul
blatului de alergare. Dacă covorul este prea
aproape de partea dreaptă, rotiți șurubul către stânga, în sens invers acelor de ceasornic.
Covorul poate necesita reglarea periodică a centrării în funcție de utilizare și de caracteristicile
de mers pe jos / rularea acestuia. Unii utilizatori pot afecta centrarea în mod diferit. Faceți
ajustări după cum este necesar pentru a centra covorul de alergare. Ajustările vor deveni mai
puțin o preocupare de întreținere, pe măsură ce, covorul este utilizat. Ajustarea corectă a
covorului este o responsabilitate a proprietarului, comună cu toate benzile de alergare. Vă
rugăm să contactați un tehnician dacă nu sunteți sigur de procedura de reglare a covorului.
ATENŢIE:
DETERIORAREA COVORULUI DE ALERGARE REZULTATĂ DIN CENTRAREA
NECORESPUNZĂTOARE / REGLAREA TENSIUNII NECORESPUNZĂTOARE NU
ESTE ACOPERITĂ DE GARANȚIE.

