
SkrejceĜa  uzturēšana  

Vispārēja t īr īšana  
1. Pirms sākt tīrīšanu, pārliecinieties, vai skrejceĜš  ir izslēgts un atvienots  no strāvas avota.  
2. PutekĜu notīrīšanai izmantojiet mazu vakuuma sprauslu, lai ar putekĜu sūcēju  uzmanīgi 

apstrādātu visus redzamos elementus.  
3. Lai notīrītu taukus vai netīrumus, izmantojiet mitru lupatiĦu ar maigu mazgāšanas līdzekli, kuru 

uzpūš tikai lupatiĦai.  
4. NepieĜaujiet skrejceĜa sastāvdaĜu iemērkšanu šėidrumā.  

 
SkrejceĜa lentes tīr īšana un pārbaude  
 
Izslēdziet skrejceĜu un atvienojiet no strāvas avota. Uzmanīgi novietojiet skrejceĜu uz sāniem. Izmantojiet 
mitru lupatiĦu, lai noslaucītu skrejceĜa lentes iekšējo daĜu. Uzmanīgi ar roka pagrieziet skrejceĜa lentu uz 
priekšu, lai notīrītu visu iekšējo daĜu. Nolieciet skrejceĜu atpakaĜ stāvus. Ja skrejceĜa lentes malas ir 
nodriskātas, pārbaudiet skrejceĜa lentes centrējumu. Ja šuves dalās, zvaniet savam mazumtirgotājam vai 
tuvākajam pilnvarotajam servisa centram.   
 
SkrejceĜa lentes centrēšana 
 
Nodrošiniet, lai jūsu skrejceĜš vienmēr būtu centrēts. Skriešanas veids un nelīdzena virsma ir divi iemesli, 
kas var izraisīt skrejceĜa novirzīšanos no centra. Kad lente novirzījusies no centra, nepieciešams nedaudz 
koriăēt divas skrūves skrejceĜa aizmugurējā daĜā. 

1. Nospiediet “START”, lai iedarbinātu lenti, tad palieliniet  skriešanas ātrumu  līdz 5 km/st. 
2. Nostājieties skrejceĜa aizmugurē, lai noteiktu, kurā virzienā lente novirzās. 
3. Ja lente novirzās uz kreiso pusi, ar uzgriežĦu atslēgu #6 pagrieziet kreiso koriăēšanas skrūvi par 

vienu ceturtdaĜu apgrieziena pulksteĦrādītāja virzienā. (Skat. Attēlu C). 
4. Ja lente novirzās uz labo pusi, ar uzgriežĦu atslēgu #6 pagrieziet labo koriăēšanas skrūvi par 

vienu ceturtdaĜu pagrieziena pulksteĦrādītāja virzienā. (Skat. Attēlu D). 
5. Novērojiet lentes kustību aptuveni 30 sekundes. Pēc vajadzības atkārtojiet 3., 4. un 5. soli.  

 
Stiprin ājumu un kabeĜa pārbaude  
 
Pārbaudiet, vai visi stiprinājumi ir pienācīgi pievilkti un visi kabeĜi ir droši savā vietā. Lai nesabojātu 
stiprinājumus, nepievelciet tos pārāk stingri.   
 
Glabāšana  
 
Turiet skrejceĜu tīrā un sausā telpā. Galvenajam strāvas slēdzim jābūt izslēgtam un atvienotam no 
elektriskās strāvas kontakta.  
 
Pārvietošana 
 
SkrejceĜš ir apgādāts ar ritentiĦiem, lai to būtu viegli pārvietot. Pirms pārvietošanas pārliecinieties, vai 
galvenais strāvas slēdzis ir “OFF” (Izslēgts) pozīcijā un strāvas vads atvienots no elektriskā kontakta. 
Paceliet skrejceĜa pamata rāmi un tad aizripiniet  skrejceĜu vajadzīgajā vietā.   
 
SkrejceĜa lentes eĜĜošana 
 
Ja kĜūst dzirdams, ka kustībā esošās skrejceĜa lentes troksnis kĜūst skaĜāks, uzsmidziniet šėidro  silikona 
aerosolu uz skrejceĜa lentes. Tas ir viegli un ātri. Pirms to darīt, pārliecinieties, vai skrejceĜš ir izslēgts un 
atvienots no strāvas avota. Salociet skrejceĜu taisnā stāvoklī. Atslābiniet skrejceĜa lenti un tad 
uzsmidziniet silikonu uz skrejceĜa lentes iekšējās puses no abām skrejceĜa lentes pusēm. Nodrošiniet, lai 
tiktu apsmidzināta visa skrejceĜa lente.   Pēc apsmidzināšanas nocentrējiet skrejceĜa lenti un koriăējiet 
skrejceĜa lentes spriegumu.   


