
         
 

 

Servicemanual 
 

Apirosport lämnar 2 års garanti på levererad Star Trac och Indoorwalking-

utrustning, dock med undantag för förslitningsdelar som stoppning, klädsel, 

gummihandtag, löpbandsmattor, vajrar eller bälten. De delar kund har rätt att 

framställa anspråk på, på grund av fel, upphör ett (1) år efter montering och 

installation av utrustningen. 

För att få största möjliga utbyte och lång livslängd på era produkter från Star Trac 

rekommenderar vi att ni läser skötsel- och handhavande kapitlet som ni hittar 

nedan. Maskinerna ska skötas enligt de specifikationer som lämnats med 

utrustningen och den utbildning som Apirosports utbildade servicetekniker lämnat. 

Vill ni garantera er att utrustningen fortsätter att hålla bästa möjliga kvalitet och 

funktionalitet rekommenderar vi att ni tecknar ett separat service- och 

kvalitetssäkringsavtal. Vi kan erbjuda en snabb och prisvärd service för att 

garantera era kunder drifttrygghet. Vi vet att ett driftsstopp kan kosta både pengar 

och kundförtroende och därför försöker vi alltid att ha ett så komplett 

reservdelslager som möjligt på våra hyllor på kontoret i Helsingborg och Stockholm. 

 

Felanmälan 

 
Felanmälan görs genom att klicka på ”Felanmälan och Reservdelsbeställning” som 

ni hittar på ww.apirosport.se/service/. För att kunna behandla ert ärende måste ni 

fylla i samtliga kontaktfält, samt serienummer och produktens fel. Bifoga gärna en 

bild på maskinen och felet. Ju snabbare vi får korrekt information från er, desto 

snabbare kan vi hjälpa er. 

 

Beställning av reservdelar görs genom att klicka på ”Felanmälan och 

Reservdelsbeställning” som ni hittar på ww.apirosport.se/service/. Den mailas 

sedan till claes.olsen@apirosport.se. Ni kan även hitta en hel del viktig information 

på Star Tracs hemsida http://www.support.startrac.com. Där kan ni välja vilken 

produkt ni har frågor om och sedan hitta allt från manualer, förebyggande underhåll, 

sprängskissar och filmer. 

 

 

Skötsel och handhavande 

Underhåll och rengöring av Star Trac konditionsmaskiner ska göras minst en 

gång/vecka. 

 

1. Stäng av maskinen och dra ut kontakten. Rengör utvändigt med trasa och varmt 

tvålvatten. Använd inte någon form av syrahaltigt rengöringsmedel, och spraya 

aldrig direkt på maskinen. 
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2. Löpbanden. Ställ löpbandet på maxlutning för att kunna dammsuga under, och 

stäng sedan av maskinen och dra ut kontakten. Lyft upp motorkåpan och dammsug 

försiktigt dammfilter, fläkt, motor och kretskort. 

 

Funktionskontroll på Star Trac löpbanden ska göras minst en gång/månad. 

 

1. Rulla bandet för hand och titta efter skador på hela löpmattans ovansida. 

Undersök löpbrädan genom att lyfta upp löpmattan i mitten, titta efter hack, spår, 

sprickbildning och vanligt slitage. Kontakta Apirosports utbildade servicetekniker för 

eventuellt byte av löpmatta och löpbräda. 

2. Rulla bandet för hand och känn på mitten om bandet är tillräckligt sträckt. Starta 

bandet och sätt farten på 3 km/h, öka gradvis upp farten och var hela tiden 

uppmärksam på bandets eventuella förflyttning i sidled. Om bandet har en tendens 

att glida åt sidan kontakta Apirosports utbildade servicetekniker för avhjälpande. 

3. Testa bandets nödstopp så att bandet stannar. Gör det inte det kontakta 

Apirosports utbildade servicetekniker för avhjälpande. 

 

Underhåll och rengöring av Star Trac styrkemaskiner ska göras minst en 

gång/vecka. 

 

1. Rengör dynor och ramar med trasa och varmt tvålvatten. 

2. Fukta en mjuk trasa med silikonolja och gnid in denna mot gejden. Smörj även in 

andra rörliga delar t.ex. armar och sits. 

3. Kontrollera handtag och andra rörliga delar såsom karbinhakar för sprickor eller 

utmattning. Vid sprickor - byt omgående ut delen genom att beställa reservdelar 

från Apirosport. Behöver ni hjälp att byta ut delen kontakta Apirosports utbildade 

servicetekniker för avhjälpande. 

4. Kontrollera att remmen/ wiren sitter åt i båda sina fästen, var särskilt 

uppmärksam på dragmaskinerna. 

 

Underhåll och rengöring av Indoorwalking ska göras minst en gång/vecka. 

 

1. Rengör ramar med trasa och varmt tvålvatten. 

2. Smörj in alla rörliga delar med oljespray, kontakta gärna din servicetekniker för 

att få en oljespray rekommenderad. 

3. Känn efter om det är glapp i vevarmspedalen. Om det är det vänligen läs och följ 

stycket nedan för åtgärd. 

 

Underhåll och rengöring av indoor cycling-cyklar ska göras minst en gång/vecka. 

 

1. Rengör ramar med trasa och varmt tvålvatten. 



         
 

 

2. Ni bör även gå igenom alla cyklar en gång/ månad för att se över och eventuellt 

spänna kedjorna. Behöver Ni instruktioner till hur ni ska göra detta vänligen 

kontakta någon av våra sevicetekniker. 

 

Kedjan på Indoorwalking-maskinerna behöver kontrolleras regelbundet och 

eventuellt spännas. Åtgärd för hur ni gör detta kan ni läsa nedan. 

 

1. Lossa på den största muttern på den högra och vänstra sidan av axeln som går 

igenom svänghjulet (19 mm nyckel). Det är tillräckligt att lossa några varv, man 

behöver inte skruva av muttern helt. 

 

2. Börja med att lossa de dubbla muttrarna på kedjespännaren, börja dra åt den 

mindre muttern som har sitt fäste i ramen. (10 mm nyckel) i axelns riktning två varv 

åt gången på varje sida. När man nått ett bra sträck på kedjan spänn åt de större 

muttrarna på axeln för att fixera svänghjulet. 

 

3. Använd avståndet mellan svänghjulet och plastkåpan för att se så att det sitter 

centrerat efter sträckningen. 

 

4. För att kontrollera rätt sträck på kedjan, skruva åt motståndet och testa maskinen 

så att den inte kuggar över, man kan även känna så att stavarna inte glappar även 

detta med motståndet hårdare. 

 

5. Kedjan sträcks efter användande dvs. efter hur mycket den går varje dag. Spänn 

redan efter ca 1 månad, intervall efter behov. De första sex månaderna kan kedjan 

sträckas och man behöver därför utföra ovanstående 1-3 gånger per IDW-maskin. 


