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Om de loopmat soepel over de loopplaat te laten glijden, is het smeren 
van uw looptrainer zeer belangrijk. Dit onderhoudsplan is van kracht voor 
alle opklapbare looptrainers en niet opklapbare looptrainers van Tunturi®  
 
Controleer daarom eens in de twee maanden volgens onderstaande  
4 eenvoudige stappen of uw looptrainer goed gesmeerd is. 
 
Stap 1:Stap 1:Stap 1:Stap 1:    
 
1. Haal de stekker van uw looptrainer uit het geaarde stopcontact.  
2. Til de mat in het midden van de lengte, met één hand op. 
3. Schuif de andere hand voorzichtig tussen de mat  

en loopplaat. (foto 1). 
4. Als uw hand vochtig aanvoelt (glimmend van de olie) dan is smering 

van uw loopband NIET nodig. U kunt vervolgen met stap 4. 
5. Voelt u helemaal geen vocht of olie dan is smering noodzakelijk. U 

dient te vervolgen met stap 2. 
 
Stap 2:Stap 2:Stap 2:Stap 2:    
 
1. De looptrainer heeft smering nodig.  
2. De bus met speciale smering T-Lube goed schudden. 
3. Plaats de speciale lange tuit op de spuitbus (foto 2).  
4. Schuif het rietje tussen loopmat en loopplaat zodat het uiteinde van 

het rietje precies in het middenin het middenin het middenin het midden van de loopplaat is  
5. Spuit nu de speciale smering T- Lube gedurende maximaal 3 maximaal 3 maximaal 3 maximaal 3 

seconden onder de mat en de loopplaat (foto 3).  seconden onder de mat en de loopplaat (foto 3).  seconden onder de mat en de loopplaat (foto 3).  seconden onder de mat en de loopplaat (foto 3).   
 
Stap 3:Stap 3:Stap 3:Stap 3:    
 
1. Op de loopplaat is een kleine hoeveelheid smering T-Lube aanwezig. 
2. Stop de stekker in het geaarde stopcontact.  
3. Start uw looptrainer en laat deze nu enkele minuten draaien op een 

normaal tempo. 
4. De smering is klaar. Voel voor de zekerheid nog een keer met de 

hand onder de mat of de smering goed gewerkt heeft (zie stap 1). 
5. U kunt weer trainen.  
    
Stap 4:Stap 4:Stap 4:Stap 4:    
    
1. Op dit moment is het niet nodig uw loopband te smeren. Denkt u eraan 

om deze procedure om de 2 maanden te herhalen?  
    
    
    

    

Belangrijk:  Belangrijk:  Belangrijk:  Belangrijk:      
    
 Zorg ervoor dat de looptrainer altijd is aangesloten op een geaard stopcontact.   
 Voor een uitstekende werking van uw looptrainer is het noodzakelijknoodzakelijknoodzakelijknoodzakelijk dat u de onderhoudsprocedure voor 

smering iedere 2 maandeniedere 2 maandeniedere 2 maandeniedere 2 maanden herhaalt. Te veel en te lang smeren kan ernstige schade aan uw looptrainer 
veroorzaken.  

 Gebruik uitsluitend de speciale smering T-Lube voor uw Tunturi® loopbanden.  

3 

1 

2 


