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LISTE OVER DELE 

NO DESCRIPTION QTY NO DESCRIPTION QTY 

1 Main Frame 1 32 Bolt(M8*1.25*70mm) 1 

2 Base Frame 1 33 Bolt(M4*25mm 6 

3 Left Upright 1 34 Washer(Ø10.2) 2 

4 Right Upright 1 35 Sensor Wire 1 

5L Left Handrail Tube 1 36 Bolt(M3*15mm) 2 

5R Right Handrail Tube 1 37 Magnetic Brake 1 

6 Middle Handrail Tube 1 38 Washer(Ø13) 2 

7 Front Roller 1 39 Bolt(M6*1*15mm) 2 

8 Rear Roller 1 40 Wheel 2 

9 Protective cover 1 41 Cushion 4 

10 Running board 1 42 Bolt(M8*1.25*50mm) 4 

11 Running belt 1 43 Bolt(M10*1.5*65mm) 2 

12 Side rail 2 44 Locking Knob 1 

13 Left Rear Cap 1 45 Tension knob 1 

14 Right Rear Cap 1 45A Round head screw(M5x25mm) 1 

15 Bolt(M6*1*65mm) 2 45B Washer Ø5 1 

16 Adjustment Plate 2 46 Washer(Ø8.2) 5 

17 Casing 2 47 Bolt(M8*1.25*40mm) 4 

18 Nut(M6) 2 48 Handrail Cap 2 

19 Plastic roller 2 49 Bolt(M6*1*15mm) 2 

20 Bolt(M6*1*45mm) 2 50 Bolt(M5*1*10mm) 2 

21 Pin 2 51 Meter Clip 2 

22 Bolt(M8*1.25*45mm) 2 52 Meter 1 

23 adjustment sheet 4 53 Sensor Connecting Wire 1 

24 Washer(Ø8.2) 4 54 Sensor Connecting Wire 1 

25 Nylon Nut(M8) 5 55 Handle pulse 1 

26 Inner plug 4    56 Handle pulse wire 2 

27A Bolt(M4*15mm) 2  57 Handrail Foam   2 

27B Bolt(M4*15mm) 2 58 Middle Handrail Foam 2 

28 Nut(M6) 1 59 Arc Washer(Ø8.2) 2 

29 Bolt(M6*1*15mm) 1 60 Meter Connecting Wire 1 

30 Twister spring 1 61 Nut(M8) 4 

31 Plastic Washer(Ø8.2) 1 
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DELE TIL MONTAGE 

-4-



MONTAGE 
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30 MIN 

BEMÆRK 

• Læs denne vejledning inden montering
• Genkend først reservedele.
• Kontroller hardware.
• Sørg for, at du har det rigtige værktøj.
• Forbered et område, der skal samles.
• Følg instruktionerne i overensstemmelse hermed.
• Tving aldrig samlingerne
• Stram samlingerne regelmæssigt.

• Keep this manual with you

5MM  x 1 



MONTAGE 

TRIN 1: 

1). Hent produktet ud af kassen som billede A, og vend derefter produktet rundt som billede 
B. 2). Klip pakningsbæltet af, og tag det lodrette lodrette rør (3) og computerkassen ud, vend 
derefter det højre lodrette rør (4) og billede B med 180 grader som graden af billede A, sæt det 
rigtige lodrette rør (4) ) sammen med hovedrammen som billede C.
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3） Hold venstre lodret stolpe (3) og højre lodrette stolpe (4) på linje med hovedrammen (1), og lås med bolt 

(43) og skive (34). Lås ikke bolten (43) helt.
4 Drej det venstre / højre lodrette rør (3,4) omkring 70 grader som billede D.
5） Installer justeringsknappen (45) i åbningen i højre stolpe (4) og fastgør med skrue (M5x25mm) (45A) og 

skive (45B)

6) Indsæt stiften (21) i hullet på justeringsarket (23).
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TRIN 2 

Montér bundrammen (2) og venstre / højre lodret (3, 4) med bolt (42), skive (46) og møtrik (61). 
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Trin 3 

1. Sæt sensorledningen (35) i sensorforbindelsesledningen (53)
2. Sæt venligst sensorforbindelsesledningen (54) i målerens tilslutningstråd (60), sæt håndtagspulsen (55) ind i 

håndtagsimpulsledningen (56).
3. Indsæt venstre håndtag (5L) og højre håndtag(5R) i mellemskinnen (6), og fastgør med bolten M6 * 15mm (49).
4. Fastgør gelænderaggregatet (5L, 5R) til venstre og højre lodret (3,4) med bolte (M8 * 40) (47) og skiver ( ∮ 8.2) 

(59);

5. Sæt sensorforbindelsesledningen (53) i sensorforbindelsesledningen (54). Skub ledningerne tilbage inde i højre 
lodret (4). Tryk rækværkets hætter (48) mod venstre og højre gelænder (5L, 5R) for at dække de øverste ender af 
venstre og højre lodrette (3,4)
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TRIN 4 

1. Se illustration C. Sæt målerclipsene (51) på bagsiden af måleren (52) med bolt (M5 * 10mm, 50).
2. Installer to AA-batterier i apparatet (52), batterierne er ikke inkluderet. Se side 14 for detaljeret instruktioner til 

installation af batteri.
3. Se illustrationen herunder og sidevisningen. Tryk og klip måleren (52) ned på de midterste gelænder (6). Sæt 

målerens forbindelsesledning (60) ind i måleren (52). Juster måleren (52) for at finde den bedste vinkel, der 
passer til din træning.

4. Sæt håndtagspulsen (55) i måleren (52).

-10-

SIDE VIEW 



TRIN 5 

1. For den tilstrækkelige spændingskraft behøver du bare at justere spændeknappen.
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OPBEVARING 

TRIN 6 

Indsæt låseknappen (44) gennem hullet i venstre lodret stilling (3), og skru det ind i hovedrammen (1). 
Se detaljeringsvisning A.

OPBEVARING 

1.  For at opbevare den magnetiske løbebånd skal du blot opbevare den på et rent, tørt sted.
2. For at undgå skader på elektronikken skal du fjerne batterierne, inden du opbevarer den magnetiske 

løbebånd i et år eller mere.
3. Følg denne proces for at folde den magnetiske løbebånd til let opbevaring. Se illustrationerne nedenfor.

a. Fjern låseknappen (44) for at låse hovedrammen (1)
b. Fold hovedrammen (1) op. For at låse hovedrammen (1) i den sammenklappede position, 

indsæt låseknappen (44) gennem hullet i venstre lodrette stolpe(3) og skru den ind i 
hovedrammen (1). henvises til detaljeret visning B.

C. Flyt den magnetiske løbebånd med hjulene (40) på BASE RAMMEN (2). Stå bag den magnetiske
Løbebånd, tag fat i HANDRAILS (6) og vip den mod dig for let at rulle den magnetiske løbebånd.
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Justering af hældning 

Som på venstre tegning kan du 

justere løftevinklen ved at ændre 

kuglestangens position. Her er 4 

sektioner af manuel justering, der 

skal bruges.
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Justering af løbebælte 

Hvis følgende situation opstår på løbebåndet, vil det gøre noget støj på maskinen. Så hvis løbebåndet ikke er i 
midterste position, for stramt eller for løst, skal du bruge værktøjet til at justere det.

1. Når løbebåndet bevæger sig til højre, drej venligst højre side hexagon socket skrue med uret 1 eller 2 
cirkler, drej lidt tilbage.

2. Når slidebåndet bevæger sig til venstre, skal du dreje venstre sekskantskruen med uret 1 eller 2 med uret, 
dreje lidt tilbage.

3. Når løbebåndet er for stramt, skal du dreje venstre og højre sekskantskrue mod uret og derefter dreje lidt 
tilbage.

4. Når løbebåndet er for løst, drej venligst venstre og højre sekskantskrue med uret, drej derefter lidt tilbage.
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