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Noter til samling

Åbn kasser:

Sørg for at opgøre alle de dele, der er inkluderet i kassen. Kontroller hardwarediagrammet 

for en fuld optælling af antallet af inkluderede dele for korrekt montering. Hvis nogen af 

delene mangler, skal du kontakte forhandleren.
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M10x55x20-1 

Ø10.5xR100xt2.0-5 

M10-1 M4x6-6 
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NAME SPECIFICATION 

Allen C.K.S. half thread screw M10x6Qx25 

Spring washer <l>10 

Curved washer <l>10.5xR100xt2.0 

Philips pan head full thread screw M4x6 

Allen C.K.S. full thread screw M8x20 

Spring washer <l>8 

Flat washer <l>8.5x<D20xt1 .5 

Hex locking nut M10 

Flat washer <l>10 

Allen C.K.S. half thread screw M10x95x2Q 

Allen C.K.S. half thread screw M1Qx55x2Q 

Philips pan head full thread screw M4x16 
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Find dine værktøjer

Inden du begynder at samle din enhed, skal du samle det nødvendige værktøj. At have alt 

udstyret ved hånden sparer tid og gør samlingen hurtig og problemfri.

0 

NAME SPECIALIZED QUANTITY 

L-shaped wrench 5x8Qx80S(with a cross) 1 

L-shaped wrench 6x4Qx120 1 

Open-end wrench t4.0x32x110 1 

RYD DIT ARBEJDSOMRÅDE

Sørg for, at du har ryddet plads nok til at samle enheden korrekt. Sørg for, at der er fri for 

alt, der kan forårsage personskade under samlingen. Efter enheden er samlet, skal du 

sørge for, at der er en behagelig mængde frit område omkring enheden til uhindret drift.

BEMÆRK: Hvert trinnummer i samlevejledningen fortæller dig, hvad du skal gøre. Læs 

og forstå alle instruktioner grundigt, før du monterer løbebåndet.

5 



Produktinstruktion

Konsol 

Styr

Sadel 

Front støttefod 

Bag støttefod

Teknisk information

DIMENSION Unfold: 1090x560x1490mm 

SPEED RATIO 9 

FLYWHEEL Outer magnet with double way:Cl>280/9kg 

UP&DOWN 9 level ,270mm distance 

FRONT&BACK 70mm distance 

*WE RESERVE THE RIGHT TO AM END THE PRODUCT WITHOUT PRIOR NOTICE.
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( MONTERINGSINSTRUKTIONER ) 
Trin 1: Fastgør den forreste stabilisator (2) til hovedrammen (1) med buet skive (28), fjeder

skive (27) og halv gevindskrue (26).
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Trin 2: Fastgør den bageste stabilisator (3) til hovedrammen (1) med buet skive (28), fjeder

skive (27) og halv gevindskrue (26).

Trin 3:

Løsn knappen og fastgør sadelpinden (4) til hovedrammen. Stram derefter knappen.
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Trin 4:

1. Fastgør sadlen (5) til sadelpinden (4) med kappen (25) og håndtagsknapperne (23), ikke 

stram dem.

2.Flyt sadlen (5) til korrekt position. Sæt derefter sadeldækslet (L) (16) og sadeldækslet 

(R) (17) på sadelpinden (4) med skruehoved med fuld gevindskrue (29).

3.Spænd håndtagsknapperne (23).
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Trin 5:

1. Fastgør stolpestrimlisten (46) til den øverste lodrette stolpe (6). Tag stolpestolldækslet 

(13) fra hovedrammen (1). Fastgør derefter til den øverste lodrette stolpe (6).
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2. Tilslut motorkommunikationskablet (10) og konsolkommunikationskablet (9).

3. Fastgør den lodrette stolpe (6) til hovedrammen (1) med flad skive (32), fjeder

skive (31), skrue (30), flad skive (34), fjederskive (27), halv gevindskrue (35), buet skive 

(28), halv gevindskrue (36) og sekskant låsemøtrik. (33)

4. Fastgør opretstående stolpedæksel (13) og Opretstående stolpekantstrimmel (46) til 

hovedrammen (1).
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Tip: Stram ikke bolten endnu helt. Sørg for, at alle skruer er i det sekskantede hul 

Trin 6:

Fastgør styrets tilslutningsledning (11) til den lodrette stolpe (6). Fastgør styret (7) til den 

øverste lodrette stolpe (6). Luk håndtagsringringen (22), og lås dem med T-formet 

drejeknap (21).
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Trin 7:

1.Tilslut kommunikationskablet (9) og konsolets bageste hul. Tilslut ledning til 

pulsforbindelseshåndtag (11) og konsoludløb (12).

2. Fastgør konsollen (8) til den øverste lodrette stolpe med fuldskrue (24).

3. Gennem styrdækslet (L) og styrets dæksel (R) ud af styret. Fastgør derefter

dem til den øverste lodrette stolpe (6) med Philips skrue med fuld gevindskrue (37).
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Trin 8: Fastgør og lås venstre pedal (18) og højre pedal (19) til hovedrammen (1).



Trin 9:

Fastgør flaskeholderen (20) til den øverste opretstående stolpe (6) med skruehoved med 

fuld gevindskrue (37).
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Træningstips:

1. bruger skal sætte fødderne helt inde i pedalen. Og til at justere magnetstyringens 

modstand i henhold til brugeren.

2. Da maskinen med dobbelte svinghjul, og den vil have et stort inertimoment, når 

brugeren stopper før høj hastighed, skal brugeren minimere modstanden og sænke 

hastigheden for at undgå at skade brugerens ben af øjeblikket af inerti af lefl og højre 

pedal

3, Maskinen skal placeres på fladt gulv og have plads nok omkring sig til træning
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