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БІГОВА ДОРІЖКА
КЕРІВНИЦТВО З МОНТАЖУ
l 5S Rev Н

!УВАГА Перед тим як використовувати тренажер уважно
ознайомтесь з усіма інструкціями та застереженнями у даному
посібнику.
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Шестигранник M8*45 (#17), 6 шт.

0

Верхня накладка (#14), 4 шт.

0
Шестигранник M6*20 (#21), 2 шт.

Гвинт з плоскою головкою M8*20 (#12), 12 шт.

Нижня
накладка
two Down
stem(#16),
(#16)2 шт.

Пружинна шайба з
зовнішніми зубами Ø8 (#18), 6 шт.

@
Шуруп ST4,2*16 (#13), 10 шт.

Шайба Ø6,6*12*,16 (#19), 2 шт.

Гвинт M4*12 (#20), 2 шт.
Шестигранний ключ 5=5,6,8, 1 шт.

Хрестова викрутка, 1 шт.

Крок 1:
Відкрийте коробку і витягніть деталі у порядку в
якому вони лежать, потім обережно витягніть з
коробки головну базу (#6) та розмістіть її на рівній поверхні.

Крок 2:
За допомогою хрестової викрутки відрутіть з
кожуха двигуна п'ять шурупів М6 та зніміть його.

Крок 3:
Міцно прикріпіть головну базу з правою та
лівою стійками (#4, #5) за допомогою семи
гвинтів з плоскою головкою M8*20 (#12).

Крок 4:
Встановіть на місце кожух двигуна за допомогою
хрестової викрутки та п'ятьох шурупів М6. Потім
надіньте кришки рукояток.
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Крок 5:
Прикріпіть праву та ліву рукоятки (#2, #3) до головної бази
(#1), як вказано на малюнку, за допомогою трьох шестигранників M8*45 (#17) та пружинної шайби з зовнішніми зубами
(#18).
Ретельно затягніть усі деталі.

Крок 6:
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Приєднайте зібрану консоль, як вказано на малюнку,
за допомогою п'яти гвинтів з плоскою головкою
M8*20 (#12); для того, щоб закріпити праву та ліву
стійки використайте шестигранник M6*20 (#21) та
шайбу Ø6,6*12*1,6 (#19).
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Дріт з'єднання

Малюнок 7-1
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Малюнок 7-2

Крок 7:
Закріпіть дріт з'єднання як вказано на малюнку 7-1. Потім
згідно малюнка 7-2 ретельно зафіксуйте праве та ліве
з'єднувальні кріплення (#8, #9) за допомогою двох шурупів ST4,2*16 (#13). Також ретельно зафіксуйте лівий та
правий щити за допомогою трьох шурупів ST4,2*16 (#13).
Примітка: Будьте обережні, щоб не защімити чи пошкодити дріт з'єднання.
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Крок 8:
Встановіть накладки згідно їх позицій, як вказано
на малюнку.
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Крок 9:
Встановіть кабель живлення (#15) та його затискач
(#7) на нижньому боці бігової доріжкиза допомогою
двох гвинтів M4*12 (#20)

