INSTRUKCJA MONTARZU MODELI DREWNIANYCH
Club / Classic / Natural / Oxbridge

Twój WaterRower został dostarczony w dwóch osobnych kartonach, będąc częściowo
rozłożonym, dla bezpieczeństwa w trakcie transportu.

Złożenie wioślarza nie powinno zająć Ci więcej czasu niż 30 minut, jedyne
narzędzie jakie będzie Ci potrzebne to 5mm klucz imbusowy, dołączony do tylnej
poprzeczki.

KROK 1 ustaw podłużnice równolegle na podłodze i połącz je za pomocą tylnej
poprzeczki i śrub.
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KROK 2 ulokuj siedzisko pomiędzy podłużnicami. Zauważ że wyprofilowane
wgłębienie na siedzisku powinno być skierowane do tyłu, czyli w stronę tylnej
poprzeczki.

KROK 3 ulokuj element ze zbiornikiem pomiędzy podłużnicami.

KROK 4 ulokuj podstawkę pod stopy pomiędzy podłużnicami, ustawiając otwory
górne na wysokości otworów umiejscowionych w elemencie ze zbiornikiem.
Przykręć podstawkę poprzez elementy blokady rączki za pomocą 2 długich śrub.
Istnieje możliwość konieczności poluzowania śrub z górnej części elementu ze
zbiornikiem (A) aby podstawka pod stopy mogła zostać poprawnie wpasowana.
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KROK 5 włóż śruby mocujące w otwory łączące zbiornik i podstawkę pod stopy
do podłużnic w miejscach A i B. Jeżeli napotkasz problemy przy spasowaniu
otworów z ramy do otworów w pozostałych elementach, poluzuj śruby przy
podstawce i poprzeczce, dopasuj wszystkie otwory a następnie skręć wszystkie
części.
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KROK 6 wciśnij klawisz przy podstawce na stopy (A) i wsuń podstopia w szczeliny
w mechanizmie (B).

KROK 7 odkręć śruby imbusowe od kółek, przełóż gwint przez otwór tak jak na
rysunku, następnie zakręć ponownie śrubę.
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KROK 8 ustaw urządzenie pionowo. Odwiąż pas napędowy (owinięty wokół
części ramy). Połącz pas z linką bungee, sprawdzając przy tym, czy pas
transmisyjny przechodzi prawidłowo poprzez wszystkie rolki prowadzące.

KROK 9 przed rozpoczęciem wiosłowania sprawdź czy pas transmisyjny
przechodzi przez wszystkie rolki prowadzące.
KROK 10 postaw WaterRower do pozycji poziomej, następnie przy użyciu
dołączonej pompki napełnij zbiornik wodą z kranu (W instrukcji obsługi jest
paragraf informujący o właściwym poziomie wody w zbiorniku). Zatkaj otwór
korkiem.
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