Návod na údržbu X-Stage
Před údržbou X-Stage se ujistěte, že všechny trojúhelníkové desky a tyč jsou ze základního panelu
X-Stage sundány.
Potřebné nástroje:




1x 5 mm imbusový klíč
1x lahvička lepidla na zajištění šroubů (lze zakoupit v klasickém železářství) – dostačující bude
3 ml lahvička
1x víceúčelový mazací tuk na lithiové bázi (k zakoupení rovněž v železářstvích)

Návod k údržbě:
1. Otočte základní panel X-Stage („frame“) směrem dolů a vypodložte ho tak, aby se středový
panel („bearing unit“) nedotýkal země.
2. Vyjměte pojistný šroub pro zajištění ramen.
3. Vyšroubujte šrouby umístěné na spodním krytu ramen („legs“) a středového panelu (který by
po otočení měl být umístěn směrem nahoru).
4. Odejměte kryt, abyste viděli kruhovou jednotku se šrouby, které drží ramena. Šrouby je třeba
utahovat ve směru hodinových ručiček, aby se ramena správně utáhly. Utahujte, dokud
necítíte odpor.
5. Před vrácením krytu vše očistěte a namazejte drážky, aby se mohly ramena volně pohybovat.
6. Co nejpřesněji umístěte spodní kryt zpět na místo a utáhněte šroubky – není nutné zatím
plně utahovat.
7. Nyní je třeba vše vycentrovat – po vycentrování bude třeba vrátit zpět pojistný šroub pro
zajištění ramen. Po utažení tří šroubků je možné celou konstrukci jemně naklonit, abyste
vycentrovali šroub s otvorem.
8. Když je vše vycentrované, použijte malé množství lepidla na spodní část šroubu a vraťte ho
zpět na své místo.
9. Nyní opět vyšroubujte tři šroubky, které drží spodní kryt na místě, použijte lepidlo a šroubky
plně dotáhněte.
10. Základní panel obraťte zpět na správnou stranu a vyjměte nyní pojistný šroub, který zajišťuje
ramena na horní straně. Na šroub opět použijte lepidlo a vraťte ho zpět na místo.
11. Uvolněte pět šroubů na vrchním krytu středového panelu, který ho drží na místě.
12. Po uvolnění středový panel vyjměte a očistěte (pokud je to nutné). Použijte opět malé
množství lepidla a vrchní kryt vraťte zpět na své místo.
13. Po dokončení složte ramena do základní polohy a vyčistěte a namažte drážky na vrchní části
desky.
14. Ramena vraťte zpět do rozloženého stavu a vyčistěte a namažte zbytek drážek.

e-shop EUROPOLES, www.tanecnityce.cz

