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ÎNAINTE DE A ÎNCEPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUNT INCLUSE URMĂTOARELE INSTRUMENTE PENTRU ASAMBLARE: 
 

Cheie Allen (6mm)     Șurubelniță 
 
 

Cheie 

 

  

Post Computer 

Suport telefon mobil 

Computer 

Ghidon Etichetă cu precauții 

Suport ghidon 

Curea pedală 

Capac pedală 

Scaun 

Cadru șină 

Capac șină 

Capac  

Capac  

Capac pedală 

Capac  

Cadru principal 

Suport picior 
stânga 

Cutie 
ventilator 
dreapta 

Amortizor  

Suport Pedală 
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DIAGRAMĂ PENTRU IDENTIFICAREA PIESELOR METALICE 
 
Această diagramă este furnizată pentru a ajuta la identificarea elementelor de fixare utilizate în procesul de 
asamblare. Puneți șaibele sau capetele bolțurilor sau șuruburilor pe cercuri pentru a verifica diametrul corect. Utilizați 
scala mică pentru a verifica lungimea bolțurilor și șuruburilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAȚIE:  Lungimea tuturor bolțurilor și șuruburilor, cu excepția 

celor cu capete plane, se măsoară de sub cap până 
la capătul bolțului sau șurubului. Bolțurile și 
șuruburile cu cap plat sunt măsurate de la partea 
superioară a capului până la capătul bolțului sau 
șurubului. 

 
 
După despachetarea unității, deschideți geanta cu piese metalice și asigurați-vă că aveți următoarele 
elementele de fixare, integral. Unele elemente de fixare pot fi deja atașate la piese. 
 
 

Număr Piesă și Descriere  Cant. 
 
 
72  Bolț, Cap Rotund (M6 x 1 x 10mm)   2 
 
 
 
78  Bolț, Cap Buton (M8 x 1,25 x 75 mm)   1 
 
 
 
79  Șaibă (M8)      9 
 
 
 
80  Piuliță Nylock (M8 x 1,25)    1 
 
 
 
81  Bolț, Cap înfundat (M8 x 1,25 x 12 mm)  8 
 
 
 
84  Bolț, Cap înfundat (M8 x 1,25 x 150mm)  4 

  

INCI 

MILIMETRI lungime 

lungime 
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INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE 
 
PASUL 1 
Consultați ilustrația 1. Întoarceți ansamblul principal al vâslașului și așezați-l în materialul de împachetare din polistiren 
expandat (A) și (B) pentru a evita ruperea capacelor lanțului. Atașați SUPORTURILE PENTRU PICIOARE STÂNG ȘI 
DREPT (7, 8) la CADRUL PRINCIPAL (1) cu BOLȚURILE CU CAP ÎNFUNDAT (M8x1.25x12mm) (81) și ȘAIBELE 
(M8) (79). Nu strângeți toate șuruburile până la Pasul 2. 
 
PASUL 2 
Consultați ilustrația 2. Atașați STABILIZATORUL FAȚĂ (4) la SUPORTURILE PENTRU PICIOARE STÂNG ȘI 
DREPT (M8x1.25x12mm) (81) și ȘAIBELE (M8) (79). Apoi strângeți toate bolțurile. 
Întoarceți ansamblul. 
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INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE 
 
PASUL 3 
Consultați ilustrația 3. Ridicați CADRUL PRINCIPAL (1) și CADRUL PENTRU ȘINĂ (2) pentru a insera CADRUL 
PENTRU ȘINĂ (2) în CADRUL PRINCIPAL (1). Faceți ca AXUL (24) de pe CADRUL PRINCIPAL (1) să se 
încadreze în orificiul din CADRUL PENTRU ȘINĂ (2). 
Apoi puneți CADRUL PRINCIPAL (1) și CADRUL PENTRU ȘINĂ (2) jos. Consultați ilustrația 4. Blocați CADRUL 
PENTRU ȘINĂ (2) și CADRUL PENTRU ȘINĂ (2) împreună cu PINUL DE TRAGERE (98). 
 
PASUL 4 
Consultați ilustrația 4. Rotiți POSTUL COMPUTERULUI (6) și atașați-l la CAPACELE STÂNGA ȘI DREAPTA (57, 
58) cu BOLȚURILE CU CAP ROTUND (M6x1x10mm) (72). 
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INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE 
 
PASUL 5 
Există un autocolant „L” în stânga CAPACULUI PEDALEI (45L) și un autocolant „R” în partea dreaptă CAPACULUI 
PEDALEI (45R). 
Atașați ANSAMBLUL DE CAPACE PENTRU PEDALE dreapta (45R) pe partea dreaptă a CADRULUI PRINCIPAL 
(1) cu BOLȚURILE CU CAP ÎNFUNDAT (M8x1.25x150mm) (84) și CAPACELE DE SECURIZARE (9). Repetați 
pentru cealaltă parte. 
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INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE 
 
PASUL 6 
Consultați imaginea detaliată. Introduceți SUPORTUL PENTRU TELEFON MOBIL (20) în slotul din COMPUTER 
(19). Agățați BANDA DE CAUCIUC (21) pe SUPORTUL PENTRU TELEFON MOBIL (20) și COMPUTER (19), după 
cum se arată. 
 
PASUL 7 
Instalați două baterii de dimensiune C în COMPUTER (19), bateriile nu sunt incluse. Consultați pagina 18 pentru 
instrucțiuni detaliate de instalare a bateriei. Atașați COMPUTERUL (19) la POSTUL COMPUTERULUI (6) cu 
BOLȚURI CU CAP BUTON (M8x1.25x75mm) (78), ȘAIBE (M8) (79) și PIULIȚE NYLOCK (M8x1.25) (80). Conectați 
FIRUL SENZORULUI (23) în partea din spate a COMPUTERULUI (19). 
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INSTRUCȚIUNI PRIVIND COMPUTERUL 
 
RWX AIR CROSS utilizează un sistem de ventilatoare de aer pentru a crea rezistență pentru antrenamentul dvs. Vă 
recomandăm să utilizați această consolă a computerului pentru a vă schimba antrenamentul de la sesiune la sesiune 
și pentru a ține cont de progresul de-a lungul ședințelor de antrenament. Când o folosiți regulat în acest mod, consola 
poate deveni o importantă sursă de motivație și interes, care vă va ajuta să vă păstrați motivația. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POWER ON:  Mișcați ghidonul sau apăsați orice buton. 
 
POWER OFF:  În modul IDLE, se oprește automat după 20 de secunde de inactivitate. 

În timpul antrenamentului, cu excepția rulării unui Program de Intervale, se oprește după 30 de 
secunde de inactivitate. 
Când executați un Program de Intervale, se oprește automat după două minute de inactivitate.  

 
FUNCȚIILE BUTOANELOR: 
 
SELECT:  În modul IDLE, apăsați și eliberați SELECT pentru a parcurge fiecare opțiune a programului. 

Opriți-vă asupra programului ales. Puteți preseta valorile țintă pentru DISTANCE, TIME și 
CALORIES, rula GAME sau puteți selecta un Program de Intervale din 20/10, 10/20 sau 10/10. 

 
▼ (UP):  Apăsați pentru a crește valorile presetate. Apăsați butonul și țineți-l apăsat, valoarea presetată va 

rula mai repede, eliberați butonul pentru a opri. 
 
▼ (DOWN):  Apăsați pentru a scădea valorile presetate. Apăsați butonul și țineți-l apăsat, valoarea presetată va 

rula mai repede, eliberați butonul pentru a opri. 
 
BACK:   Când selectați programele, apăsați butonul pentru a reveni la programul anterior. 

 Când terminați de rulat un program, apăsați butonul pentru a trece în modul IDLE. 
 
ENTER/STOP:  Când selectați programele și presetați valorile țintă, apăsați butonul pentru a confirma. 

 Apăsați butonul și țineți-l apăsat timp de trei secunde pentru a reseta toate funcțiile la zero și 
reporni computerul. 
 În timpul exercițiului, când lumina de fundal este oprită, prima apăsare a acestui buton va aprinde 
lumina de fundal. Când lumina de fundal este încă aprinsă, apăsați butonul a doua oară pentru a 
întrerupe numărarea tuturor valorilor funcției. Apăsați butonul a treia oară pentru a reporni 
antrenamentul și a continua numărarea tuturor valorilor funcției.  
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INSTRUCȚIUNI PRIVIND COMPUTERUL 
 
 
 
 
 
 
 

Afișaj Matrix 
 
 
 
 
 
INSTRUCȚIUNI PENTRU AFIȘAJUL LCD 
 
DISTANCE/ Afișajul indică intermitent „500” pentru presetarea distanței pentru Programul DISTANCE 
CYCLE presetat, de la 500 la 9999 metri, și se numără în sens invers pornind de la valoarea presetată. 

Afișează distanța pe care o parcurgeți în timpul exercițiului fizic, de la 1 metru până la 9999 metri. 
Când este selectat un Program de Intervale, 20/10, 10/20 și 10/10, este afișat intermitent un „8” 
pentru a preseta valoarea câtor intervale doriți să efectuați, de la 1 la 99, citirea INTERVALULUI va 
porni numărătoarea în sens invers de la valoarea prestabilită atunci când vă antrenați. 
NOTĂ: Afișajul va comuta pentru a afișa DISTANCE și INTERVAL la fiecare cinci secunde. 

 
TIME:  Afișajul indică intermitent „00:00” pentru setarea timpului pentru Programul TIME presetat, de la 

1:00 la 99:00 minute și se numără în sens invers pornind de la valoarea presetată. 
Afișează timpul în timpul exercițiului, de la 1 secundă până la 99:59 minute. 

 
STROKE/ Afișează numărul de bătăi pe care le-ați efectuat, de la zero la 9999 bătăi. 
FREQ. MIN:  Afișează bătăile curente pe minut în timpul exercițiului, de la zero la 9999 bătăi pe minut. 

NOTĂ: Afișajul va comuta pentru a afișa TOTAL STROKES și STROKES PER MIN la fiecare cinci 
secunde. 

 
METERS Afișează distanța de deplasare a fiecărei bătăi, de la zero la 999 metri. 
PER STROKE:  
 
WATTS:  Afișează valoarea puterii exercitată de la zero la 999 wați. 
 
CALORIES:  Afișajul matrix va indica intermitent un „100” pentru presetarea valorii țintă a caloriilor pentru 

Programul CALORIES presetat, de la 10 la 2999 Kcal. 
 Afișează caloriile arse de la zero până la 999 Kcal. 

NOTĂ: Citirea caloriilor este o estimare pentru un utilizator mediu. Aceasta trebuie utilizată doar ca 
o comparație între antrenamentele acestui echipament. 

 
HEART RATE:  Afișează ritmul cardiac, între 40 și 220 de bătăi pe minut în timpul exercițiului fizic. 

Pentru a utiliza această funcție, trebuie să purtați TRANSMIȚĂTORUL DE RITM CARDIAC în 
jurul pieptului, astfel încât receptorul, care este încorporat în computer, să înregistreze ritmul 
cardiac de la TRANSMIȚĂTORUL DE RITM CARDIAC. Dacă nu purtați în mod corect 
TRANSMIȚĂTORUL DE RITM CARDIAC în jurul pieptului, fereastra de afișare va fi goală. NOTĂ: 
TRANSMIȚĂTORUL DE RITM CARDIAC nu este un dispozitiv medical. Menținerea unui semnal 
consecvent poate fi diferită din cauza distanțelor variate înregistrate în timpul cursei. Funcția de 
ritm cardiac este un instrument excelent pentru a vă optimiza antrenamentul, dar trebuie utilizată 
doar ca referință. 
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INSTRUCȚIUNI PRIVIND COMPUTERUL 
 
DESCRIEREA PROGRAMULUI 
Acest computer conține programele, Normal Program, Distance, Time, Calories, Game, 20/10 Interval Program, 10/20 
Interval Program și10/10 User Setting Interval Program. Consultați următoarele pentru funcționarea acestor 
programe. 
 
1. PROGRAM NORMAL:  Puteți trage de GHIDON (3) pentru a porni computerul și pentru a vă 

antrena direct cu acest program. Toate valorile funcției vor începe 
numărătoarea, iar afișajul matricei va afișa unda profilurilor în funcție 
de viteza dvs. de vâslire. Consultați următoarele informații. 
NOTĂ: Acesta este singurul program pe care îl puteți rula cu 

generatorul încorporat atunci când bateriile sunt descărcate 
sau nu sunt instalate. 

 
 

 

 
Valurile mici afișează viteza de vâslire scăzută. 

 
 
 
 
 
Valurile medii afișează viteza de vâslire medie.   Valurile mari afișează viteza de vâslire mare. 
 

Pentru valoarea funcției programelor presetate, apăsați butonul BACK pentru a intra în modul IDLE. Sau apăsați 
butonul ENTER/STOP și țineți-l apăsat timp de trei secunde pentru a reporni computerul. Calculatorul va parcurge 
programele după cum urmează și vă va permite să setați valoarea țintă pentru programul selectat. Folosiți butonul 
SELECT pentru a selecta programul pentru DISTANCE, TIME sau CALORIES. Puteți preseta o singură valoare a 
funcției pentru fiecare program selectat. Utilizați butoanele "▲/▼" pentru a introduce valoarea și apăsați butonul 
ENTER/STOP pentru a confirma. După alegerea setării dorite, începeți să mișcați GHIDONUL (3) pentru a începe 
antrenamentul. 
 
Distance (500 la 9999 metri) →Time (1:00 la 99:00) → Calories (10 la 2999 Kcal) →Game 
→20/10 Interval Program →10/20 Interval Program →10/10 User Setting Interval Program 
 
2.  PROGRAM DISTANCE: În timpul exercițiului, DISTANCE va fi contorizată de la valoarea prestabilită, toate 

celelalte funcții vor începe numărătoarea. Afișajul matricei va afișa timpul estimat de parcurgere a distanței de 500 
de metri în funcție de viteza curentă de vâslire. Când finalizați PROGRAMUL DISTANCE, computerul va afișa 
„WINNER” și va emite o alarmă sonoră. Apăsați butonul BACK pentru a trece la modul IDLE. 

 
3.  PROGRAM TIME: În timpul exercițiului, TIME va fi contorizat de la valoarea prestabilită, toate celelalte funcții vor 

începe numărătoarea. Afișajul matricei va afișa profilurile de undă în funcție de viteza de vâslire. Consultați cele de 
mai sus. Când finalizați PROGRAMUL TIME, computerul va emite o alarmă sonoră. Apăsați butonul BACK pentru 
a trece la modul IDLE. 

 
4.  PROGRAM CALORIES: Utilizați butonul SELECT pentru a selecta acest program. Afișajul matricei va afișa 

intermitent „100” pentru a preseta valoarea țintă a caloriilor, de la 10 până la 2999 Kcal. Utilizați butoanele "▲/▼" 
pentru a introduce valoarea și apăsați butonul ENTER/STOP pentru a confirma. Mișcați GHIDONUL (3) pentru a 
începe antrenamentul. În timpul exercițiului, afișajul matricei va număra în sens invers pornind de la valoarea 
calorică prestabilită, toate celelalte valori ale funcției vor începe numărătoarea, inclusiv citirea CALORIILOR din 
fereastra de afișare inferioară. Când finalizați PROGRAMUL CALORIES, computerul va afișa „END” și va emite o 
alarmă sonoră. Apăsați butonul BACK pentru a trece la modul IDLE. 
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INSTRUCȚIUNI PRIVIND COMPUTERUL 
 
NOTĂ:  Pentru a vă antrena cu următoarele programe, nu veți putea preseta valorile funcției. Consultați următoarele 

pentru funcționarea acestor programe. 
 
5. PROGRAM GAME: 

Numim acest program Score Game, folosiți butonul SELECT pentru 
a selecta programul. TIMPUL presetat fix pentru joc este de 5 minute, 
acesta nu poate fi modificat. Mișcați GHIDONUL (3) pentru a rula 
direct programul. Când finalizați programul, afișajul matricei va afișa 
punctajul dvs. și va emite o alarmă sonoră. Apăsați butonul BACK 
pentru a trece la modul IDLE. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. PROGRAM 20/10 INTERVAL: 
Acest program va permite utilizatorului să se antreneze timp de 20 de 
secunde, apoi să se odihnească timp de 10 secunde , în cicluri. 
Utilizați butonul SELECT pentru a selecta acest program. 
Calculatorul va afișa intermitent „8” pentru a preseta valoarea câtor 
intervale doriți să vă antrenați, de la 1 la 99. Utilizați butoanele „▼/▲” 
pentru a introduce valoarea și apăsați butonul ENTER/STOP pentru 
a confirma.  

Mișcați GHIDONUL (3) pentru a începe antrenamentul. Citirea INTERVAL va începe numărătoarea în sens invers de 
la valoarea prestabilită, toate celelalte valori ale funcției vor fi numărate ascendent. Când finalizați programul, 
computerul va emite o alarmă sonoră. Apăsați butonul BACK pentru a trece la modul IDLE. 

 
7. PROGRAM 10/20 INTERVAL: 

Acest program va permite utilizatorului să se antreneze timp de 10 
secunde, apoi să se odihnească timp de 20 de secund, în cicluri. 
Utilizați butonul SELECT pentru a selecta acest program. 
Calculatorul va afișa intermitent „8” pentru a preseta valoarea câtor 
intervale doriți să vă antrenați, de la 1 la 99. Utilizați butoanele „▼/▲” 
pentru a introduce valoarea și apăsați butonul ENTER/STOP pentru 
a confirma.  

Mișcați GHIDONUL (3) pentru a începe antrenamentul. Citirea INTERVAL va începe numărătoarea în sens invers de 
la valoarea prestabilită, toate celelalte valori ale funcției vor fi numărate ascendent. Când finalizați programul, 
computerul va emite o alarmă sonoră. Apăsați butonul BACK pentru a trece la modul IDLE. 
 

  

Afișaj Matrix 

Atingeți blocul de patru 
puncte, pierdeți trei puncte. 

 

Atingeți blocul de două puncte, 
înscrieți două puncte. 

 

POZIȚIA TA  
Depinde de viteza de vâslire și se 
deplasează în sus și jos, la viteză 
mare de vâslire se va deplasa în sus, 
iar la viteză mică în jos. 

Profilul se va muta un interval pe secundă. 
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INSTRUCȚIUNI PRIVIND COMPUTERUL 
 
8. PROGRAM 10/10 USER SETTING INTERVAL: 

Acest program va permite utilizatorului să preseteze manual timpul 
de antrenament și timpul de odihnă de la 10 la 99 de secunde. 
Utilizatorul va efectua antrenamentul pentru timpul presetat, apoi se 
va odihni pentru timpul prestabilit, în cicluri. Utilizați butonul SELECT 
pentru a selecta acest program. Utilizați butoanele „▲/▼” și 
ENTER/STOP pentru a introduce valorile câtor intervale doriți să vă 
antrenați, timpul de antrenament și timpul de odihnă.  

Mișcați GHIDONUL (3) pentru a începe antrenamentul. Citirea INTERVAL va începe numărătoarea în sens invers de 
la valoarea prestabilită, toate celelalte valori ale funcției vor fi numărate ascendent. Când finalizați programul, 
computerul va emite o alarmă sonoră. Apăsați butonul BACK pentru a trece la modul IDLE. 
 
Când lucrați cu un Program de Intervale, 20/10, 10/20 și 10/10, afișajul matrix va indica informațiile după cum 
urmează. 
 
Afișajul matrix pentru timpul de odihnă   Afișajul matrix pentru timpul de antrenament 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Când finalizați rularea unui Program de Intervale, dacă continuați vâslitul, Programul de Interval se va repeta și va 
continua să ruleze. 
 
DESCRIEREA OPERĂRII 
1.  Lumina de fundal a afișajului LCD va rămâne aprinsă timp de 10 secunde după ultima apăsare a oricărui buton, 

apoi se va stinge. Puteți apăsa orice buton pentru a-l activa din nou. 
2.  Pentru a opri un program în curs, apăsați butonul ENTER/STOP. În timpul exercițiului, când lumina de fundal este 

oprită, prima apăsare a acestui buton va aprinde lumina de fundal. Când lumina de fundal este încă aprinsă, 
apăsați butonul a doua oară pentru a întrerupe numărarea tuturor valorilor funcției. Apăsați butonul a treia oară 
pentru a reporni antrenamentul și a continua numărarea tuturor valorilor funcției. 

3.  Dacă doriți să reporniți cu un program nou, apăsați și mențineți apăsat butonul ENTER/STOP timp de trei secunde 
pentru a reseta toate valorile funcției la zero și reporni computerul. Utilizați butonul SELECT pentru a selecta un 
program nou. 

4.  Unitățile DISTANȚEI pot fi comutate între mile și kilometri. Apăsați butoanele ▲ și ▼ în același timp. Afișajul matrix 
va indica intermitent "KM" sau "MILE". Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a comuta la „KM” sau „MILE” și apăsați 
butonul ENTER/STOP pentru confirmare. 

 
 
CUM INSTALAȚI ȘI ÎNLOCUIȚI BATERIILE: 
1.  Deschideți Capacul Bateriei din spatele COMPUTERULUI (19). 
2. COMPUTERUL (19) funcționează cu două baterii C (1,5 V fiecare), 

bateriile sunt incluse. Consultați ilustrația pentru a instala sau înlocui 
bateriile. 

 
NOTĂ: 1.  Nu combinați o baterie nouă cu una veche. 

2.  Folosiți același tip de baterie. Nu combinați o baterie alcalină 
cu un alt tip de baterie. 

3. Bateriile reîncărcabile nu sunt recomandate. 
4.  Aruncarea finală a bateriei trebuie manipulată conform 

tuturor legilor și reglementărilor în vigoare. 
5.  Nu aruncați bateriile în foc. 

 
 

Timpul de antrenament începe 
numărătoarea inversă aici. 

 

Profilul valului depinde 
de viteza de vâslire 

 

Timpul de odihnă începe 
numărătoarea inversă aici. 

 

Simbol de pauză pentru timpul 
de odihnă. 

 

Baterii C 
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INSTRUCȚIUNI PRIVIND OPERAREA 
 
 

REGLAREA SARCINII 
 
Există un AMORTIZOR (42) încorporat în CUTIA VENTILATORULUI 
DREAPTA (43). 
Mutați Indicatorul din AMORTIZOR (42) pentru a indica numerele de pe 
CUTIA VENTILATORULUI DREAPTA (43) pentru a regla sarcina. 
Există setări de la 1 la 9. Setarea #1 va oferi cea mai mică rezistență. 
Setarea # 9 va oferi cea mai mare rezistență. 
 
 
 
 
 
 
 

POZIȚIONAREA GHIDONULUI 
 
GHIDONUL (3) poate fi amplasat pe cârlig în POSTUL COMPUTERULUI (6), consultați ilustrația A. Sau puteți 
așeza GHIDONUL (3) pe SUPORTUL GHIDONULUI (52), așa cum se arată în ilustrația B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLAREA CAPACELOR PEDALELOR 
 
Poziția CAPACELOR PEDALELOR (45) poate fi reglată. Consultați 
ilustrația. Scoateți CAPACELE PEDALELOR (45) din cele două 
denivelări ale SUPORTULUI PEDALELOR (5), apoi coborâți sau 
ridicați CAPACELE PEDALELOR (45) în poziția dorită. Blocați 
CAPACELE PEDALELOR (45) în poziția dorită apăsând orificiile de 
reglare a poziției pe cele două denivelări. 
Consultați numerele de pe CAPACUL PEDALELOR (45) pentru a vă 
asigura că CAPACELE PEDALELOR (45) sunt reglate în aceeași 
poziție de ambele părți. 
 
 

  

Indicator 

 

Amortizor (42) 

Denivelări 
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INSTRUCȚIUNI PRIVIND OPERAREA 
 

UTILIZAREA SUPORTULUI PENTRU TELEFON MOBIL 
 
SUPORTUL PENTRU TELEFON MOBIL (20) se poate deplasa în sus și în jos. Mutați în sus SUPORTUL 
PENTRU TELEFON MOBIL (20), apoi glisați telefonul mobil în orificiul dintre SUPORTUL PENTRU TELEFON 
MOBIL (20) și COMPUTER (19). Mutați în jos SUPORTUL PENTRU TELEFON MOBIL (20) pentru a fixa 
telefonul mobil în poziție. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÎNTREȚINERE 
 
Siguranța și integritatea proiectate în RWX AIR CROSS nu pot fi menținute decât atunci când RWX AIR CROSS 
este examinat în mod regulat pentru a determina deteriorarea și uzura. O atenție specială trebuie acordată 
următoarelor: 
 
1.  Mișcați GHIDONUL (3) și verificați dacă Sistemul Magnetic furnizează tensiune și deplasarea scaunului este 

lină și stabilă. 
2.  Curățați șinele rolelor din ȘINĂ (14) cu o cârpă absorbantă. 
3.  Verificați dacă toate piulițele și bolțurile sunt prezente și strânse corespunzător. Înlocuiți piulițele și bolțurile 

lipsă. Strângeți piulițele și bolțurile desfăcute. 
4.  Verificați starea LANȚULUI (36). Înlocuiți LANȚUL (36) dacă este crăpat sau rupt. 

 
 
  

Telefon 
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DEPOZITARE 
 
 

1.  Pentru a depozita RWX AIR CROSS, pur și simplu păstrați-l într-un loc uscat și curat. 
2.  Pentru a evita deteriorarea aparatelor electronice, scoateți bateriile din COMPUTER (19) înainte de a depozita 

RWX AIR CROSS timp de un an sau mai mult. 
3.  Deplasați RWX AIR CROSS cu ajutorul ROȚILOR PENTRU DEPLASARE (66) de pe STABILIZATORUL 

FAȚĂ (4). Ridicați Suportul Spate al CADRULUI ȘINEI (2) pentru a muta RWX AIR CROSS. Consultați 
ilustrația de mai jos. Nu folosiți SCAUNUL (51) pentru a muta RWX AIR CROSS. SCAUNUL (51) se va 
deplasa și TRANSPORTORUL SCAUNULUI (10) vă poate prinde mâinile sau degetele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  CADRUL PRINCIPAL (1) și CADRULUI ȘINEI (2) pot fi 

separate pentru a reduce dimensiunea unității pentru 
stocare. Scoateți PINUL DE TRAGERE (98) din CADRUL 
PRINCIPAL (1). Ridicați CADRUL PRINCIPAL (1) și 
scoateți CADRUL ȘINEI (2) pentru a le separa. Introduceți 
PINUL DE TRAGERE (98) înapoi în orificiul din CADRUL 

PRINCIPAL (1) pentru depozitare.  
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SCHIȚA PIESELOR PRODUSULUI 
  

FAȚĂ 

SPATE 
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LISTĂ DE PIESE 
 

PIESĂ# NUME PIESĂ CANT. 
1 Cadru Principal 1 
2 Cadru Șină 1 
3 Ghidon 1 
4 Stabilizator față 1 
5 Suport pedală 2 
6 Post Computer 1 
7 Suport picior stâng 1 
8 Suport picior drept 1 
9 Capac securizare 4 

10 Transportor scaun 1 
11 Ventilator 1 
12 Cârlig cu coardă Bungee 2 
13 Suport pentru lanț 1 
14 Șină 1 
15 Perforație de ieșire 1 
16 Distanțier (Φ8.2 x Φ12 x 3.2mm) 6 
17 Distanțier lung (Φ8.2 x Φ12 x 71.6mm) 2 
18 Distanțier lanț role (Φ6.2 x Φ10 x 15.5mm) 1 
19 Computer 1 
20 Suport pentru telefon mobil 1 
21 Bandă de cauciuc 1 
22 Generator 1 
23 Fir senzor 1 
24 Ax (M6 x 1, Φ11.8 x 79.5mm) 2 
25 Scripete ax (M6 x 1, Φ10 x 76.5mm) 3 
26 Ax ventilator 1 
27 Cârlig conector 1 
28 Conector lanț 1 
29 Bolț U 1 
30 Distanțier interior 1 
31 Manșon exterior 1 
32 Rulment (6003RS) 1 
33 Rulment (608ZZ) 6 
34 Rulment (6201RS) 3 
35 Rulment o cale (HF2016) 1 
36 Lanț, (pas 1/4) 1 
37 Pinion 1 
38 Coardă Bungee 1 
39 Scripete cu coardă Bungee 4 
40 Rolă cu lanț 2 
41 Rulment (6000ZZ) 8 
42 Amortizor 1 
43 Cutie ventilator dreapta 1 
44 Cutie ventilator stânga 1 
45 Capac pedală 2 
46 Piesă pentru vârf picior 2 
47 Curea de pedală 2 
48 Distanțier mic lanț role (Φ10 x Φ16 x 30.5mm) 2 
49 Distanțier scripete (Φ10 x Φ16 x 26.5mm) 1 
50 Bucșă scripete 2 
51 Scaun 1 
52 Suport ghidon 1 
53 Îmbinare capac 1 
54 Capac record fix 1 
55 Generator bază 1 
56 Capac securizare amortizor 1 
57 Capac stânga 1 
58 Capac dreapta 1 
59 Capac (30mm x 60mm) 4 
60 Placă conectoare 2 
61 Cupă rulment (6001RS) 1 
62 Cupă rulment (6003RS) 1 
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LISTĂ DE PIESE 
 

 

 

PIESĂ# NUME PIESĂ CANT. 
63 Rolă de ghidare 2 
64 Rolă scaun 4 
65 Manșon rolă 2 
66 Roată deplasare 2 
67 Capac șină 1 
68 Capac Cadru Principal  1 
69 Capac montare 1 
70 Capac de jos 1 

71 Șaibă de plastic (ø10.2 x ø14 x 1mm grosime) 3 

72 Bolț, Cap rotund (M6 x 1 x 10mm) 16 
73 Șaibă de blocare, Dinți interni (M6) 7 
74 Piuliță Nylon (M6 x 1) 4 
75 Șurub, Cap rotund (ST4.2 x 10mm) 11 
76 Șaibă (M6) 16 
77 Bolț, Cap înfundat (M8 x 1.25 x 65mm) 2 
78 Bolț, Cap buton (M8 x 1.25 x 75mm) 1 
79 Șaibă (M8) 17 
80 Piuliță Nylon (M8 x 1.25) 9 
81 Bolț, Cap înfundat (M8 x 1.25 x 12mm) 8 
82 Bolț, Cap înfundat (M8 x 1.25 x 40mm) 2 
83 Bolț, Cap plat (M6 x 1 x 16mm) 2 
84 Bolț, Cap înfundat (M8 x 1.25 x 150mm) 4 
85 Bolț, Cap înfundat (M8 x 1.25 x 110mm) 2 
86 Bolț, Cap buton (M8 x 1.25 x 25mm) 2 
87 Șaibă de blocare (M8) 4 
88 Șurub, Cap rotund (ST4.2 x 16mm) 3 
89 Șurub, Cap rotund (M5 x 0.8 x 8mm) 2 
90 Bolț, Cap înfundat (M5 x 0.8 x 92mm) 4 
91 Piuliță (M5 x 0.8) 6 
92 Cârlig lanț 2 

93 Inel C interior (ø32) 1 

94 Piuliță Nylon (M10 x 1.5) 2 
95 Șurub, Cap rotund autofiletant (ST4.2 x 6mm) 6 
96 Șurub, Cap rotund (M4 x 0.7 x 45mm) 1 
97 Piuliță (M4 x 0.7) 1 
98 Pin de tragere 1 
99 Bolț, Cap înfundat (M6 x 1 x 16mm) 14 

100 Bolț, Cap rotund (M6 x 1 x 30mm) 2 
101 Bolț, Cap rotund (M6 x 1 x 10mm) 7 
102 Șurubelniță 1 
103 Cheie Allen (6mm) 1 
104 Cheie 1 
105 Piuliță (M6 x 1) 2 
106 Distanțier PU 2 
107 Garnitură bujie 1 
108 Rulment (6001RS) 1 
109 Greutate 3 
110 Carcasă rulment 1 
111 Bolț, Cap înfundat (M4 x 0.7 x 12mm) 3 

112 Șaibă (ø3.5 x ø12 x 1mm grosime) 2 

113 Șurub, Cap rotund (ST3.0 x 12mm) 2 
114 Inel magnetic 1 
115 Etichetă de precauție 1 
116 Opritor scaun 2 
117 Bolț, Cap înfundat (M8 x 1.25 x 20mm) 2 
118 Suport opritor 1 
119 Manual 1 
120 Adeziv unic EVA 2 
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PIESE DE ASAMBLARE 
 

PIESĂ# NUME PIESĂ CANT. 
A Ansamblu cadru de bază 1 
2 Cadru șină 1 

14 Șină 1 
54 Capac record fix 1 
72 Bolț, Cap rotund (M6 x 1 x 10mm) 3 

116 Opritor scaun 1 
117 Bolț, Cap înfundat (M8 x 1.25 x 20mm) 1 

 
B 

 
Set ventilator 

 
1 

11 Ventilator 1 
34 Rulment (6201RS) 3 
35 Rulment o cale (HF2016) 1 

93 Inel C interior (ø32) 1 

109 Greutate 3 
110 Carcasă rulment 1 
111 Bolț, Cap înfundat (M4 x 0.7 x 12mm) 3 
114 Inel magnetic 1 

 
C 

 
Set scaun 

 
1 

10 Transportor scaun 1 

16 Distanțier (ø8.2 x ø12 x 3.2mm) 6 

17 Distanțier lung (ø8.2 x ø12 x 71.6mm) 2 

33 Rulment (608ZZ) 6 
63 Rolă de ghidare 2 
64 Rolă scaun 4 
65 Manșon rolă 2 
79 Șaibă (M8) 4 
80 Piuliță Nylon (M8 x 1.25) 4 
85 Bolț, Cap înfundat (M8 x 1.25 x 110mm) 2 
86 Bolț, Cap buton (M8 x 1.25 x 25mm) 2 
87 Șaibă de blocare (M8) 4 

118 Suport opritor 1 



 

 

 


