MANUAL DE UTILIZARE

INTRODUCERE
Banda de alergat a fost proiectată și construită pentru a asigura utilizarea fără probleme și un antrenament plăcut.
Vă puteți îmbunătăți mult înțelegerea și beneficiile exercițiului, citind cu atenție instrucțiunile prezentate în acest
manual. Vă rugăm să vă familiarizați cu sfaturile de întreținere oferite.

SPECIFICAȚII
•
•
•
•
•

Putere continuă: 3,5 CP
Interval de viteză recomandat: 1,0-22 kmph
Nivel de înclinare: Putere / poziție 0-15
Suprafața pentru pășit: 510 x 1475 mm
Design pliere: Da

Consolă
Cheie de siguranță
Comutator ajustor înclinare

Comutator ajustor viteză
Balustradă
Bandă de rulare

Roată
Cadru principal

GREUTATE MAXIMĂ UTILIZATOR 130 KG
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LISTĂ DE VERIFICARE A
PACHETULUI DE ASAMBLARE
LISTĂ DE VERIFICARE A PACHETULUI DE ASAMBLARE

#148. 08 x 1.5T Șaibă
despicată (4 buc)

#95. M5 x 10m/m Șurub cu
cap Phillips (2 buc)

#132. M5
Clemă piuliță viteză (4 buc)

#94. 05/16" x 19 x 1.5T
Șaibă curbată (2 buc)

#90. 3/8" x 3/4"
Șurub cu cap bombat și locaș
hexagonal (4 buc)

#33. Cheie de
siguranță (1 buc)

#88. 5 x 16m/m Șurub
autofiletant (4 buc)

#147. 5/16" x 15m/m Șurub cu
cap bombat și locaș hexagonal
(8 buc)

#58. Lubrifiant (1 buc)

#96. Combinație Cheie Allen M5 &
Șurubelniță cu cap Phillips (1pc)

#97. M6 (66 x 86)
Cheie Allen L (1 buc)
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SCHIȚA PENTRU
ASAMBLARE
Pasul l.

Scoateți banda de alergat din cutie și așezați-o pe o suprafață netedă.

Pasul 2.
Ghidați Capacele Cadrului de Bază (D, S) (42,43) către Barele Verticale (D, S), (4,5).
Conectați Cablul computerului (Inferior) (39) și Cablul computerului (Mijloc) (38).

Pasul 3.
Introduceți Barele Verticale Stânga și Dreapta (4) și (5) în Cadrul de Bază (2) cu 4 Cleme piuliță viteză
(132) și folosiți Combinația Cheie Allen M5 & Șurubelniță cu cap Phillips (96) pentru a strânge 8 Șuruburi
cu cap bombat și locaș hexagonal 5/16" x 15m/m (93) și 2 Șaibe Curbate Ø5/16" x 19 x 1.5T (94).
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SCHIȚA PENTRU
ASAMBLARE
Pasul 4.
Folosiți Combinația Cheie Allen M5 & Șurubelniță cu cap Phillips (96) pentru a strânge 5 Șuruburi
autofiletante 16m/m (88) și 2 Șuruburi cu cap Phillips M5 x 10m/m (95) pentru a securiza Capacele
dreapta și stânga ale Cadrului de Bază (42,43) la cadrul de bază.

Pasul 5.
Conectați Cablul de computer (Mijloc) (38) și Cablul de computer (Superior) (37).
Conectați Complexul Viteză/Puls mână cu cablu (127) și Complexul Viteză/Puls mână cu cablu (53).
Conectați Complexul Înclinare/Puls mână cu cablu (128) și Complexul Înclinare/Puls mână cu cablu (54).
Dacă există Receptor HR, conectați Cablul de conectare (Superior) (169) și Cablul de conectare (Inferior)
(170)
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SCHIȚA PENTRU
ASAMBLARE
Pasul 6.
Utilizați 4 Șuruburi cu cap bombat și locaș hexagonal 5/16" x 3/4" (90) și 4 Șaibe Despicate Ø8 x 1.5T
(148) pentru a securiza Ansamblul consolei.

NOTĂ:| Vă rugăm să strângeți toate șuruburile după ce toate componentele ansamblului sunt complete.
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FUNCȚII
INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE A COMPUTERULUI

Ferestrele de Afișaj
TIME (TIMP) : Timp de rulare acumulat de la 00:00 ~99:59 sau timp numărare inversă de la 10~99:00.
SPEED (VITEZĂ): Afișează viteza de rulare a benzii de alergat de la 1KM/h (0,6MPH)~16KM/h (10MPH)
DISTANCE (DISTANȚĂ): Distanța de rulare acumulată de la 0,1 ~ 99,99KM
CALORIES(CALORII) : Afișează caloriile consumate de la 0.1 ~999.9 calorii.
INCLINE (ÎNCLINARE) : Afișează 16 niveluri de înclinare de la 0~15.
PULSE (PULS): Afișează valoarea ritmului cardiac fie prin purtarea unei benzi de monitorizare a frecvenței
cardiace, fie a unui senzor de puls prins de mână, valoarea frecvenței cardiace este afișată în
această fereastră.
LAPS (TURE) : Afișarea traseului cu un cerc înseamnă 0,4KM (1/4M) cu o valoare de la 0 ~ 99.
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FUNCȚII
Funcțiile butoanelor:
Tasta “Start”: Prin apăsarea acestei taste, banda începe să funcționeze cu viteza de 1,0 KPH / 0,6 MPH.
Tasta “Stop”: Prin apăsarea acestei taste, suprafața de mers se va încetini treptat până se oprește.
Tasta “ENTER”: Prin apăsarea acestei taste, timpul, distanța și caloriile pot fi modificate. Prin apăsarea
„FAST” sau „SLOW”, timpul, distanța și caloriile pot fi setate. Apoi apăsați „START”, iar
banda va rula cu viteza de 1,0 KPH / 0,6 MPH, cifrele setate vor fi numărate invers. Când
cifrele devin 0, banda se oprește.
Tasta “PROGRAM”: Prin apăsarea acestei taste puteți alege modul de antrenament. Există patru moduri:
MANUAL, RANDOM PROGRAM, USER și HRC (Controlul frecvenței cardiace)

Tasta “Speed”: Prin apăsarea tastei Speed "FAST" sau "SLOW", se poate regla viteza de rulare a benzii de
alergat.
Tasta “Incline”: Prin apăsarea tastei Incline " UP " sau " DOWN ", e poate regla înclinarea benzii de alergat.

Tasta “Speed shortcut key”: Prin apăsarea acestei taste, 2,4,6,8, 10 poate fi selectată în mod direct viteza
dorită. Cea mai mare viteză este de 16,0 KPH/10,0 MPH.
Tasta “Incline shortcut key”: Prin apăsarea acestei taste, 2,4,6,8, 10 poate fi selectată în mod direct
înclinarea dorită. Cel mai mare nivel de înclinare este 12.
Tasta “FAN”: Această funcție este opțională. Apăsați acest buton pentru a porni/opri ventilatorul.
Tasta “Safety”: Tastă pentru situații de urgență, prin îndepărtarea cheii de siguranță, banda se oprește imediat

Noțiuni de bază
Porniți banda de alergat prin conectarea acesteia la o priză de perete corespunzătoare, apoi porniți
întrerupătorul de alimentare situat în partea din față a benzii de alergat sub capacul motorului. Asigurați-vă că
cheia de siguranță este instalată, deoarece banda de alergat nu va porni. Când alimentarea este pornită, toate
luminile de pe afișaj se vor aprinde pentru o perioadă scurtă de timp.
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FUNCȚII
Start Rapid (modul P0MANUAL)
Apăsați butonul START pentru a porni rapid banda de alergat după pornirea alimentării și fixarea cheii de
siguranță. Atât viteza, cât și înclinarea vor fi la cea mai mică valoare. Utilizatorul trebuie să le ajusteze
manual la nivelurile dorite.
Există două moduri în utilizarea modului MANUAL. Unul este startul rapid, așa cum este descris mai sus
pentru a utiliza parametrii presetați și pentru a acumula numărarea. Celălalt este modul de numărare inversă
ca în procedurile de mai jos.
A. Folosiți butonul PROGRAM pentru a alege PO MANUAL, apoi apăsați ENTER pentru a seta
parametrii. Prima este setarea greutății. Folosiți butoanele FAST / SLOW pentru a regla greutatea și
apăsați ENTER pentru setarea următoare.
B.

Acum va fi afișat AGE. Folosiți butoanele FAST / SLOW pentru a selecta valoarea corectă, apoi
apăsați ENTER pentru setarea următoare.

C.

Alegeți unul dintre factorii de numărare inversă pentru TIME, DISTANCE, CALORIES și folosiți
ENTER pentru a confirma, apoi apăsați ENTER pentru a seta valoarea.

D. Acum vor fi afișate factorul selectat și valoarea. Folosiți butoanele FAST / SLOW pentru a selecta
valoarea corespunzătoare și apăsați START pentru a porni banda de alergat și a finaliza setarea.
E.

Puteți apăsa butonul STOP pentru a reveni la pasul anterior sau START pentru a porni banda de
alergat.

PROGRAM RANDOM
Acest mod care este un profil include viteza și înclinarea generate automat de program. Utilizatorul poate alege
continuu profilurile până la cel dorit. De asemenea, poate salva modul USER și face ajustări până când ajunge la
profilul potrivit. Operațiunea este următoarea:
A. Folosiți butonul PROGRAM pentru a selecta modul RANDOM PROGRAM și apăsați ENTER pentru
selectarea profilului.
B. Acum matricea punctului va afișa profilul de viteză timp de 5 secunde, apoi va trece la profilul de înclinare
pentru alte 5 secunde și va relua. Apăsați ENTER pentru a selecta profilul și înainte pentru a intra în
următorul parametru. Apăsați butonul FAST pentru a genera un profil nou. Acest pas poate fi continuat până
când apăsați ENTER.
C. Acum este afișată valoarea greutății. Folosiți butoanele FAST / SLOW pentru a regla greutatea și apăsați
ENTER pentru setarea următoare.
D. Acum va fi afișată valoarea vârstei. Folosiți butoanele FAST / SLOW pentru a ajusta vârsta și apăsați
ENTER pentru setarea următoare.
E. Acum va fi afișată ora prestabilită 20:00. Folosiți butoanele FAST / SLOW pentru a regla durata
corespunzătoare a timpului și apăsați START pentru a porni banda de alergat.
F.

Profilul poate fi salvat ca profil USER la terminarea antrenamentului. Profilul USER poate fi ajustat ori de
câte ori este necesar.
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FUNCȚII
Modul USER
Acest mod oferă cinci profiluri personale. Urmați procedurile de mai jos.
A. Utilizați PROGRAM pentru a selecta modul USER. Programul va face automat unul fără profil. Dacă sunt
salvate cinci profiluri. Programul vă va întreba dacă doriți să treceți peste. Folosiți butoanele UP / DOWN
pentru a comuta numele de utilizator. Utilizați NAME pentru a introduce numele de utilizator cu butoanele
FAST / SLOW pentru a introduce caracterele de la A la Z. Nu trebuie introduse mai mult de 7 caractere.
Apăsați STOP după introducerea ultimului caracter și ieșiți.
B. Acum este afișată valoarea greutății. Folosiți butoanele FAST / SLOW pentru a regla greutatea și apăsați
ENTER pentru setarea următoare.
C. Acum va fi afișată valoarea vârstei. Folosiți butoanele FAST / SLOW pentru a ajusta vârsta și apăsați
ENTER pentru setarea următoare.
D. Acum va fi afișată ora prestabilită 30:00. Folosiți butoanele FAST / SLOW pentru a regla durata
corespunzătoare a timpului și apăsați ENTER pentru a seta profilul.
E. Acum, fereastra matricei punctului va afișa SPEED, care clipește în prima linie. Folosiți butoanele FAST /
SLOW pentru a ajusta și apăsați ENTER pentru următorul segment. Există 20 de segmente într-un profil.
Segmentul va clipi în timpul setării. După terminarea a 20 de segmente, apăsați ENTER pentru a seta
profilul de înclinare.
F.

Acum, fereastra matricei punctului va afișa înclinarea, care clipește în prima linie. Folosiți butoanele FAST
/ SLOW pentru a ajusta și apăsați ENTER pentru următorul segment. Există 20 de segmente într-un profil.
Segmentul va clipi în timpul setării. După terminarea a 20 de segmente, apăsați START pentru a începe
antrenamentul.

HRC (modul de Control al Frecvenței Cardiace)
Pentru utilizarea acestui mod, este recomandată purtarea unei benzi pentru ritm cardiac. Transmițătorul este o
parte opțională. Dacă nu este instalat, utilizatorul va ține senzorul pulsului de mână pe tot parcursul utilizării
acestui mod. Programul va solicita valoarea frecvenței cardiace atunci când mâinile sunt luate de pe senzor.
Când nu există o valoare a frecvenței cardiace pentru un anumit timp, programul se oprește.
Există două moduri pentru programul HRC.
HRC1 ajustează viteza pentru a menține ritmul cardiac la valoarea țintă.
HRC2 ajustează înclinația pentru a menține ritmul cardiac la valoarea țintă.

Procedurile de operare sunt următoarele

A. Folosiți PROGRAM pentru a selecta programul HRC. Apăsați butonul ENTER pentru a intra în acest mod
și utilizați butonul UP / DOWN pentru a comuta între două moduri. Apăsați butonul ENTER pentru a seta
parametrii.
B. Acum este afișată valoarea greutății. Folosiți butoanele FAST / SLOW pentru a regla greutatea și apăsați
ENTER pentru setarea următoare.
C. Acum va fi afișată ora prestabilită 30:00. Folosiți butoanele FAST / SLOW pentru a ajusta durata
corespunzătoare a timpului și apăsați ENTER pentru a seta următorul parametru.
D. Acum va fi afișată valoarea vârstei. Folosiți butoanele FAST / SLOW pentru a ajusta vârsta și apăsați
ENTER pentru setarea următoare.
E. Pentru a modifica valoarea frecvenței cardiace țintă, valoarea frecvenței cardiace țintă va fi cuprinsă între
55% ~ 85%, valoare calculată de program în funcție de vârsta introdusă. Puteți crește sau micșora valoarea
țintă în funcție de ceea ce vi se potrivește. Vă recomandăm să consultați medicul pentru a determina
valoarea corespunzătoare înainte de setare. Apăsați START pentru a începe antrenamentul.

Mesajul Error
LOST SPEED: semnalul de viteză RPM a fost pierdut. Verificați magnetul încorporat în rola din față și senzorul
împreună cu conexiunea corectă a cablului.
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DEPLIERE
PLIERE
TRANSPORT

 DEPLIERE
Trageți butonul de blocare și țineți puntea de rulare coborând-o spre podea.
(Așa cum se arată în Figura 1_2.)
 PLIERE
Trageți butonul de blocare cu mâna dreaptă, iar cu mâna stângă ridicați puntea de rulare până la 30cm, apoi
cu două mâini ridicați-o până când butonul de blocare este blocat. (Așa cum se arată în Figura 3)
 TRANSPORT
Înainte de a muta banda de alergat, depozitați banda de alergat așa cum este descris mai sus. Asigurați-vă că
Butonul de Blocare este complet tras peste cadru. (Așa cum se arată în figura 4)
1)
2)

3)

Țineți capetele superioare ale balustradelor. Plasați un picior pe bază.
Înclinați banda de alergat înapoi până când rulează liber pe roțile din spate. Mutați cu atenție banda de
alergat în locația dorită. Pentru a reduce riscul de rănire, fiți extrem de precauți în timpul deplasării
benzii de alergat. Nu încercați să o mutați pe o suprafață neuniformă.
Plasați un picior pe bază și coborâți cu atenție banda până când se află în poziția de depozitare.
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ÎNTREȚINERE GENERALĂ

Banda de alergat este proiectată astfel încât banda de rulare să rămână centrată în mod rezonabil în timpul
utilizării. Este normal ca unele centuri să se deplaseze aproape de o latură în timpul folosirii, în funcție de mersul
utilizatorului și dacă folosește cu precădere un picior. Dar dacă centura continuă să se deplaseze într-o parte, sunt
necesare ajustări.
SETAREA DEPLASĂRII BENZII DE RULARE
Pentru această ajustare este prevăzută o Cheie Allen de 6 mm (97). Efectuați ajustări pe șurubul din partea
stângă. Setați viteza centurii la 3 km / h. Țineți cont de faptul că o mică ajustare poate face o diferență foarte
mare, care poate să nu fie simțită imediat.
Dacă centura este prea aproape de partea stângă, atunci întoarceți șurubul doar un ¼ de rotire spre dreapta (în
sensul acelor de ceasornic) și așteptați câteva minute pentru ca centura să se regleze.
Continuați să faceți câte 1/4 de rotire până când centura este stabilizată și marginea se află în limita marcată pe
masca motorului. Dacă centura este prea aproape de partea dreaptă, rotiți șurubul în sensul acelor de ceasornic.
Centura poate necesita o ajustare periodică în funcție de utilizare și caracteristicile de mers / rulare. Unii
utilizatori pot infuența deplasarea benzii în mod diferit. Așteptați-vă să efectuați ajustări după cum este necesar
pentru a centra banda de alergat. Pe măsură ce veți utiliza banda, intervalul la care veți efectua ajustări va fi la
perioade mai lungi de timp. Centrarea corectă a benzii este responsabilitatea proprietarului.
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 LUBRIFIEREA BENZII DE ALERGAT

Banda de alergat va necesita puțin timp de întreținere prin aplicarea periodică a unui lubrifiant. Lubrifierea
sub puntea de rulare va asigura performanțe superioare și va extinde durata de utilizare.
VERIFICAREA BENZII PENTRU O LUBRIFIERE CORECTĂ
Ridicați o parte a benzii de alergat și simțiți suprafața superioară a benzii.
Dacă suprafața este netedă la atingere, nu este necesară o lubrifiere suplimentară.
Dacă suprafața este uscată la atingere, aplicați un pachet de lubrifiant sau jumătate din flaconul de lubrifiant.
CUM APLICAȚI LUBRIFIANTUL?
1. Ridicați o parte a benzii de alergat.
2. Aplicați jumătate din flaconul de lubrifiant sub centrul suprafeței de rulare pe suprafața superioară a
benzii.
Mergeți pe banda de alergat cu viteză redusă timp de 3 până la 5 minute pentru a distribui uniform
lubrifiantul.
NOTĂ: NU lubrifiați excesiv banda de alergat. Trebuie îndepărtat orice exces de lubrifiant care se prelinge.
3.

IMPORTANT: UTILIZAȚI DOAR JUMĂTATE DE FLACON DE LUBRIFIANT PENTRU
FIECARE PROGRAM DE LUBRIFIERE.
1. După primele 25 de ore de utilizare (2-3 luni), aplicați jumătate de flacon de lubrifiant.
2. La fiecare 50 de ore de utilizare (5-8 luni), aplicați jumătate de flacon de lubrifiant.
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DIAGRAMĂ DE
PREZENTARE
GENERALĂ
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LISTĂ PIESE
Nr.
DESCRIERE
1 Cadru Principal
2 Cadru Bază
3 Brachet Înclinare
4 Bară Verticală Dreapta
5 Bară Verticală Stânga
6 Suport Consolă
7 Glisieră Exterioară
8 Glisieră Scaun
9 Pârghie Deblocare
10 Legătură
11 Arbore de Legătură
12 Arbore Bucșă
13 Brachet de Fixare
14 Cui Clevis
15 Bucșă de Fixare
16 Arc de torsiune dublă
17 Arc de torsiune ChenChin
18 Punte de Rulare
19 Centura de Rulare
20 Curea de transmisie
21 Rolă față cu Scripete
21~2 Magnet
22 Rolă spate
23 Manșon Roată Față Cadru de Bază
24 Cilindru
25 Mâner PVC
26 Sârmă Uniadezivă
27 Motor de tracțiune
28 Motor plan înclinat
29 Controler motor
30 Brachet motor
31 1000m/m_Senzor cu cablu
32 Priză alimentare
33 800m/m_Cheie de siguranță pătrată
34 Cablu de alimentare
35 150m/m Cablu de conectare (Alb)
36 150m/m Cablu de conectare (Negru)
37 1200m/m_Cablu computer (Superior)
38 1150m/m_Cablu computer (Mijloc)
39 1200m/m_Cablu computer (Inferior)
40 Ansamblu consolă
40~1 Capac interior pentru consolă
40~2 Capac exterior pentru consolă
40~6 Suport sticle
40~7 Capac difuzor (S)
40~8 Capac difuzor (D)
40~9 Capac sus ventilator
40~10 Capac jos ventilator
40~11 Ansamblu ventilator
40~12 Modul comutator de siguranță cu cablu
40~15 Ancoră grilaj difuzor
40~16 Difuzor cu cablu
40~17 Cablu amplificator
40~18 500m/m Cablu Amplificator
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CANT.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
6
2
1
1

LISTĂ PIESE
Nr.
40~22
40~24
40~25
40~26
40~27
40~28
40~29
40~30
40~31
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
88

DESCRIERE
500m/m_Mufă cască cu cablu
3.0 x 8m/m Șurub de tablă
3.5 x 12m/m Șurub de tablă
Tasta PROGRAM
Tasta STOP
Tasta START
Tasta ENTER
Ø22.2_Placă montaj
Ø32_Placă montaj
Capac Mâner
Capac Cadru Bază (D)
Capac Cadru Bază (S)
Cadru Bază Roată Față
Cadru Bază Roată Spate
□30 x 60m/m_Capac Pătrat
Ancoră capac motor
Capac sus motor
1370m/m Protecție picior
Pernă
Ajustor scaun spate (S)
Ajustor scaun spate (D)
Complex Viteză/Puls mână
Complex Înclinare/Puls mână
Picior reglabil spate sus/jos
Senzor Rack
Lubrifiant
Șaibă Nylon (A)
Șaibă Nylon (B)
1/2" x 1" Șurub cu cap hexagonal
3/8" x 92m/m_Șurub cu cap hexagonal
5/16" x 1-3/4" Șurub cu cap bombat și locaș hexagonal
1/2" x 1-1/4" Șurub cu umăr pătrat sub cap
3/8" x 3/4"_Șurub cu cap hexagonal
3/8" x 4-1/2"_Șurub cu cap cilindric și locaș
Capac roată
3 x 10m/m_Șurub de tablă
3/8" x 2"_Șurub cu cap plat și locaș
M8 x 45m/m Șurub cu cap plat de blocare
M8 x 60m/m_Șurub cu cap hexagonal
M8 x 80m/m_Șurub cu cap cilindric și locaș
M8 x 25m/m Șurub cu cap plat de blocare
1/2" x 8T Piuliță Nyloc
3/8" x 7T Piuliță Nyloc
5/16" x 6T_Piuliță Nyloc
M8 x 8T_Piuliță Nyloc
3/8" x 7T_Piuliță
3 x 75m/m_Șurub de tablă
Ø25 x Ø10 x 2.0T Șaibă Plată
Ø19 x Ø10 x 1.5T Șaibă Plată
3/8" x 2T_ Șaibă Despicată
Ø6.5 x 25 x 1T_Șaibă Concavă
M5_Șaibă în formă de stea
4 x 12m/m_Șurub de tablă
5 x 16m/m_Șurub autofiletant
5 x 16m/m_Șurub autofiletant
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CANT.
1
6
30
1
1
1
1
4
2
2
1
1
2
2
2
5
1
2
6
1
1
1
1
2
1
1
2
4
2
1
2
2
4
1
2
2
4
4
1
2
4
4
6
3
1
3
2
4
6
4
8
4
12
27
13

LISTĂ PIESE
Nr.
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
108
109
110
111
112
114
123
124
125
127
128
129
130
132
133
136
137
146
147
148
150
151
157
158
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

DESCRIERE
5/16" x 3/4"_Șurub cu cap bombat și locaș hexagonal
3.5 x 16m/m_Șurub autofiletant
M5_Șaibă Despicată
5/16" x 15m/m Șurub cu cap bombat și locaș hexagonal
Ø5/16" x 19 x 1.5T_ Șaibă Curbată
M5 x 10m/m Șurub cu cap Phillips
Combinație Cheie Allen M5 & Șurubelniță cu cap Phillips
M6 ( 66 x 86 ) L Cheie Allen
3/8" x 1-1/2" Șurub cu cap hexagonal
M3 Piuliță
Ø5 x Ø10 x 1.0T_ Șaibă Plată
Braț încrucișat punte
Manșon Roată Spate
Centură ghidaj
Arc de tensiune cablu de oțel
Cablu de oțel
Capac spate motor
M5 x 20m/m_Șurub cu cap Phillips
5/16" x 42m/m Șurub cu cap bombat și locaș hexagonal
M5 Piuliță Nyloc
Ø5/16" x Ø18 x 1.5T Șaibă Plată
Ø5 x Ø13 x 1.0T_Șaibă Plată
M3_Șaibă Despicată
Comutator pornit / oprit
100m/m x 764 x 764 Cablu de conectare
Întrerupător
1000m/m_Complex Viteză/Puls mână cu cablu
1000m/m Complex Înclinare/Puls mână cu cablu
Receptor, HR
400m/m_Cablu Audio
Clemă piuliță viteză
Sticlă băutură
1000m/m Împământare
400m/m_Împământare
4 x 19m/m_Șurub de tablă
M3 x 10m/m Șurub cu cap Phillips
Ø8 x 1.5T_Șaibă Despicată
3 x 8m/m_Șurub de tablă
Placă controler spate
M8 x 12m/m Șurub cu cap hexagonal
M8_Șaibă Despicată
Placă capac motor sus
3.5 x 12m/m_Șurub de tablă
Ștrangulare
Filtru
650m/m_Cablu de conectare Motor
1000m/m_Cablu de conectare (Superior)
500m/m_Cablu de conectare (Inferior)
Cauciuc antiderapant
Ø19m/m_Capac șurub
Ø14m/m_Capac șurub
Ø13m/m_Capac șurub
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CANT.
4
7
5
8
2
7
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
4
1
4
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
2
5
3

