
  

                                                      

BRUKER 

MANUAL 

 
 
 
Trening kan for enkelte innebære en helserisiko. Kontakt gjerne idrettsmedisinsk ekspertise for 
å få råd og veiledning om dette 
 
Hvis du føler deg svimmel eller uvel under trening, avbryt treningen umiddelbart og kontakt 
lege hvis plagene vedvarer. 
 
Pass på at barn og kjæledyr ikke er I nærheten av apparatet når det er i bruk. Kontroller at alle 
bolter og mutre er skrudd godt til før hver trening. Følg alltid sikkerhetsinstruksene i denne 
brukermanualen.  
 
MERK: MAKSIMAL BRUKERVEKT FOR SPORTSMASTER CLIMBER ER 136 KG. 
 
                                                            VERSION: I 

 

 

Climber’en kan avvike noe fra illustrasjonen                 

MADE IN TAIWAN 
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“SAFETY INSTRUCTION”  

 

SIKKERHETSINFORMASJON 

ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlige skader, vennligst les følgende Sikkerhetsinformasjon før Sportsmaster Climber 

tas i bruk.  

1. Les merkene med advarsler på apparatet. 

2. Les denne brukermanualen nøye og følg instruksjonene før apparatet tas i bruk. Kontroller at den er satt sammen korrekt og at alle 

festepunkter er skrudd til. 

3. Vi anbefaler at monteringen foretas av to personer  

4. Pass på at barn og kjæledyr ikke oppholder seg i nærheten av apparatet når det er i bruk. Barn må heller ikke tillates å bruke eller leke på 

apparatet..  

5. Det anbefales å bruke underlagsmatte under Sportsmaster Climber. 

6. Plasser apparatet på et fast og jevnt underlag. Det bør ikke stå på skjeve, ujevne gulv eller på flossetepper. 

7. Kontroller om det er slitte eller løse deler før hver trening. 

8. Stram til eventuelle løse deler før bruk. 

9. Konsulter en idrettsmedisiner før du begynner å trene med mindre du allerede er i regelmessig trening og går til jevnlig helsekontroll. Hvis 

du føler deg svimmel eller får hodepine, brystsmerter eller andre unormale symptomer under trening, avslutt treningen umiddelbart og 

kontakt lege. 

10. Følg rådene du får fra idrettsmedisinsk hold i forhold til oppbyggingen av ditt eget treningsprogram.   

11. Velg alltid treningsform og belastning som passer din fysiske form. Kjenn dine begrensinger og ta hensyn til dem når du trener.  

12. Bruk behagelig treningstøy som sitter godt uten løse deler som kan feste seg i apparatet når du trener  

13. Vi anbefaler at det brukes joggesko når du trener. Sokker eller bar-bent anbefales ikke.  

14. Hold begge føttene på pedalene under treningen. 

15. Vedlikehold: Følg beskrivelsen gitt i denne brukermanualen 

15. Sportsmaster Climber skal ikke brukes av personer som veier over 136 kg og skal kun brukes av 1 person om gangen 

16. Apparatet er beregnet på hjemmetrening og moderat bedriftstrening. 

 

ADVARSEL:Før du starter et hvilket som helst treningsprogram er det anbefalt at du konsulterer din fastlege for å høre om du bør 

gjennomgå undersøkelser før du begynner å trene. Dette gjelder spesielt personer over 50 år, personer som aldri har trent regelmessig, 

gravide, samt personer som lider av alvorlige sykdommer eller har familiær historikk med slike.  

 

Ved tekniske problemer og behov for annen serviceoppfølging, kontakt Sportsmasters serviceavdeling på service@sportsmaster.no 

 

LES OG FØLG SIKKERHETSINSTRUKSENE SOM GIS HER FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR 

PERSONSKADER. 
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“DELER TIL MONTERING”  

Pakk ut transportesken på et ryddig sted. Gå gjennom listen over deler til montering og kontroller at alt er på plass og 

uskadd. Ikke kast emballasjen før alt er montert og funksjonstestet. Monteringsverktøy og skruer/bolter etc er inkludert. 

  
 

Håndtak (25, 26) Øvre støttehåndtak (39, 40) Bakre støttehåndtak (41, 42) 

  
 

Nivåknotter (62) Justeringsknotter (28) Pedal (35, 36) 

  
 

Bakre støtteben (58) Bunnramme (60) Nedre deksel (54) 

  

 

Støttestag (55) Hovedramme (53)  
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“SKRUER, MUTTERE OG ANNET TILBEHØR”  

Pakk ut tilbehøret på et ryddet sted og kontroller og sorter alle delene mot målekartet under. Der kan både lengde og 

diameter på bolter, skiver etc sjekkes slik at monteringen går enklere. Ikke kast emballasjen før monteringen er fullført. 

 
 

MERK: Lengden på alle bolter og skruer bortsett fra de med flatt hode er målt fra 
undersiden av hodet og til enden. Bolter og skruer med flatt hode er mplt 
fra toppen av hodet til enden av bolten/skruen. 

 

 
Kontroller at riktig antall av hver enhet er levert. Merk at noen av dem kan ha blitt forhåndsmontert på delene som skal 

monteres. Er det mangler i antall for noen av enhetene må du derfor sjekke om de allerede kan sitte på de større delene 

som skal monteres. 

81 Bolt, Socket Head (M8xp1.25x25mm)       2pcs 

 

96 Carriage Bolt (M8xp1.25x85mm)           2pcs 

 
 

32 Avstandsforing (8x12x5mm)                     2pcs 

 

67 Skive (8x16x2.0t)                               4pcs 

 

71 Låsemutter (M8xp1.25)                          4 pcs 
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“FØR DU MONTERER”  

Takk for at du valgte Sportsmaster Climber. Vi håper den 

vil gi mange timer kvalitetstrening som vil bidra til bedre 

fysisk form og større velvære. Climberen gjør det enkelt å få 

trent selv når været er dårlig og tiden knapp 

 

Før du går videre i veiledningen, se over illustrasjonen 

nedenfor for å gjøre deg kjent med delene som skal 

monteres. Les manualen grundig før du tar apparatet i 

bruk. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FØLGENDE VERKTØY ER INKLUDERT:  

 

 

 

 

                                                                              

“MONTERINGSVEILEDNING”  

 Konsoll 

Hjul for motstands- 
regulering 

Transporthjul 

Nivåknotter 

MULTIVERKTØY MED 

STJERNETREKKER(65mm) 

UMBRAKONØKKEL (6 mm) 

 
 

Justeringsknotter 

Pedal 

Håndtak 
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Pakk ut av transportesken på et ryddig og åpent område. Gå gjennom listen over deler til montering og kontroller at alt er 

på plass og uskadd. Ikke kast emballasjen før alt er montert og funksjonstestet. 

 
 

TRINN 1 – Bakre støtteben & Nivåknotter 

 

Følg illustrasjonen til venstre og fest bakre støtteben (58) til 

bunnrammen (60) med 2 stk Carriage Bolts 

(M8xp1.25x85mm)(96) og 2 stk Nylon Nuts (M8xp1.25)(71). 

     

 

Før nivåknottene (62) skrus inn i bunnrammen, juster mutrene 

på nivåknottene til midt på skruene som vist på Illustrasjon 1 

nede til venstre for å være sikker på at transporthjul (63) er 

høyere enn nivåknottene (62).  

 

MERK: Dette gjøres for å hinder at climber’en flytter seg for lett. 

Skru nå de to nivåknottene (62) inn i bunnrammen (60). Hvis 

bunnrammen vipper eller ikke er i vater, juster dette som forklart 

under. 

 

 Nivåjustering:  

 

Når climber’en er plassert der den skal brukes, kontroller at den 

står stødig uten å vippe. Gjør den det, kan du justere den på 

følgende måte: 
 

Løsne mutteren ved å skru den nedover nivåknottskruen(62).  
 
Skru nivåknotten inn / ut for å få climber ’en stødig, samtidig som 

du passer på at nivåknottene aldri er høyere opp enn 

transporthjulene. 
 
Skru mutteren opp igjen for å låse nivåknotten (62) i ny, stabil 

posisjon som vist til venstre.  

 

                                                                              

Nivåknott (62) 

 

Detaljert illustrasjon 2 

Mutter 

Transporthjul 

Detaljert illustrasjon 1 

 

Støtteben 

Mutter 

Nivåknott 

Støtteben 



 6 

“MONTERING”  
 

TRINN 2 – Bunnrammen 

 

a.Som vist til venstre er 8stk Button Head Bolter 

(M8×p1.25×16mm)(98) forhåndsmontert i bunnrammen (60). 

b.Skru ut disse 8 boltene før du går videre i monteringen.. 

 

 

Sett det nedre dekselet (54) på bunnrammen (60). MERK: 

Kontroller at dekselet settes på samme retning som på 

illustrasjonen til venstre. 

 

 
TRINN 3 – Hovedrammen 

 

Fest hovedrammen (53) til bunnrammen (60) med 6stk Button 

Head Bolts (M8×p1.25×16 mm)(98). uten å skru hardt til. 

MERK: Ikke skru hardt til på dette trinnet. 
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TRINN 4 – Støttestolpen 

 

a. Som vist til venstre er 2stk Button Head Bolter 

(M8×p1.25×12mm)(97) forhåndsmontert i 

hovedrammen (53). 

b.Skru ut disse 8 boltene før du går videre i 

monteringen. 

 

a. Fest støttestolpen(55) til bunnrammen (60) og til 

hovedrammen (53) med 2 stk Button Head Bolts 

(M8×p1.25×12mm)(97) & 2 stk Button Head Bolts 

(M8×p1.25×16mm)(98). Stram godt til. 

 

b. Kontroller nå at triangelet i illustrasjonen under er 

skrudd hardt sammen I alle tre hjørner. 
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TRINN 5 – Montering av kabler 
Denne climberen gir to valgmuligheter mht steghøyde (406mm og 508mm) slik at brukerne kan velge det som passer dem 

best. På illustrasjonen under er det vist to hull (A og B). Under monteringen velges det hullet som gir ønsket steghøyde. 

 
 

 

a. Først fjernes kabelstripsen fra kablene (18). 

 

 

b. Fest kabelen (18) til pedalbraketten (38) med 1 stk Socket Bolt 

(M8xp1.25x25mm)(81), 2stk skiver (8x16x2.0t)(67), 1stk 

avstandsforing (8x12x5mm)(32) and 1stk låsemutter 

(M8xp1.25)(71) og stram godt til. MERK: Pass på at rekkefølgen 

på skiver og avstandsforing er som vist på illustrasjonen. 

  
 

c.Gjenta prosessen på den andre siden. 



 9 

                                                                              

“MONTERING FORTS.”  
 

TRINN 6 – Pedaler 

 

a.  Skru høyre pedal 36) på pedalbraketten (38) i 

klokkeretningen. Stram godt til. 

b.  Gjenta prosedyren på venstre side men skru på venstre pedal 

(35) mot klokkeretningen.  

 

 

TRINN 7 – Støttehåndtak 

 

a.  Se illustrasjonen til venstre som viser hvor 2 stk Button Head 

Bolts (M8×p1.25×16mm)(98) er forhåndsmontert på hvert sitt 

bakre støttehåndtak (42). 

b. Skru ut disse boltene. 

 

 

c.  Kople sammen bakre høyre støttehåndtak (42) og øvre høyre 

støttehåndtak (40) og skru inn 1 stk Button Head Bolts 

(M8×p1.25×16mm)(98) uten å stramme til 

 

d.  Gjenta dette på venstre side. 

 

e.  Se illustrasjonen til venstre som viser hvor 2 stk Button Head 

Bolts (M8×p1.25×16mm)(98) er forhåndsmontert på hvert sin 

side av støttestolpen (55). 

f. Skru ut disse boltene. 
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g.  Se illustrasjonen til venstre som viser hvor 2 stk Button Head 

Bolts (M8×p1.25×16mm)(98) er forhåndsmontert på hvert sin 

side av hovedrammen (53). 

h.  Skru ut disse boltene. 

 

i. Fest høyre støttehåndtak (40) til støttestolpen (56) og 

hovedrammen (46) som vist til venstre og stram godt til med 

boltene som akkurat ble skrudd ut;  Button Bolts 

(M8×p1.25×16mm)(98). 

 

j. Kontroller at alle festepunktene er godt skrudd fast:  

 

k. Gjenta dette på venstre side. 
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“MONTERING FORTS.  
 

TRINN 8 – Håndtak 

 

a.  Tre det høyre håndtaket (26) ned i det firkantede røret vist til 

venstre (30). 

b.  Juster håndtaket (26) til ønsket posisjon (5 muligheter, velg 

det som passer deg best) og stram godt til med 

justeringsknotten (28). 

c. Gjenta dette på venstre side. 

d.  Pass på at alle festepunkter er godt strammer til før climber’en 

tas i bruk. 

 

Motstandsregulering: 

Climber’en har et motstandshjul for å øke eller redusere 

motstanden. For å øke motstanden, vri hjulet (47) i 

klokkeretningen og motsatt vei for å redusere motstanden. 

 

 

 

TRINN 9 – Konsollbatterier 

 

a.  Vipp ut dekselet på toppen av konsollen (38) for å løsne den. 

Kople fra ledningene for å kunne ta av konsollen (38).  

b.  Konsollen betjenes med to AAA batterier som følger med i 

pakken. Følg fremgangsmåten vist til venstre. For å installere 

eller bytte ut batteriene. 

c. Kople sammen ledningene igjen og fest konsollen (38) til 

rammen. 

MERK: Pass på at ledningene ikke skades!  

 

HUSK OGSÅ:  

1.  Ikke bland nye og brukte batterier. 

2.  Bruk samme type batterier – ikke bland alkaliske med andre 

typer batterier. 

3.  Oppladbare batterier anbefales ikke  
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“BRUK AV SPORTSMASTER CLIMBER ”  

FLYTTING AV APPARATET  

Ta tak i bakre støtteben (58), løft med to hender og trill Climber’en forsiktig dit 

du vil ha den. 

◆ Pass på at det ikke ligger løse gjenstander i veien og at gulvet er uten 

hull eller sprekker.  

 

PLASSERING AV APPARATET 

Plassér Climber’en der den skal brukes. Man trenger et åpent område på 

1300mm (L) x 1000mm (W) x 2500mm (H) for å kunne trene uten risiko for å 

komme bort i noe. I front bør det være minimum 100mm fri plass. Se illustrasjonen under. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

“RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD  

1. MERK: Ikke bruk syreholdige eller etsende vaskemidler da dette vil føre til misfarging av Climber’en. Ikke hell 

vann eller spray væske på den.  

2. Vi anbefaler at du bruker en fuktig klut (rent vann) og tørker av støv og flekker før og etter trening. Ikke bruk løsemidler.   

3. Bruk mildt såpevann til mer grundig rengjøring. 

4. Hold alltid konsoll og elektriske deler rene og tørre. 

5. Skru av Climber’en når den ikke er i bruk. 

6. Fjern støv og eventuell skitt fra gulvet under Climber’en. 
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“KONSOLLBETJENING”                                       
 

   
Slå på / Power ON 

Beveg pedalene/håndtakene eller trykk en av knappene på konsollen for å slå den på. Hvis den ikke lyser opp da, 

sett inn eller bytt 2 stk AAA batterier i konsollen. 
 
Slå av / Power Off 
Konsollen skrur seg automatisk av etter 4 minutter uten aktivitet. Alle treningsverdier resettes til null.. 
 

Konsollknapper 

 

a. Trykk MODE knappen for å velge hvilken Verdi som skal vises 

fortløpende (SPEED, DISTANCE, TIMER, COUNT, CALORIES). 

b. Trykk MODE knappen i 3 sekunder for å resette hver funksjon til null.   

 
 
 
 
 

 

⚫ Bruk noen minutter til å bli kjent 

med konsollen og med 
betjeningsknappene før du trener 
på Climber’en første gang.  
Nedenfor kan du lese om 
funksjoner og muligheter. 

⚫ Vi anbefaler at du bruker konsollen  

til å variere treningen og få løpende 
treningsinformasjon som er nyttig 
og som motiverer  
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“KONSOLLINSTRUKSJON”– KONSOLLFUNKSJONER”  

Funksjoner 

 

SCAN: 

⚫ Scanner automatisk gjennom SPEED (hastighet), DISTANCE (distanse), TIMER, 

(tid), COUNT (antall tråkk), CALORIES (kalorier) i sekvenser med bytte hvert 5 

sekund. For å aktivere SCAN: Trykk MODE knappen til “SCAN” vises i displayet. 

 

SPEED: 

⚫ Displayet viser til enhver tid hastigheten, fra 0 til 99.9 Km/t eller mile/t. 

 

DISTANCE: 

⚫ Displayet viser hvor langt du har “klatret” - fra 0 til 9999 Km/Mile. 

 

TIME: 

⚫ TIME vil telle opp fra 0:00 til maksimalt 99:59 minutter. 

 

COUNT: 

⚫ Displayet viser totalt antall tråkk du har gjennomført 0 til 9999. 

 

CALORIES: 

⚫ Viser totalt antall kalorier brukt i løpet av treningen – fra 0 til 9999 Kcal. 

⚫ Kaloribruken som vises er et estimat basert på gjennomsnittsbruker. Verdiene er 

med andre ord ikke presise og kan kun brukes til å sammenligne ulike 

treningsøkter. 

 

HASTIGHETSINDIKATOR: 

⚫ Konsollen har hastighetsindikatorer på hver side for å synliggjøre tråkkfrekvensen 

og motivere til å holde oppe tempoet. 
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“TIPS OM TRENINGSTILPASNING”  

Hvordan du skal legge opp treningen avhenger av din fysiske form og hvilket treningsutbytte du er ute etter. Hvis du 
har vært inaktiv i lang tid eller er overvektig, bør du begynne med lett trening 15-20 minutter noen dager i uken og 
heller øke etter hvert.                                                                                                                     
Til å begynne vil du kanskje ikke klare å trene mer enn kort tid i det vi kaller “Nivå 1” under “Treningsintensitet”. 
Imidlertid vil du sannsynligvis oppleve en klar forbedring i fysisk form i løpet av de kommende seks til åtte ukene. Ikke 
mist motet hvis det tar noe lenger. Det er viktig at du trener på det nivået som passer deg. Etter hvert vil du ikke ha 
problemer med 30 minutters treningsøkter. Pass på følgende grunnregler 

•  Hvis du ikke har god kunnskap om riktig trening og ernæring, søk hjelp hos idrettsmedisinsk kompetanse  

•  Begynn treningen rolig og med realistiske målsetninger. 

•  Kontroller pulsen jevnlig. Vi anbefaler at du bruker pulsbelte, - da vil pulsen vises under hele treningen.  

•  Planlegg hvilket pulsnivå du bør ligge på under treningen basert på din forventete maksimalpuls, alder og form. 

TRENINGSINTENSITET 
Treningsintensitet kan grupperes i 4 nivåer, hvor form og ambisjoner avgjør hvor mye av treningen som skal legges 
på de ulike nivåene. Nivåene er basert på treningspuls i prosent av maksimalpuls (Maxpuls). Denne vil variere fra 
person til person og faller gjerne i takt med økende alder. En tommelfinger-regel er 220 – alder. 

Nivå 1:  Rolig trening, treningspuls 50 – 60 % av maxpuls. 

Trening på et nivå som føles lett, dvs "pratefart". Her forbrennes fett og utrente vil også oppnå god formforbedring på 
dette nivået. 

Egner seg for: - Nybegynnere som vil bedre formen  
- Trente personer som restitusjon etter harde økter eller konkurranser 
- Personer som ønsker å gå ned i vekt. 

Varighet fra 30 minutter og oppover avhengig av grunnlaget. Godt trente kan gjerne kjøre vesentlig lengre økter.   

                                          

Nivå 2: Rolig trening med noe høyere intensitet; treningspuls 65-75 % av maxpuls 

Fremdeles et nivå hvor de fleste kan holde på en god stund uten problemer og passer også for de fleste; fra 
nybegynnere som har kommet i gang til konkurranseutøvere. Nybegynnere kan gjerne veksle mellom Nivå 1 og dette 
nivået. Også topptrente utøvere legger en god del av treningen på dette nivået. 

Du kan oppnå: - god bedring i hjertets evne til å pumpe blodet rundt i kroppen 
- god økning av de små blodårene som finnes i muskulaturen 
- økning i enzymene som er knyttet til transporten av oksygen 
- styrking av muskelfibre og sener 
- gunstig effekt i forhold til tap av fettmasse 
- god bedring av utholdenheten.  

Nivå 3:  Middels intensitet: treningspuls på 75 – 80 % av maxpuls 

Oksygentilførselen er fremdeles tilstrekkelig til å dekke oksygenforbruket, men opprettholdelse av intensiteten på 
nivå 3 vil kjennes, - du blir gradvis mer sliten.  
Passer best for godt trente til topptrente utøvere. For mosjonister har det liten hensikt å trene på dette nivået, de vil 
bryte ned mer enn de klarer å bygge opp igjen og musklene vil forbrenne karbohydrater fremfor fett. Pga 
nedbrytingen av muskelcellene bør godt trente veksle mellom nivå 3 og økter med lettere restitusjonstrening. 

Du kan oppnå: - tilpasning til raskere fart, dvs konkurransefart i renn / ritt 
- bedring av utholdenheten 
- heve anaerob terskelen, dvs nivået hvor oksygenforbruket er større enn det blodet kan ta opp. 

  

Nivå 4: Høy intensitet; treningspuls på 85 – 90 % av maxpuls 

Dette er anaerob trening; dvs at oksygenopptaket ikke dekker forbruket. Slaggstoffer akkumuleres (melkesyre) og 
beina blir "sure". Denne intensiteten kan og skal kun opprettholdes i korte intervaller på 3–5 minutter. 
Nivå 4 er aktuelt for konkurranseutøvere og godt trente utøvere med meget solid treningsplattform. Sistnevnte gruppe 
bør begrense nivå 4 trening til 1 gang per uke. 
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“OPPVARMING OG NEDTRAPPING”  

 
Oppvarming  Hensikten med oppvarming er å forberede kroppen på trening og derved minimere risikoen for 

skader. Varm opp minst 5 minutter før tøying eller aerobic trening. Velg aktivitet som øker hjertefrekvensen og varmer 
opp muskulaturen som skal trenes. Oppvarming kan fks være hurtig gange, jogging, hoppe tau eller løpe på stedet. 

 

Tøying  Forsiktig tøying mens muskulaturen er varm etter grundig oppvarming samt etter styrke og aerobic 

trening er viktig. Muskulatur som har blitt varm er ikke så utsatt for skader som kald muskulatur. Tøy forsiktig med 
jevn bevegelse uten rykk og hold posisjonen i 15 til 30 sekunder. NB Brå bevegelse må unngås! 

 
Øvelser med tøyning av benas bakside ved å presse overkroppen fremover er en øvelse som mange kjenner til. Den 
utføres gjerne fra sittende posisjon eller stående med delte ben. NB Slik tøyning skal kun utføres med strak kors-rygg 
og over et ben av gangen. Dette for å unngå at den sterke benmuskulaturen skal holde igjen så mye at det er ryggen 
som får den største belastningen.  

 
 

h

                  
 

 
Forsiden av lårmuskulaturen kan enkelt tøyes ved å stå på et ben og det andre bøyd i kneleddet. Støtt deg med en 
hånd, ta tak i ankelen på det bøyde benet med den andre hånden og trekk den forsiktig bak og opp samtidig som 
hoften føres frem 

 
Nedtrapping  Hensikten med nedtrapping er å få kroppen til å kvitte seg med slaggstoffene som danner seg under 
treningen og komme tilbake i hvile-status slik at den kan begynne å bygge seg opp igjen. 5-10 minutters bevegelse i 
lavt/moderat tempo etterfulgt av enkel uttøyning bør gjennomføres etter hver treningsøkt 
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“OVERSIKT OVER DELER (A)”  
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“OVERSIKT OVER DELER (B)”  
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“DELELISTE (på engelsk for å lette reservedelsbestilling)”  
 

NO. Item Name Q'TY 

1 Spacer (10x14x15mm) 1 

2 Bearing (6800) 3 

3 Pulley 1 

4 Flywheel 1 

5 Tension Bracket 2 

6 Eye Bolt (67mm) 2 

7 Resistance Bracket 1 

8 Bearing Adapter 6 

9 Fixed Cable Plate 1 

11 Tension Spring 2 

12 Eye Bolt (57mm) 1 

13 Magnetic Shield Plate 2 

14 Magnetic Bracket 2 

15 Plate Spacer 2 

16 Magnet  4 

17 Slider Bracket 1 

18 Cable   1 

19 Bearing (6002) 2 

20 Pulley for Cable 1 

21 Belt (864J8) 1 

22 Round Plug (25.4) 2 

23 Foam Grip 2 

24 Tube Plug 2 

25 Left Handlebar 1 

26 Right Handlebar 1 

27 Spacer for Fixed Tube 2 

28 Adjusting Knob 2 

29 Cushion Foam 2 

30 Fixed Tube 2 

31 Rail Roller 16 

32 Spacer (8x12x5mm) 28 

33 EndCap (35mm) 2 

34 Magnet 1 

35 Left Pedal 1 

36 Right Pedal 1 

NO. Item Name Q'TY 

37 Left Pedal Bracket 1 

38 Right Pedal Bracket 1 

39 Left Upper Support Handle 1 

40 Right Upper Support Handle 1 

41 Left Bottom Support Handle 1 

42 Right Bottom Support Handle 1 

43 Handlebar Bush 4 

44 Guide Wheel (24x8mm) 2 

45 Spacer (8x12x45mm) 2 

46 Upper Handle Fixed Tube 1 

47 Resistance Knob 1 

48 Console 1 

49 Upper Decoration Cover 1 

50 Front Cover 1 

51 Back Cover 1 

52 Fixed Bracket for Knob 1 

53 Main Frame 1 

54 Base Cover 1 

55 Support Tube 1 

56 Bottom Handlebar Fixed Tube 1 

57 EndCap 2 

58 Rear Stabilizer  1 

59 Cushion Brake 2 

60 Base Frame 1 

61 Round Plug (76mm) 2 

62 Leveler  2 

63 Transportation Wheel 2 

64 Sensor Wire 1 

65 Lock Washer (M8) 1 

67 Washer (8×16×2.0t) 5 

68 Washer (8×23×2.0t) 2 

69 Washer (10x16x1.0t) 4 

70 Nylon Nut (M6×p1.0) 9 

71 Nylon Nut (M8×p1.25) 18 

72 Nut (3/8") 2 
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“DELELISTE”  

 

NO. Item Name Q'TY 

73 Nylon Nut (M10×p1.5) 1 

74 Thin Nylon Nut (M10×p1.5) 3 

76 Screw (M4×32mm) 2 

77 Screw (M5×18mm) 1 

78 Screw (M5×p0.8×20mm) 2 

79 Bolt (L=30mm) 2 

80 Bolt (M6×p1.0×12mm) 2 

81 Bolt (M8×p1.25×25mm) 6 

82 Bolt (M6×p1.0×20mm) 4 

83 Bolt (M6×p1.0×30mm) 2 

84 Bolt (M8×p1.25×10mm) 4 

85 Bolt (M8×p1.25×16mm) 1 

86 Bolt (M8×p1.25×25mm) 8 

87 Bolt (M8×p1.25×30mm) 2 

88 Bolt (M8×p1.25×62mm) 4 

89 Bolt (M8×p1.25×85mm) 2 

90 Bolt (M10×p1.5×30mm) 2 

91 Bolt (M10×p1.5×100mm) 1 

92 Bolt (M10×p1.5×110mm) 1 

93 Bolt (M8×p1.25×20mm) 2 

94 Bolt (M5×p0.8×10mm) 2 

95 Bolt (M5×p0.8×15mm) 1 

96 Bolt (M8×p1.25×85mm) 2 

97 Bolt (M8×p1.25×12mm) 2 

98 Bolt (M8×p1.25×16mm) 14 

99 Screw (M4×20mm) 6 

100 Bolt (M4x25mm) 2 

101 Spacer (10x14x5mm) 2 

102 Washer (8x14x1.0t) 16 
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