
  

                                                      

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.  
 
NB: MAKSIMAL BRUKERVEKT PÅ C 150 ER 150 KG.                                                          

 

Denne modellen kan avvike noe fra illustrasjonen. MADE IN TAIWAN 
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SIKKERHETSINFORMASJON 

ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlige skader, vennligst les følgende sikkerhetsinformasjon 

før Sportsmaster Stepmaskin C150 tas i bruk.  

1. Les merkene med advarsler på apparatet. 

2. Les denne brukermanualen nøye og følg instruksjonene før C150 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 apparatet for beskyttelse av gulvet.  

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. C150 skal ikke brukes av personer som veier over 150 kg og skal kun brukes av 1 person om gangen 

16. C150 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.  

 

 

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

PERSONSKADER. 
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“DELER TIL MONTERING”  

Plassér alle deler fra esken på gulvet slik at du får oversikt. Ta av all emballasje og samle den i transportesken. Ikke kast 

emballasjen før monteringen er komplett. Husk også at Sportsmaster’s retur-rett forutsetter at du tar vare på emballasjen. 

Les hvert monteringstrinn nøye før du starter. I monteringssettet er det verktøy til bruk ved monteringen. Kontroller at alle 

delene er tilstede og uten skader 

 
 

Konsoll Faste håndtak Låseskruer Bevegelige håndtak 

   
 

Nivåskruer Pedal Arm deksler Nedre pyntedeksler Front Støtteben 

 
   

Pedaler Strømadapter Skruedeksler Bakre Støtteben 

 

  

 

Pedal Armer Pedal stag Hovedenhet 
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“MONTERINGSSETT OG IDENTIFISERING AV DELER”  

Pakk ut esken på et oversiktlig område. Kontroller at monteringssettet er i h.t. listen under. Illustrasjonen er ment som hjelp 

til å sortere ut de ulike bolt-, skive og mutter dimensjonene som skal brukes under monteringen. Plasser enden av bolter 

og skruer på sirklene under for å finne riktig diameter. Linjalen er til hjelp for å finne riktig bolt og skruelengde.  

 
 

NOTICE: Lengden på alle bolter og skruer unntatt de med flat hode skal måles fra 
underside av hodet til enden. Bolter og skruer med flatt hode måles fra 
toppen av hodet 

 
 

Se gjennom oversikten nedenfor for å bli kjent med innholdet i monteringsposen 

Noen deler kan ha blitt montert før skipning for å stabilisere. Hvis noe mangler der, kontroller om delen allerede kan være 

montert 

Montringssett  Delenummer og beskrivelse Antall 

 

85  Tannskive M8 2  stk 

 

88  Skive 8x38x2.0t 2  stk 

 

89  Skive 8x30x2.0t 2  stk 

 

108  Stjerneskrue, M5xp0.8x15mm 4  stk 

 

112  Bolt, Umbraco M8xp1.25x30mm 8  stk 

 

114  Bolt, Umbraco M8xp1.25x65mm 4  stk 

 

119  Bolt, Sekskant M8x1.25x65mm 2  stk 
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“FØR DU BEGYNNER”  

Gratulerer med ny stepmaskin !  

Før du går i gang med monteringen anbefaler vi at du gjør deg kjent med de ulike delene: 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FØLGENDE MONGTERINGSSETT ER INKLUDERT:  

 

 

 

 

  Konsoll 

Hovedenhet 

Pedal Arm 

Låseskrue 

Transporthjul 

  Pedal 

Fremre støtteben 

Nivåskrue 

Håndpuls sensor 

Hex Wrench (13mm) 
Umbraconøkkel 

(5 mm) 

 
 

Bevegelig håndtak 

SOCKET WRENCH  

(13 mm) 

 

Bakre støtteben 

 
Umbraconøkkel 

(6 mm) 
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“MONTERING”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRINN 1 – Høydeskruer 

a.  Følg beskrivelsen til høyre for å feste de to høydeskruene (42) under bakre 
støtteben (40). Pass på å skru inn høyde skruene til gjengene ikke syns mer 
som vist på illustrasjon (1) til høyre. Merk: Hvis stepmaskinen star ustøtt 
etter montering, følg instruksjonen i «Justering» til høyre. 

 

TRINN 2 – Bakre støtteben 
a. Plasser en av de tykke isoporklossene som følger 

med i esken under hovedenheten (1) for å gjøre 

monteringen av bakre støtteben (40) lettere. 

b. Fest bakre støtteben (40) til hovedenheten (1) med 

4 stk. umbracobolter M8xp1.25x65mm (114). 
 

 

 

 

 

 

 

 

TRINN 3 – Front støtteben 

a. Behold isoporklossen under hovedenheten (1). 
Løsne de to boltene med sekskanthode M8xp1.25x65mm (119) for å fjerne rør A fra hovedenheten (1). 

  
b. Fest 2 høydeskruer (42) under fremre støtteben (43). Pass på å skru inn høyde skruene til gjengene ikke syns 

mer som vist på illustrasjon (1) til høyre. Merk: Hvis stepmaskinen står ustøtt etter montering, følg instruksjonen i 
«Justering» oppe til høyre 

c. Fest fremre støtteben (43) til hovedenheten (1) med 2 stk. skiver 8x38x2.0t (88), 2 stk. tannskiver M8 (85), og de 
2. boltene med sekskanthode M8xp1.25x65mm (119). 

 

d. Fjern isoporklossen som er lagt under hovedenheten (1). 

 

 

JUSTERING: Når stepmaskinen er 

plassert der den skal stå under 

bruk, sjekk at den står stabilt. Hvis 

den står skjevt eller vipper, juster 

den på følgende måte: 
 

Løsne Låseplaten og 

Høydeskruen (42) der den ikke er 

nede i underlaget. Skru den ned til 

den når underlaget og 

stepmaskinen står stabilt.  
 
Skru opp Låseplaten igjen slik at 

Høydeskruen låses I ny posisjon 

Detaljer – før justering (1) 

Støtteben 

Låseplate 

Høydeskrue 

(42) 

 

Støtteben 

  

Låseplate 

Høydeskrue 

(42) 

Detaljer – etter justering (2) 
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“MONTERING”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRINN 4 – Bevegelige armer 
a. Skru av frontdekselet (29) og 1 stk stjerneskrue M5xp0.8x20mm (109) fra hovedenheten (1). 
 

b. Fest det høyre bevegelige håndtaket (67) til hovedenheten (1) med 1 stk skive 8x30x2.0t (89) og 1 stk 

endedeksel (48). 

 

c. Se illustrasjonen til venstre og skru ut 1 stk låsemutter M8xp1.25 (99) og 

1 stk sekskanthodet bolt M8xp1.25x40mm (118) fra høyre koplingspunkt 

til den bevegelige håndtaket (79). 

 

 

 

 

d. Se figur 1 til høyre. Drei høyre bevegelige håndtak (67) ned i 

koplingspunktet (79) som vist med pil i illustrasjonen, og fest den med 

låsemutteren og bolten som ble skrudd ut under pkt c. Merk: Pass på at 

bolten (118) settes inn fra utsiden av det bevegelige håndtaket (67) som 

vist til høyre.  

 

e. Gjenta disse trinnene for det venstre bevegelige håndtaket. 
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“MONTERING”  

TRINN 5 – Feste av frontstolpen 
 
a. Skru ut 3 stk tannskiver M8 (85), 3 stk skiver    

8x16x2.0t (87), 2 stk umbracobolter M8xp1.25x20mm (111),  

og 1 stk sekskanthodet bolt M8xp1.25x65mm (119) fra    

hovedenheten (1). 

 
 

 

 

 

b. Fest frontstolpen (36) til hovedenheten (1) med de samme skivene og boltene som ble skrudd ut; 3 stk skiver 

8x16x2.0t (87), 3 stk tannskiver M8 (85), 2 umbracobolter M8xp1.25x20mm (111), og 1 stk sekskanthodet bolt 

M8xp1.25x65mm (119). 

 

c. Se figur 2 til høyre.  Trekk hovedkabelen (83) opp gjennom frontstolpen (36) ved 

hjelp av trekk-wiren (37).  

Merk: Trekk-wiren er pakket sammen med brukermanualen.     

 

d. Nå skal 1 stk stjerneskrue M5xp0.8x20mm (109) skrues ut fra frontstolpen (36). 

 

e. Fest frontdekselet (29) til hovedenheten (1) med 2 stk stjerneskruer M5xp0.8x20mm 

(109). Den ene stjerneskruen er den som akkurat ble skrudd ut (pkt d) og den andre er 

den som ble skrudd ut i Trinn 4, pkt a. 

 

Merk: Pass på at hovedkabelen (83) ikke skades når frontdekselet festes med 

skruene.  
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“MONTERING”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRINN 6 – Konsoll 
a. Kople hovedkabelen (83) sammen med konsollkabelen (34a). 

Kople så pulssensorkabelen (84) sammen med konsoll-pulskabelen (34b). 

Merk: Pass på at de små metallpinnene i koplingene ikke skades.  

 

b. Se fig. 3 oppe til høyre. Fest konsollen (34) til frontstolpen (36) med 4 stk stjerneskruer M5xp0.8x15mm (108) 

som vist. 

Merk: Pass på at kablene ikke skades !  

 

TRINN 7 – Pedaler 

a. Se illustrasjonen til venstre. Skru ut 1 stk skive 

8x30x2.0t (89) og 1 stk sekskanthodet bolt 

M8xp1.25x25mm (123) fra underside av 

hovedenheten (1). 

b. Fest høyre pedal- stag (71R) 

til hovedenheten (1) med skiven og bolten som akkurat 

ble skrudd ut; skive 8x30x2.0t (89) og bolt 

M8xp1.25x25mm (123).  

Merk: Se illustrasjonen over – Merket med ® skal 

vises på utsiden av pedalstaget (71R). 

c. Fest nedre høyre dekordeksel (33) til hovedenheten (1). 

d. Gjenta dette på venstre side. 

 FIG. 3   

 
 
Merk: For å sikre at konsollen kommer I 

riktig posisjon, begynn å skru den fast  i 

nedre høyre hjørne på braketten (Hole 

A) med stjerneskrue(108). 

 

 

 

Hole A 
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“MONTERING”  

TRINN 8 – Pedal Arm  
a. Se illustrasjonen til venstre. Skru ut 1 stk låsemutter M8xp1.25 (99) og 1 stk sekskanthodet 

bolt M8xp1.25x80mm (120) fra høyre pedalarm (74R). 
 

b. Skru så ut 2 stk stjerneskruer M8xp0.8x15mm (108) fra høyre pedalarm (74R). 
 

c. Fest toppen av høyre pedalarm (74R) til baksiden av høyre pivot-arm (59) med mutter og 
bolt som akkurat ble skrudd løs; låsemutter M8xp1.25 (99) og bolt M8xp1.25x80mm (120). 
Merk: Ikke stram til hardt i dette monteringstrinnet . 

 
 
 
 

 

d. Se illustrasjonen til venstre og fjern 1 stk låsemutter (99) og 1 stk bolt 
M8xp1.25x65mm (116) fra bakre del av høyre pedalstag (71). 

 

e. Fest høyre pedalarm (74R) på bakre del av høyre pedalstag (71) med mutter og 
boolt som akkurat ble skrudd av; låsemutter M8xp1.25 (99) og bolt 
M8xp1.25x65mm (116). 

 

f. Stram til mutter/bolt. 
 
 

g. Fest høyre og venstre pedalarmdeksel (73) og (75) til høyre pedalarm (74) med 2 stk stjerneskruer 

M8xp0.8x15mm (108).  

h. Sett 2 stk skruedeksler (72) på stjerneskruene (108).  

i. Fest den ene pedalen (76) på høyre pedalarm (74) med 4 stk umbracobolter M8xp1.25x30mm (112).  

j. Gjenta dette på venstre siden. 

 

Monteringen er nå ferdig!  Kontroller at alle bolter og skruer er 

festet godt før apparatet tas i bruk. 

 

TRINN 9 – Strømadapter 
a. Kople strømkabelen til strøminntaket nede i fronten på 

hovedenheten (1). 
b. Sett adapteren (82) i et strømuttak for å aktivere konsollen. 
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“BETJENING”  

HVORDAN FLYTTE CLIMBEREN TRYGT  

Løft bakre støtteben (40) med begge hendene slik at climberen kan trilles 

på hjulene som sitter på fremre støtteben, og trill den dit du vil ha den 

stående. 

◆ Pass på at underlaget der du skal trille climberen er jevnt. 

 

 

 

HOVORDAN JUSTERE STEGLENGDEN 
Denne climberen gir deg mulighet til å velge tre ulike steglengder; 338, 371 og 404mm. 
 

a. For å justere steglengden, skru løs og trekk ut høyre «Pull Pin» (60). Skyv høyre justeringsarm (62) til ønsket posisjon 

(Rød posisjon for 404 mm, Gul posisjon for 371 mm, Grønn posisjon for 338 mm’). 

b. Slipp høyre “Pull Pin” (60) tilbake i sporet, kontroller at den låser og skru den fast igjen. 

c. Gjenta dette for å justere steglengden på venstre side. 

Merk: 

1. Juster alltid høyre og venstre justeringsarm til samme steglengde. 

2. Pass på at høyre og venstre “Pull Pin” er skrudd fast før du begynner treningen.  
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“COMPUTERBETJENING”                                       
 

   
 
Slå på / Power ON 

a. Kontroller at strømadapteren er koplet til strømuttak. 

b. Trykk en av knappene på computeren eller beveg pedaler/armer på E90 for å «vekke» computeren. Etter noen 

sekunder vil den lyse opp og gi et kort lydsignal for å varsle at den er klar til bruk. Eller: 

c. Trykk RESET knappen for å slå på computeren og re-sette verdier og komme i POWER ON status. 
 
 
Slå av / Power Off 
Computeren slår seg av automatisk etter 4 minutters inaktivitet 
 
 

Program oversikt 

 
P1   MANUAL 

 
P2  GLUTE BLAST  

 
P3  PHYSICAL  

 
P4   RAMP  

 
P5   PLATEAU CLIMB 

 
P6   MOUNTAIN CLIMB 1 

 
P7   FITNESS TEST 

 
P8  IRON MAN 

 
P9   MOUNTAIN CLIMB 2 

 
P10  FAT BURN 

 
P11  HILL CLIMB 

 
P12  VALLEY 

 
P13  INTERVAL 

 
P14  H.R.C.(55%, 75%, 

90%, T.H.R.) 

 
P15  WATT CONTROL 

 
P16  USER  

 

⚫ Bruk litt tid til å bli kjent med 
computeren og funksjonene  

 
⚫ Det anbefales at du varierer 

treningen ved å bruke alle 
programmer og andre muligheter 
som computeren gir mulighet til. 
Dette vil øke treningsmotivasjonen 
og gjøre det lettere å opprettholde 
god trening over tid. 
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“COMPUTERBETJENING ”  

Funksjonsknapper 
 

 
 

a. Trykk START/STOP for å starte treningen. 

b. Trykk START/STOP igjen under treningen for å stoppe eller sette alle funksjoner i 

pausemodus. 

 

 
 

a. I Pause modus, trykk denne knappen for å gå tilbake til hovedmenyen 

b. Fortsett å trykke RESET knappen i mer enn 2 sekunder for å slå på computeren igjen. 

  

a. PULSE RECOVERY knappen måler hvor raskt du kommer ned til hvilepulsnivå etter en 

treningsøkt. Denne knappen brukes gjerne til å måle formutvikling. 

b. nappen kan brukes under Pause modus og når puls symbolet vises. 

c. Computeren vil registrere pulsen din i 60 sekunder og kalkulere det man kaller HEART 

RATE RECOVERY verdi fra F1 til F6, 

hvor F1 er best og F6 indikerer dårlig 

form. NB! Dette er ikke eksakt måling, 

kun en indikasjon. 

d. Det anbefales å måle rett etter at 

treningen er avsluttet. Dvs stopp trening, 

trykk Recovery knappen og vent 60 

sekunder på resultatet. 

e. Pulsverdiene dine vil vises noen få sekunder etter at puls symbolet “ ” kommer opp i 

computerbildet. 

f. Trykk RECOVERY knappen igjen for å gå tilbake til hovedmenyen etter formtesten. 
 

MERK:  

Hvis du bruker pulsbelte og ikke har satt det på korrekt eller ikke holder godt rundt 

håndpulssensorene, vil computeren vise “P” i stedet for pulsverdi. Samtidig vil 

hovedskjermen vise feilmeldingen “F6” etter at den har talt ned til 0. Dette betyr at 

pulssensorene ikke klarer å registrere pulsverdier.  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

a.  BODY FAT prosent er et mål for hvor stor del av kroppens vekt som er fett. Hvis 

kroppsvekten er 70 kg og Body Fat viser 10%, betyr dette at kroppens sammensetning er 

7 kg fett og 63 kg annen kroppsmasse som fks. muskler, organer og blod. 

 

b.  I STOP modus, trykk knappen til venstre for å starte estimering av 

kroppssammensetningen. 

 

c. Hold godt rundt håndpulsmålerne eller (bedre) bruk pulsbelte under målingen. Konsollen 

registrerer Pulssignaler i 8 sekunder mens displayet viser.  

 

 

 

 

  

d.  Deretter vil displayet vise BMI, FAT%, og BODY FAT indikatorsymbol. 
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Feilmelding: 

 
 
 
 
 
 

Du holder ikke godt 

nok rundt pulsmålerne 

eller pulsbeltet sitter 

feil. 

    E1 : Det registreres ikke pulssignaler. 

  E4 : BMI eller FAT% Verdi er lavere enn 5 eller høyere enn 50. 

 

 Body Fat Indikatorsymbol:   

 
 
 
 
 
  
        Undervektig 
 

 
 
 
 
 
 
        Normal  

 
 
 
 
 
 
        Overvektig 

 
 
 
 
 
 
       Svært overvektig 

 

e.  Verdiene er kun beregnete indikatorer og skal kun brukes for å sammenligne egne 

verdier over tid.  

f. Trykk BODY FAT knappen igjen for å komme tilbake til hovedmenyen etter testen. 

 

 

 

 
 

 

Trykk Opp eller Ned knappen for å velge program, justere motstand og for å justere 

funksjonsverdier opp eller ned.  

 

 

 

Trykk deretter ENTER knappen inn for å bekrefte. 
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 COMPUTERBETJENING”  

Funksjoner 

 

SPEED: 

⚫ Viser hastigheten du tråkker i som kilometer i timen (km/t).. 

RPM: 

⚫ Viser tråkkfrekvensen som tråkk per minutt. 

 

TIME: 

⚫ Teller opp fra 0: Hvis det ikke er satt et tidsmål, vil TIME telle tiden fra 0:00 og opp til 

maksimalt 99:59 minutter. 

⚫ Teller ned: Hvis du har satt et tidsmål (i området 1:00 til 99:00 minutter), vil 

computeren telle ned fra tidsmålet til 0:00. 

 

DISTANCE: 

⚫ Teller opp fra 0: Hvis det ikke er satt et distansemål, vil distansen fortløpende telle 

opp fra 0.00 til 99.9 km. 

⚫ Teller ned: Hvis du har satt et distansemål (i området 1.0 til 99.0 km), vil 

computeren telle ned fra dette distansemålet til 0. 

 

CALORIES: 

⚫ Viser totalt kaloriforbruk under treningsøkten. 

⚫ Teller opp: Hvis det ikke er satt et kalorimål, vil computeren vise kaloriforbruket 

fortløpende fra 0 til 9999 cal. 

⚫ Teller ned: Hvis et kalorimål er satt (i området 10 til 990), vil computeren telle ned 

fra dette målet og ned til 0. 

 

WATT: 

⚫ Viser energien du produserer på et visst motstandsnivå. 

⚫ Viser faktisk Watt-verdi på et tidspunkt under treningen. 

⚫ Vises i området: 0 ~ 999. 

LEVEL: 

⚫ Viser hvilket motstandsnivå du til enhver tid trener på – fra 1 til 32 nivåer.. 

 

PULSE: 

⚫ Varselsignal: Hvis du har satt et pulsmål (settes innen området 30 til 230 BPM 

(hjertelag per minutt) vil computeren gi et signal hvis den registrerer at pulsen din 

kommer over denne verdien. 

⚫ Pulsen registreres ved at du griper godt rundt håndpuls sensorene på håndtakene 

eller bruker ukodet 5kHz pulsbelte. Pulsen vil vises automatisk på 

computerskjermen et par sekunder etter at pulssymbolet “ ” vises 

⚫ Hvis du ikke plasserer hendene riktig eller er veldig tørr i håndflatene, vil ikke 

pulsen registreres og etter noen sekunder vil pulsregistreringen avbrytes og 

pulssymbolet slukne. Plasser hendene rundt pulssensorene igjen, gjerne etter å ha 

fuktet de litt, og pulsregistreringen starter igjen. 
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“COMPUTERBETJENING – MANUAL PROGRAM (P1)   

 
“1” Login og innlegging av basisinformasjon: 

a. Trykk RESET knappen for å starte opp computeren og nullstille alle verdier. 

b. Velg U1, U2, U3, eller U4 

c. Fyll så inn personlig informasjon GENDER (kjønn), AGE (alder), HEIGHT (høyde), WEIGHT (vekt) og 

trykk ENTER knappen for å bekrefte  
 

“2” Bruk av MANUAL PROGRAM (P1)  
 
“A. START MANUAL PROGRAM (P1)” 

Alternativ A Alternativ B 

 

 

 
 

Når strømmen er skrudd på, vil Manual Program (P1) 
bli valgt automatisk. Trykk START/STOP for å starte. 

a. Trykk START/STOP for å stoppe programmet du er i. 
b. Trykk RESET for å gå tilbake til hovedmenyen. 
c.Trykk Opp eller Ned for å velge Manual Program og 

trykk ENTER for å bekrefte. 

 
“B. SETT MOTSTANDSNIVÅ (LEVEL)  

 

 
Trykk Opp eller Ned knappen for å velge ønsket motstandsnivå (1 to 32) og trykk ENTER 
for å bekrefte. 

 
“C. SETT TIDSMÅL  

 

Trykk Opp eller Ned knappen til du får opp tidsmålet for treningsøkten (i området 1:00 til 

99:00) og trykk ENTER for å bekrefte. 

MERK for TIME:  

⚫ Teller opp fra 0: Hvis det ikke er satt et tidsmål, vil TIME telle tiden fra 0:00 og opp til 

maksimalt 99:59 minutter. 

⚫ Teller ned: Hvis du har satt et tidsmål (i området 1:00 til 99:00 minutter), vil 

computeren telle ned fra tidsmålet til 0:00. 
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“COMPUTERBETJENING – MANUAL PROGRAM (P1)   
 
“D. SETT DISTANSEMÅL  

 

Trykk Opp eller Ned for å sette distansemål (i området 1.0 til 99.0 KM) og trykk ENTER for 

å bekrefte. 

MERK for DISTANCE:  

⚫ Teller opp fra 0: Hvis det ikke er satt et distansemål, vil distansen fortløpende telle 

opp fra 0.00 til 99.9 km. 

⚫ Teller ned: Hvis du har satt et distansemål (i området 1.0 til 99.0 km), vil 

computeren telle ned fra dette distansemålet til 0. 
 
“E. SETT KALORIMÅL  

 

Trykk Opp eller Ned for å sette kalorimål (i området 10 til 990 cal) og trykk ENTER for å 

bekrefte. 

 MERK for CALORIES 

⚫ Teller opp: Hvis det ikke er satt et kalorimål, vil computeren vise kaloriforbruket 

fortløpende fra 0 til 9999 cal. 

⚫ Teller ned: Hvis et kalorimål er satt (i området 10 til 990), vil computeren telle ned fra 

dette målet og ned til 0. 
 
“F. SETT PULSMÅL  

 

Trykk Opp eller Ned for å sette pulsmål og trykk ENTER for å bekrefte. 

. 

MERK for PULSE:  

⚫ Varselsignal: Hvis du har satt et pulsmål (settes innen området 30 til 230 BPM 

(hjertelag per minutt) vil computeren gi et signal hvis den registrerer at pulsen din 

kommer over denne verdien. 
 
“G. START TRENINGEN  

 

 

 

a. Trykk START/STOP for å starte treningen. 

b. Under treningen kan du trykke Opp eller NED knappen for å endre motstandsnivået. 

c.Under treningen kan du trykke ENTER for å se treningsverdiene underveis (SPEED, 

RPM, TIME, DISTANCE, CALORIES, WATT, PULSE). 

MERK for PULSREGISTRERING: 

⚫ Pulsen registreres ved at du griper godt rundt håndpulssensorene på håndtakene 

eller bruker ukodet 5kHz pulsbelte. Pulsen vil vises automatisk på computerskjermen 

et par sekunder etter at pulssymbolet “ ” vises. 

⚫ Hvis du ikke plasserer hendene riktig eller er veldig tørr i håndflatene, vil ikke pulsen 

registreres og etter noen sekunder skrus pulsregistreringen av og pulssymbolet 

slukker. Plasser hendene rundt pulssensorene igjen, gjerne etter å ha fuktet de litt, 

og pulsregistreringen starter igjen. 
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“COMPUTERBETJENING – PROGRAM (P2 ~ P13)   

 
P2  GLUTE BLAST  

 
P3  PHYSICAL  

 
P4   RAMP  

 
P5   PLATEAU CLIMB 

 
P6   MOUNTAIN CLIMB 1 

 
P7   FITNESS TEST 

 
P8  IRON MAN 

 
P9   MOUNTAIN CLIMB 2 

 
P10  FAT BURN 

 
P11  HILL CLIMB 

 
P12  VALLEY 

 
P13  INTERVAL 

 
“1” Login og innlegging av basisinformasjon: 

a. Trykk RESET knappen for å starte opp computeren og nullstille alle verdier. 

b. Velg U1, U2, U3, eller U4 

a. Fyll så inn personlig informasjon GENDER (kjønn), AGE (alder), HEIGHT (høyde), WEIGHT (vekt) og 

trykk ENTER knappen for å bekrefte 
 

“2” Bruk av PROGRAM (P2~P13) 
“A. START PROGRAM (P2 ~ P13)” 

  

 
a. Trykk START/STOP for å stoppe programmet du er i. 
b. Trykk RESET for å gå tilbake til hovedmenyen. 
c.Trykk Opp eller Ned knappen for å velge Program (P2 ~ P13) 

og trykk ENTER for å bekrefte  
 

 
 B. SETT MOTSTANDSNIVÅ  

 

 
Trykk Opp eller Ned knappen for å bestemme programprofilen (fra 1 til 16 profilnivåer) og 
trykk ENTER for å bekrefte. 

 
“C. SETT TIDSMÅL  

 

Trykk Opp eller Ned knappen til du får opp tidsmålet for treningsøkten (i området 1:00 til 

99:00) og trykk ENTER for å bekrefte. 

MERK for TIME:  

⚫ Teller opp fra 0: Hvis det ikke er satt et tidsmål, vil TIME telle tiden fra 0:00 og opp til 

maksimalt 99:59 minutter. 

⚫ Teller ned: Hvis du har satt et tidsmål (i området 1:00 til 99:00 minutter), vil 

computeren telle ned fra tidsmålet til 0:00. 
 
“D. START TRENINGEN  

 

 

 

a.  Trykk START/STOP for å starte programmet og treningen. 

b.  Under treningen kan du trykke Opp eller Ned knappen for å endre profilnivået (fra 1 til 16). 

c. Trykk ENTER for å se hver løpende treningsverdi (SPEED, RPM, TIME, DISTANCE, 

CALORIES, WATT, PULSE). 

MERK for PULSREGISTRERING: 

⚫ Pulsen registreres ved at du griper godt rundt håndpuls sensorene på håndtakene eller 

bruker ukodet 5kHz pulsbelte. Pulsen vil vises automatisk på computerskjermen et par 

sekunder etter at pulssymbolet “ ” vises 

⚫ Hvis du ikke plasserer hendene riktig eller er veldig tørr i håndflatene, vil ikke pulsen 

registreres og etter noen sekunder skrus pulsregistreringen av og pulssymbolet slukker. 

Plasser hendene rundt pulssensorene igjen, og pulsregistreringen starter på nytt. 
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“COMPUTERBETJENING – H. R. C. PROGRAM (P14)”  
 

 
P14  H.R.C.(55%, 75%, 90%, T.H.R.) 

 
 
“1” Login og innlegging av basisinformasjon: 

a. Trykk TOTAL RESET knappen for å starte opp computeren og nullstille alle verdier. 

b. Velg U1, U2, U3, eller U4 

c. Fyll så inn personlig informasjon (GENDER/kjønn, AGE/alder, HEIGHT/høyde, WEIGHT/vekt.og trykk 

ENTER knappen for å bekrefte 
 

“2” Bruk av H.R.C. PROGRAM (P14) 
 
“A. START PROGRAM (P14)” 

 

a. Trykk START/STOP for å stoppe programmet du er i. 
b. Trykk RESET for å gå tilbake til hovedmenyen. 
c.Trykk Opp eller Ned for å velge Heart Rate Program (P14) og 

trykk ENTER for å bekrefte og gå inn i programmet. 

 
“B. SETT PULSMÅLET  

 

 
Trykk Opp eller Ned for å velge pulsmål (55%, 75%, 90%, 
TARGET H.R.C.) og trykk ENTER for å bekrefte. 
 
MERK for TARGET H.R.C.: 

⚫ Du kan legge inn pulsmål i området 30 ~ 230 BPM 

(hjerteslag per minutt) 

 
“C. SET THE TIME  

 

Trykk Opp eller Ned til du får opp tidsmålet for treningsøkten (i området 1:00 til 99:00) og 

trykk ENTER for å bekrefte. 

MERK for TIME:  

⚫ Teller opp fra 0: Hvis det ikke er satt et tidsmål, vil TIME telle tiden fra 0:00 og opp 

til maksimalt 99:59 minutter. 

⚫ Teller ned: Hvis du har satt et tidsmål (i området 1:00 til 99:00 minutter), vil 

computeren telle ned fra tidsmålet til 0:00 
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“COMPUTERBETJENING – H. R. C. PROGRAM (P14)   
 
“D. START TRENINGEN  

 
 

 

a. Trykk START/STOP for å starte programmet og begynne å trene. 

b. Under treningen kan du trykke ENTER for å se treningsverdiene underveis (SPEED, 

RPM, TIME, DISTANCE, CALORIES, WATT, PULSE). 

MERK for PULSREGISTRERING: 

⚫ Pulsen registreres ved at du har på ukodet 5kHz pulsbelte eller griper godt rundt 

håndpuls sensorene på håndtakene. Pulsen vil vises automatisk på 

computerskjermen et par sekunder etter at pulssymbolet “ ” vises. 

⚫ Hvis huden under pulsbeltet er for tørr eller du ikke plasserer hendene riktig, vil ikke 

pulsen registreres og pulssymbolet slukner. Sjekk at pulsbeltet sitter riktig, 

alternativt grip godt rundt pulssensorene og pulsregistreringen starter igjen 
 
 E. VIKTIG Å VITE OM PULSPROGRAM INFO.” 

COMPUTEREN REGISTRERER PULS FORTLØPENDE 

⚫ Computeren registrerer pulsen din fortløpende og justerer motstanden automatisk for å holde pulsen i 

pulssonen din.  

⚫ Hvis computeren registrerer faktisk puls > verdien av pulsmålet vil motstanden automatisk reduseres med 1 

nivå og du vil høre et signal for å varsle om at du bør senke tempoet.  

⚫ Hvis computeren registrerer at faktisk puls < (verdien av pulsmålet, vil motstanden automatisk økes med 1 

nivå hvert minutt. 
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“COMMPUTERBETJENING – WATT PROGRAM (P15)   

P15 WATT KONTROLL 

 
 
“1” Login og innlegging av basisinformasjon: 

a. Trykk RESET knappen for å starte opp computeren og nullstille alle verdier. 

b. Velg U1, U2, U3, eller U4 

a. Fyll inn personlig informasjon GENDER, AGE, HEIGHT, WEIGHT og trykk ENTER for å bekrefte 
 

“2” Bruk av WATT programmet (P15) 
 
“A. START WATT PROGRAM (P15)” 

  

a. Trykk START/STOP for å stoppe programmet du er i. 
b. Trykk RESET for å gå tilbake til hovedmenyen. 
c.Trykk Opp eller Ned knappen for å velge Heart Rate Program 

(P14) og trykk ENTER for å bekrefte og gå inn i 
programmet. 

 
B. SETT WATTMÅL  

 

Trykk Opp eller Ned for å velge Wattmål (fra 10 til 350 Watt) og 
bekreft valget ved å trykke ENTER. 
 

MERK for WATT: 

⚫ WATT-mål kan kun defineres innen området 10 ~ 350 WATT 

og hvert «justeringsknepp» utgjør 5 WATT  

 
“C. SETT TIDSMÅL  

 

Trykk Opp eller Ned knappen til du får opp ønsket tidsmål for treningsøkten (i området 1:00 

til 99:00) og trykk ENTER for å bekrefte. 

MERK for TIME:  

⚫ Teller opp fra 0: Hvis det ikke er satt et tidsmål, vil TIME telle tiden fra 0:00 og opp til 

maksimalt  99:59 minutter. 

⚫ Teller ned: Hvis du har satt et tidsmål (i området 1:00 til 99:00 minutter), vil 

computeren telle ned fra tidsmålet til 0:00 
 
“D. START TRENINGEN  

 

 

 

a. Trykk START/STOP for å starte programmet/treningen. 

b. Underveis i treningen kan du trykke ENTER hvis du vil justere Watt målet. 

c.Under treningen kan du trykke ENTER for å se treningsverdiene underveis (SPEED, RPM, 

TIME, DISTANCE, CALORIES, WATT, PULSE). 

MERK for PULSREGISTRERING: 

⚫ Pulsen registreres ved at du har på pulsbelte eller griper godt rundt håndpuls sensorene. 

Pulsverdien vil vises automatisk et par sekunder etter at pulssymbolet “ ” vises. 

⚫ Hvis du ikke plasserer hendene riktig eller håndflatene er for tørre, vil ikke pulsen 

registreres, pulssymbolet slukner og feilmeldingen «P» vises. 
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“COMPUTERBETJENING – USER PROGRAM/EGENDEFINERT (P16)   
 

P16 USER 

 
 
“1” Login og innlegging av basisinformsjon: 

a. Trykk TOTAL RESET knappen for å starte opp computeren og nullstille alle verdier. 

b. Velg U1, U2, U3, eller U4 

a. Fyll inn personlig informasjon (GENDER, AGE, HEIGHT, WEIGHT.og trykk ENTER for å bekrefte 
 

“2” Normal måte å bruke USER PROGRAM (P16) 
 
“A. START USER PROGRAM (P16)” 

  

a. Trykk START/STOP for å stoppe programmet du er i. 
b. Trykk RESET for å gå tilbake til hovedmenyen. 
a. Trykk Opp eller Ned knappen for å velge User Program 

(P16) og trykk så ENTER for å bekrefte og gå inn i 
programmet. 

 
B. SETT MOTSTANDSNIVÅ  

 

⚫ Det egendefinerte programmet USER SETTING PROGRAM 

deler programmet i 8 intervaller, og gir deg mulighet til å 

bestemme motstandsnivå i hver av de 8 bolkene. 

⚫ Trykk Opp eller Ned knappen for å velge motstandsnivå i 

intervall 1 (velg fra nivå 1 til 32) og trykk så ENTER for å 

bekrefte.  

⚫ Fortsett å definere motstandsnivå i de andre 7 intervallene på 

samme måte som beskrevet for intervall 1. Programmet vil 

lagre programprofilen du nå har laget. Du kan endre den når du 

er i STOP modus hvis du ønsker det. 
 
“C. START TRENINGEN  

 

 

  

a. Trykk START/STOP for å starte programmet/treningen. 

b. Underveis i treningen kan du trykke Opp eller Ned hvis du vil justere motstanden i det intervallet 

du er i. 

c.. Under treningen kan du trykke ENTER for å se treningsverdiene underveis (SPEED, RPM, 

TIME, DISTANCE, CALORIES, WATT, PULSE). 

MERK for PULSREGISTRERING: 

⚫ Pulsen registreres ved at du har på ukodet 5kHz pulsbelte eller griper godt rundt håndpuls 

sensorene på håndtakene. Pulsverdien vil vises automatisk et par sekunder etter at 

pulssymbolet “ ” vises. 

⚫  Hvis huden under pulsbeltet er for tørr eller du ikke plasserer hendene riktig, vil ikke pulsen     

registreres, pulssymbolet slukner og erstattes av «P» samtidig som feilmeldingen F6 vises. 
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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 tid. 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 musklaturen 
- 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 f.eks. 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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“SPLITT-TEGNING DELER  (A)”  
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“SPLITT-TEGNING DELER (B)”  
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“DELELISTE”  
 

Nr. Beskrivelse Ant. 

1 Main Frame 1 

2 Sleeve 8 

3 Sensor Stand 1 

4 Bearing 6005 6 

5 Crank 2 

6 Spacer 25.8x31.8x40mm 1 

7 Crank Axle 1 

8 Thick Magnet 1 

9 Pulley 190 1 

10 Motor 1 

11 Adaptor Socket 1 

12 Stopper 1 

13 Tension Bracket 4 

14 Eye Bolt 67mm 2 

15 Axle Cap for Pulley 2 

16 Bearing 6000 2 

17 Belt 1244J6 1 

18 Pulley 120 1 

19 Belt 1059J8 1 

20 Spacer 10x14x32mm 1 

21 Eye Bolt 40mm 2 

22 Magnetic Wheel 1 

23 Cable 1 

24 Side Cover-Left 1 

25 Lower Decoration Cover-Left 1 

26 Background Sheet-Left 1 

27 Main Cover-Left 1 

28 Accessory Tray 1 

29 Front Cover 1 

30 Main Cover-Right 1 

31 Background Sheet-Right 1 

32 Side Cover-Right 1 

33 Lower Decoration Cover-Right 1 

34 Console 1 

35 Foam Grip for Fixed Handlebar 2 

Nr. Beskrivelse Ant. 

36 Upright Post 1 

37 Tying Wire 1 

38 Adjustment Tube-Left 1 

39 End Cap 50x100 4 

40 Rear Stabilizer 1 

41 Fixed Plate for Leveler 4 

42 Leveler 4 

43 Front Stabilizer 1 

44 Transportation Wheel 2 

45 Bearing Housing 8 

46 Bearing 6001 16 

47 Spacer 8x14x11mm 8 

48 Securing Knob 4 

49 Bearing 6905 12 

50 Outer Bushing 4 

51 Stride Length Instruction Plate 2 

52 Left Pivoting Arm- Front 1 

53 Inner Bushing 4 

54 Right Pivoting Arm- Front 1 

55 Axle Cap for Linkage 12 

56 Bushing 38mm 12 

57 Left Pivoting Arm- Rear 1 

58 Spacer 8x14x42mm 2 

59 Right Pivoting Arm- Rear 1 

60 Pull Pin 2 

61 Connecting Plug 60x38 4 

62 Right Adjustment Bar 1 

63 Left Upper Handlebar 1 

64 Handheld Plug 2 

65 Foam Grip for Upper Handlebar 2 

66 Handlebar Sleeve 2 

67 Right Upper Handlebar 1 

68 Spacer 8x14x25mm 4 

69 Crank Linkage 2 

70 Bearing 6004 4 
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“DELELISTE”  

 

Nr. Beskrivelse Ant. 

71 Pedal Linkage 2 

72 Screw Cap 4 

73 Pedal Arm Cap- Left 2 

74 Pedal Arm 2 

75 Pedal Arm Cap- Right 2 

76 Pedal 2 

77 Square Plug 20x40 8 

78 Round Plug 50mm 2 

79 Handlebar Linkage 2 

80 Sensor Wire 1 

81 Adaptor Connection Wire 1 

82 Adaptor 1 

83 Main Connection Wire 1 

84 Pulse Sensor Housing w/Wire 2 

85 External Tooth Washer M8 5 

86 Washer 6x13x2.0t 8 

87 Washer 8x16x2.0t 3 

88 Washer 8x38x2.0t 2 

89 Washer 8x30x2.0t 7 

90 Washer 10x23x2.0t 2 

91 Washer 21x30x1.0t 2 

92 Washer 26x34x0.5t 1 

93 Washer 26x34x1.0t 8 

94 Washer 8x26x2.0t 2 

95 Flange Nut M10xp1.25 2 

96 Nut M10xp1.5 2 

97 Nut M25xp1.5 2 

98 Nylon Nut M6xp1.0 12 

99 Nylon Nut M8xp1.25 10 

100 Thin Nylon Nut M8xp1.25 8 

101 Nylon Nut M10xp1.5 3 

102 Bolt M6xp1.0x12mm 2 

103 Bolt L=30mm 2 

104 Screw M4x20mm 11 

105 Screw M5x10mm 4 

r. Beskrivelse Ant. 

106 Screw M5x18mm 15 

107 Screw M3xp0.5x16mm 4 

108 Screw M5xp0.8x15mm 10 

109 Screw M5xp0.8x20mm 2 

110 Bolt M6Xp1.0x45mm 8 

111 Bolt M8xp1.25x20mm 3 

112 Bolt M8xp1.25x30mm 8 

113 Bolt M8xp1.25x45mm 4 

114 Bolt M8xp1.25x65mm 4 

115 Bolt M8xp1.5x70mm 2 

116 Bolt M8xp1.25x65mm 4 

117 Bolt M8xp1.25x15mm 4 

118 Bolt M8xp1.25x40mm 4 

119 Bolt M8xp1.25x65mm 5 

120 Bolt M8xp1.25x80mm 2 

121 Bolt M10xp1.5x85mm 1 

122 Bolt M8xp1.25x16mm 2 

123 Bolt M8xp1.25x25mm 3 

124 Screw M8xp0.8x15mm 4 

125 Kep Nut M8 7 

126 Support Tube for Package 1 
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