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BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 

 
• Olvassa el figyelmesen a kézikönyvet, és őrizze meg ha a későbbiekben szüksége lenne rá. 

• Tartson legalább 0,6 m távolságot a gép körül. 

• Az állítható alkatrészek nem akadályozhatják a felhasználó mozgását. 

• Ne módosítsa a terméket. 

• Használat előtt olvassa el az összes figyelmeztető címkét. 

• Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól. 

• Javasoljuk védőszőnyeg használatát. 

• Rendszeresen ellenőrizze az alkatrészeket sérülések vagy kopások szempontjából. 

• Rendszeresen ellenőrizze az összes csatlakozást és csavart, és rendszeresen húzza meg őket. 

• Használat előtt forduljon orvoshoz. Ha hányingert vagy egyéb egészségügyi problémákat tapasztal 
edzés közben, azonnal hagyja abba a testmozgást, és forduljon orvosához. 

• Viseljen megfelelő sportruhát, beleértve a cipőt is. Ne viseljen laza ruhát. 

• Egyszerre csak egy személy használhatja a gépet. 

• Használat: SC kereskedelmi és szakmai használatra az EN 957 norma szerint 

• FIGYELEM: Lehetséges, hogy a pulzusmérő nem pontos. A túlzásba vitt edzés súlyos sérüléseket vagy 
halált okozhat. Ha rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba a testmozgást 

 

SÍSZIMULÁTOR – SZABADON ÁLLÓ 

TERMÉKLEÍRÁS 

 1. kormány 

2. csatlakozó rúd 

3. kábel 

4. bal támasztó kar 

5. főváz 

6. számítógép 

7. hátsó ventilator burkolat 

8. elülső ventilator burkolat 

9. lengéscsillapító 

10. lengéscsillapító burkolat 

11. felső támasztó rúd 

12. job támasztó kar 

13. főváz burkolat 

14. támasztó 

15. szállítókerekek 
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ÖSSZESZERELÉS 

SZERSZÁMOK 

A szerszámokat a csomag tartalmazza. 
 

 
    

 

imbuszkulcs 6 mm csavarhúzó imbuszkulcs 5 mm csavarkulcs 

 
ÖSSZESZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES ALKATRÉSZEK 

 

kép No. megnevezés db 

 

 
82 

 
csavar M8x75 mm 

 
1 

 

 
71 

 
lapos alátét M8 

 
13 

 

 
72 

 
anya M8 

 
1 

 

86 

87 

csavar M8x12 mm 

csavar M8x15 mm 

10 

2 

 

 
 

89 

 
 

imbuszkulcs 6 mm 

 
 

1 

 

 
88 

 
csavarkulcs 

 
1 

Falra szerelés 

 

 
54 

 
csavar ST8x50 mm 

 
1 

 

 

53 
 

csavar M8x35 mm 
 

2 

 

71 

55 

lapos alátét M8 

lapos alátét Φ22xΦ9x2.0 mm 

2 

4 

szabadon álló 

 

 

84 
 

csavar M8x50 mm 
 

2 

16. fa alap 
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85 íves alátét M8 2 

 

 

83 
 

csavar M8x30 mm 
 

6 

 

 
71 

 

lapos alátét M8 

 
6 

 

 
 

90 

 
 

imbuszkulcs 5 mm 

 
 

1 

 

1. LÉPÉS 
Távolítsa el a felső keretet (4) és a fővázat(1). 

MEGJEGYZÉS: Legyen óvatos a burkolatokkal. 

Ne dobja ki azonnal a csomagolóanyagot, csak az összeszerelés befejezése után dobja el.  
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2. LÉPÉS 

Csatlakoztassa a bal / jobb támasztókart (2/3) a fővázhoz (1) 4 csavarral (86) és alátétekkel (71). 
Húzza meg őket. 

3. LÉPÉS 
Csatlakoztassa a csatlakozó rudat (5) a bal / jobb támasztókarhoz (2/3) 2 csavarral (87) és alátétekkel 
(71). Húzza meg őket. 
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4. LÉPÉS 

Csatlakoztassa a felső keretet (4) a bal / jobb támasztókarhoz (2/3) 4 csavarral (86) és alátétekkel (71). 
Húzza meg őket. 

 

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze hogy a meghajtó kábele nincs e összegubancolódva. 
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5. LÉPÉS 

Állítsa fel a gépet. Húzza meg a bal / jobb támasztókart (2/3) csavarokkal (86) és alátéttel (71). Húzza 
meg őket. 

 

6. LÉPÉS 

Távolítsa el a clicker-t a meghajtó vezetékéről (52). 
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7. LÉPÉS 

Csatlakoztassa a mobil tartót (15) számítógéphez (14) gumiszalaggal (34) 

8. LÉPÉS 

Csatlakoztassa a számítógépet (14) a számítógép tartójához a fővázra (1) 1 csavarral (82), 
alátéttel (71) és anyával (72). 

9.  LÉPÉS 

Csatlakoztassa az érzékelő kábelt (17) a számítógéphez (14a) 
 

 



10  

10. LÉPÉS 

Csatlakoztassa a főkeretet (1) a fa alaphoz (18) 4 csavarral (83) és lapos alátétekkel (71)  
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11. LÉPÉS 
Csatlakoztassa a támasztórudat (14) a főkerethez (1) 2 csavarral (84), alátétekkel (85) és a 
tartópárnával (42).
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12. LÉPÉS 
Csatlakoztassa a támasztórudat (6) a fa alaphoz (18) 2 csavarral (83) és alátétekkel (71). Húzza meg 
őket.  
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SÍSZIMULÁTOR – FALRA SZERELÉS 

LEÍRÁS 

 

 

 

1. Markolat 

2. Csatlakozó rúd 

3. Kábel 

4. Bal támasztókar 

5. Főváz 

6. Számítógép 

7. Hátsó ventilátor burkolat 

8. Elülső ventilátor burkolat 

9. lengéscsillapító 

10. lengéscsillapító burkolat 

11. Felső támasztórúd 

12. Falra szerelés - felül 

13. Jobb támasztókar 

14. Támasztó 

15. Falra szerelés - alul 

 

ÖSSZESZERELÉS 

SZERSZÁMOK 

A szerszámok a csomag tartalma. 
 

 
   

 

imbuszkulcs 6 mm csavarhúzó csavarkulcs 

 
ÖSSZESZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES ALKATRÉSZEK 

 

KÉP No. MEGNEVEZÉS DB 

 

 
82 

 
csavar M8x75 mm 

 
1 



14  

 

 

 
54 

 
csavar ST8x50 mm 

 
4 

 

 

53 
 

csavar M8x35 mm 
 

2 

 

 
72 

 
anya M8 

 
1 

 

86 

87 

csavar M8x12 mm 

csavar M8x15 mm 

10 

2 

 

71 

55 

lapos alátét M8 

lapos alátét Φ22xΦ9x2.0 mm 

15 

4 

 

 
 

89 

 
 

imbuszkulcs 6 mm 

 
 

1 

 

 
88 

 
csavarkulcs 13-15 

 
1 

 

1. LÉPÉS 
 
Távolítsa el a felső keretet (4) és a fővázat(1). 
 
MEGJEGYZÉS: Vigyázzon a burkolatokkal 
Ne dobja el azonnal a csomagolóanyagot, csak az összeszerelés befejezése után szabaduljon meg tőle.
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2. LÉPÉS 

Csatlakoztassa a bal / jobb támasztókart (2/3) a fővázhoz (1) 4 csavarral (86) és alátétekkel (71). 
Húzza meg őket. 

3. LÉPÉS 

Csatlakoztassa a csatlakozó rudat (5) a bal / jobb támasztókarhoz (2/3) 2 csavarral (87) és alátétekkel 
(71). Húzza meg őket. 
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4. LÉPÉS 
Csatlakoztassa a felső keretet (4) a bal / jobb támasztókarhoz (2/3) 4 csavarral (86) és alátétekkel (71). 

Húzza meg őket. 

 

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze hogy a meghajtó kábele (52) nincs e összegubancolódva. 
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5. LÉPÉS 

Állítsa fel a gépet. Húzza meg a bal / jobb támasztókart (2/3) csavarokkal (86) és alátéttel (71). Húzza 
meg őket. 

 

6. LÉPÉS 

Távolítsa el a csipeszt a meghajtókábelről (52). 
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7. LÉPÉS 

Csatlakoztassa a mobil tartót (15) a számítógéphez (14) gumiszalaggal (34) 

8. LÉPÉS 

Csatlakoztassa a számítógépet (14) a számítógép tartójához a fővázon (1) 1 csavarral (82), alátéttel 
(71) és anyával (72). 

9. LÉPÉS 

Csatlakoztassa az érzékelő kábelt (17) a számítógéphez (14a). 
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10. LÉPÉS 

Csatlakoztassa a fali rögzítést - az alsó részt (8) a fővázhoz (1) 2 db M8x35 mm-es csavarral és lapos 
alátéttel (71). 

11. LÉPÉS 

Távolítsa el az egyik csavart (87) és az alátétet (71) a bal támasztókarról (2). Csatlakoztassa a fali 
rögzítést – felső részt (9) ugyanazzal a csavarral és alátéttel. 

12. LÉPÉS 
Távolítsa el az egyik csavart (87) és az alátétet (71) a jobb tartókarról (2). Csatlakoztassa a fali rögzítést 
- felsőt (9) ugyanazzal a csavarral és alátéttel.
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13. LÉPÉS 

Helyezze a gépet szilárd, stabil falhoz. Jelölje meg ott, ahol a gépet felerősíti (8 és 9). Fúrjon 4 lyukat a 
furatokhoz. 

14.  LÉPÉS 

Rögzítse a falhoz 4 csavarral (54) és alátéttel (55). 

FIGYELEM: Használja a csavarokat annak a falnak a típusának megfelelően, amelyhez a készüléket 
rögzíteni kívánja. Ha nem biztos a csavarok típusában, forduljon szakemberhez.  
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SZÁMÍTÓGÉP 

A készülék ventilátort használ az ellenállás kialakításához. A számítógép használatát elsősorban az 
eredmények összehasonlításához és a fejlődés nyomon követéséhez javasoljuk. 

 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ 

Bekapcsolás: Mozgassa a fogantyúkat a Quic start/Gyorsindítás program elindításához, vagy nyomja meg 
bármelyik gombot a számítógép készenléti állapotba kapcsolásához. 

Kikapcsolás: 20 másodperc után készenléti állapotban a számítógép kikapcsol. 

Az Intervall programokban a számítógép 2 perc inaktivitás után kikapcsol. Más programok 30 másodperc 
inaktivitás után kapcsolnak ki a számítógépen. 

Egységváltás: Az alapértelmezett mértékegységek a KM. Az egységek módosításához nyomja meg az UP 
és DOWN gombot. A kijelzőn a KM és a MILE felirat jelenik meg. Az UP és DOWN gombokkal válassza ki 
az egységet, és erősítse meg az ENTER billentyűvel. 

Akkumulátor: A számítógép 2 C elemmel működik. Az elemek a számítógép hátoldalán találhatók. Az 
elemek nélkül csak a Quick start program működik. 

 
GOMBOK 

 
SELECT A főmenüben a SELECT gombbal választhat a programok között. Beállíthatja 

a cél DISTANCE, TIME, CALORIES, GAME lehetőségeket, vagy választhat 

az INTERVAL 20/10, 10/20, 10/10 programok közül. 

MEGJEGYZÉS: Az alapértelmezett program a Quick start/Gyors indítás. 

UP 
Értékek növelése. Tartsa lenyomva az értékek gyors növelése érdekében.  

DOWN 
Értékek csökkenése. Tartsa lenyomva az értékek gyors csökkentése 
érdekében. 

BACK Nyomja le az előző programba való visszalépéshez. 
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 Nyomja le a gombot a program befejezése után hogy visszatérjen a főmenübe. 

ENTER/STOP Válassza ki a kívánt programot 

Tartsa nyomva a gombot 3 másodpercig az összes érték és a számítógép 

alaphelyzetbe állításához. 

Ha edzés közben a kijelző háttérvilágítása ki van kapcsolva, nyomja meg a 

gombot a háttérvilágítás bekapcsolásához, nyomja meg újra a program 

szüneteltetéséhez, majd nyomja meg újra a program indításához. 

 

 

KIJELZŐ 
 

CSAPÁSOK SZÁMA 
Megjeleníti a csapások számát percenként. 
Félkör mutatja a csapások számát. Minél több rács jelenik meg, annál magasabb a csapások száma.

 

TIME&TIME/500m AVG 

• Megjelenítési idő 00:00 és 99:59 perc között 

• Az idő bármely edzésmódban számlálódik. 

• A 00:00 villogás azt jelenti, hogy a visszaszámláló program 1:00 és 9:00 perc között állítható be 

• Az idő nincs elmentve az INTERVAL 10/10 programban, a beállítási tartomány 10-99 

• Time/500 m AVG az átlagos idő az 500 m távolság elérésére. 

TIME/500M 

• Kijelzés 00:00 és 99:59 között 

• Time / 500 m AVG az átlagos idő az 500 m távolság elérésére 

WATTS AVG & PULSE 

• Az átlag teljesítményt és pulzust jeleníti meg 

• Az átlag teljesítmény 0 és 999 watt között van. 

• A pulzus 40 és 220 ütés / perc között jelenik meg. Mellkas övet kell viselnie. 

DISTANCE & DIST/30 MIN 
• A kijelző 0 és 9999 méter között jeleníti meg a távolságot. Ha az értékek magasabbak, mint 9999 méter, 
a számlálás 0-tól kezdődik. 
• A távolságot bármely programban számolja. 
• Az 500 villogás azt jelenti, hogy a visszaszámláló program 500 és 9999 méter között állítható be. 
• A Dis / 30min a távolság elérése 30 perc után az aktuális tempóban.
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CALORIES & CAL/HOUR 

• Az elégetett kalóriát jeleníti meg 0 és 999 cal között. 

• A villogó 10 azt jelenti, hogy a visszaszámláló program 10 és 990 cal között állítható be. 

• A CAL / HOUR kijelzi az óránként elégetett kalóriák számát. 

CYCLE & WATTS 

• Csak az INTERVAL programban jelenik meg 

• A villogó 8 azt jelenti, hogy beállíthatja az ismétlések számát az INTERVAL programban. Az ismétlések 
száma 1 és 99 között állítható be. 

• A kijelző 0 és 999 watt közötti teljesítményt mutat 

• Watt kijelzi a teljesítményt az edzés alatt 

 
PROGRAMOK 

 
A számítógép 8 programot tartalmaz: QUICK START, TIME visszaszámlálás, DISTANCE 
visszaszámlálás, CALORIES visszaszámlálás, GAME és INTERVAL programok 20/10, 10/20, 10/10 
A SELECT gombbal a következő sorrendben választhatja ki a programokat: QUICK START - DISTANCE 
- TIME - CALORIES - GAME - 20/10 INTERVAL - 10/20 INTERVAL - 10/10 felhasználói intervallum 
QUICK START PROGRAM 
Húzza meg a fogantyút a program elindításához és az értékek számlálásához. 
A számlálás leállításához nyomja meg a STOP gombot. Húzza meg a fogantyút az újbóli számlálás 
megkezdéséhez. Az értékek visszaállításához tartsa lenyomva a STOP gombot. 
A QUICK START programban és az összes visszaszámláló programban nyomja meg a SELECT gombot 
az adatok megjelenítéséhez, beleértve a TIME és TIME / 500m AVG értékeket. 
Mind a 7 program esetében nyomja meg a BACK gombot a készenléti állapotba lépéshez, vagy nyomja 
meg az ENTER / STOP gombot 3 másodpercig a számítógép újraindításához. A SELCET segítségével 
kiválaszthatja a programokat. Az UP és DOWN gombokkal állíthatja be az értéket, és megerősítheti az 
ENTER / STOP gombbal. 
DISTANCE 
A program során az értékek csökkennek az előre beállított értékhez képest. 
A program akkor kezdődik, amikor meghúzza a fogantyúkat. Ha befejezte, megjelenik a WINNER, és 
hangjelzés hallható. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a BACK gombot. 
TIME 
A program során az értékek csökkennek az előre beállított értékhez képest. 
A program akkor kezdődik, amikor meghúzza a fogantyúkat. Ha elkészült, megjelenik a WINNER, és 
hangjelzés hallható. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a BACK gombot. 
Kalóriák 
A program során az értékek csökkennek az előre beállított értékhez képest. A program akkor kezdődik, 
amikor meghúzza a fogantyúkat. Ha elkészült, megjelenik a WINNER, és hangjelzés hallható. A 
kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a BACK gombot. 
GAME PROGRAM 
A program akkor kezdődik, amikor meghúzza a fogantyúkat. Nincs szükség semmilyen adat 
megadására. A program befejezése után megjelenik az eredmény, és hangjelzés hallható. Nyomja meg 
a BACK gombot a főmenübe való visszatéréshez.
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20/10 INTERVAL PROGRAM 

A kijelzőn 8 villog az ismétlések száma. 20 a 20 másodperces testmozgást és 10 a 10 másodperces 
pihenést jelenti. A felhasználó az UP / DOWN gombokkal állíthatja be az ismétlések számát 1 és 99 között. 
A program akkor indul el, amikor meghúzza a fogantyúkat. Ha befejezte, hangjelzés hallható. Nyomja meg a 
BACK gombot a főmenühöz való visszatéréshez. 

10/20 INTERVÁL PROGRAM 

A kijelzőn 8 villog az ismétlések száma. 10 a 10 másodperces edzést és 20 a 20 másodperces pihenést 
jelenti. A felhasználó az UP / DOWN gombokkal állíthatja be az ismétlések számát 1 és 99 között. A 
program akkor indul el, amikor meghúzza a fogantyúkat. Ha befejezte, hangjelzés hallható. Nyomja meg a 
BACK gombot a főmenühöz való visszatéréshez. 

10/10 INTERVÁL PROGRAM 
A kijelzőn 8 villog az ismétlések száma. A felhasználó az UP és DOWN gombokkal állíthatja be az 
ismétlések számát 1 és 99 között. A program elindul, amikor meghúzza a fogantyúkat. Ha befejezte, 
hangjelzés hallható. Nyomja meg a BACK gombot a főmenühöz való visszatéréshez. 
 

HASZNÁLAT 

HASZNÁLAT ÉS EDZÉS 
 

Az SKI2000 modell nagyszerű gyakorlatokat kínál az egész test számára. Minden lefelé húzás a lábakat, a 
karokat, a vállakat és a törzset edzi, testsúly segítségével gyorsítja a húzást.  

Az SKI2000 modell olyan edzésformát és mozgástartományt tesz lehetővé, ami a korcsolyához és a 
klasszikus síeléshez szükséges. Van egy klasszikus sí technika is (vállváltás). 

FONTOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 
 

Figyelem! A gép biztonságos használatát csak akkor lehet fenntartani, ha rendszeresen ellenőrizzük az 
alkatrészeket, hogy nem sérültek vagy kopottak e. A kopó alkatrészek cseréje biztosítja a megfelelő 
biztonságot és teljesítményt. 

• A gép kopott vagy sérült alkatrészekkel (tárcsák, kötelek, orsók) történő használata sérülést okozhat a 
felhasználó számára. Ha kétségei vannak valamelyik alkatrész állapotával kapcsolatban, javasoljuk, hogy 
azonnal cserélje ki őket. Csak eredeti alkatrészeket használjon. Más alkatrészek használata sérülést vagy a 
berendezés nem megfelelő teljesítményét okozhatja. 

• Az SKI2000-t opcionális padlóállvánnyal stabil, vízszintes felületen kell használni. 

• A falra szerelt SKI2000-t a felső és az alsó konzolban biztonságosan rögzíteni kell a falhoz. Győződjön meg 
arról, hogy a rögzítőcsavarok szilárd anyagba, például fába vagy betonba kerülnek-e, és hogy a megfelelő 
csatlakozókat használja-e a fali rögzítéshez. 

• Ne csavarja és ne keresztezze a köteleket. 

• Ne engedje el a fogantyúkat, ha kifeszített helyzetben vannak. Mielőtt elengedné őket, tegye vissza a 
fogantyúkat a felső pozícióba. 

• Végezzen rendszeres ellenőrzést és karbantartást az ajánlások szerint. 

• Tartsa távol a gyerekeket az SKI2000 síszimulátortól. 
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KÉTKAROS TECHNIKA 
 

 

 
 
 
 

 
Kezdje széttárt karokkal, szemmagasságban. A karokat hajlítani kell, a lábakat 

kinyújtani. 

 

 

 
 
 
 

 
Tartsa meg a fogantyúkat hasizommal és behajlított térdekkel. Tartsa meg a pozíciót 

úgy, hogy a fogantyúk viszonylag közel legyenek az arcához. 

 

 

 

Fejezze be a hajlítást enyhén hajlított térdekkel és előre engedett vállakkal, akarok 

pedig a combok mentén húzódnak. 
 

  

 

 
 
 
 

 
Tegye vissza a kezét, és egyenesedjen ki, hogy visszatérjen a kiindulási helyzetbe. 
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KLASSZIKUS SÍSZIMULÁTOR TECHNIKA (KAR KÖZPONTÚ) 
 
 

 
                                     Kezdje a gyakorlatot az egyik kezével. Emelje fel és enyhén hajlítsa be. 
                                     Húzza lefelé a felső kart, miközben fokozatosan emeli az alsó kart. 
                                     Folytassa a vállak váltakozásával, és tartson több hajlítást egy karban, mivel ez  
                                     nehezebb pozíció. 
 
 
 
 
 

ELLENÁLLÁS 

A ventilátor (32) beépített lengéscsillapítóval (31) rendelkezik az ellenállás megváltoztatásához. 
Választhat az 1. szinttől (alacsonyabb) a 9-ig (magasabb). 

 

 

 

OKOSTELEFON TARTÓ 

Beállíthatja az okostelefon tartót. 
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KARBANTARTÁS 
A biztonságos használat csak rendszeres karbantartással és a kopás, valamint a sérülések ellen végzett 
rendszeres ellenőrzéssel biztosítható. 

• Húzza meg a fogantyút és ellenőrizze, hogy ellenáll-e. 

• Tisztítsa meg a tárcsa felületét nedvszívó ruhával. 

• Ellenőrizze hogy az összes csavar és anya elég szoros e. 

• Ellenőrizze a kötél állapotát. 

Ellenőrizze a meghajtó vezetékének állapotát. Cserélje ki a meghajtó kábelét, ha sérült vagy meg van 
törve. 

• A gép karbantartása és üzemeltetése a gép tulajdonosának felelőssége. 

• A sérült vagy kopott alkatrészeket azonnal ki kell cserélni. Addig a készüléket nem szabad használni. 

• Rendszeresen ronggyal tisztítsa meg a gépet az izzadságtól és a szennyeződéstől. 

 
 
TÁROLÁS 

• Tartsa a készüléket tiszta, száraz helyen. 
• Ha nem tervezi hosszabb ideig használni a készüléket, vegye ki az akkumulátort a számítógépből. 
• Mozgassa a terméket úgy, hogy a szállító kerekekre helyezi a terméket az alábbiak szerint. 
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SZERKEZETI RAJZ – SZABADON ÁLLÓ 
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ALKATRÉSZ LISTA – SZABADON ÁLLÓ 
 

No. név db. No. név db 

1 Fő keret 1 38 Lengéscsillapító sapka 1 

2 Bal támasztókar 1 39 Tárcsaburkolat 1 

3 Jobb támasztókar 1 40 Csiga tartó 2 

4 Felső keret 1 41 Test felső burkolata 1 

5 Csatlakozó rúd 1 42 alátét 1 

6 Támasztó 1 43 Generátor alap 1 

7 Szállító kerekek burkolata 2 44 Fogantyú 2 

10 Testburkolat (L / R) 2 45 Fogantyú dugó 2 

11 Ventilátor 1 46 Rövid távtartó 1 

12 Perforált acél háló 1 47 Hosszú távtartó 2 

13 Konzol tárcsa távtartó 8 48 Zsinórgörgő távtartó 8 

14 Számítógép monitor 1 49 Szállítókerék 2 

15 Mobiltelefon konzol 1 50 Fa talppárna 6 

16 Generátor 1 51 Gumipók 2 

17 Érzékelő kábel 1 52 Hajtózsinór 2 

18 Fa alap 1 56 Csavar M5x92 mm 4 

19 Ventilátor tengely 1 57 M5 anya 4 

20 Csapágyak 6001RS 6 58 Csavar ST4,2x6 mm 6 

21 Egyirányú csapágy 2 59 Csavar M4x45 mm 1 

22 Mágnes 1 60 Anya M4 1 

23 mérleg súly 3 61 Csavar M6x12mm 1 

24 Kis mérleg súly 2 62 Csavar M6x10mm 8 

25 Zsinórgörgő 2 63 Alátét M6 8 

26 Csiga távtartó 2 64 M6 lapos alátét 4 

27 Zsinórgörgő 4 65 Alátét ø16xø6,2x1,5 mm 1 

28 Csapágy 6000ZZ 4 66 Csavar M6x16 mm 2 

29 Konzol tárcsa 8 67 Anya M8 6 

30 Csapágy 606ZZ 8 68 Csavar ST4,2x16 mm 22 

31 Lengéscsillapító 1 69 Csavar M8x40 mm 2 

32 Felsõ ventilátor  1 70 Csavar ST4,2x25 mm 26 

33 Alsó ventilátor  1 71 Alátét M8 25 

34 Gumiszalag 2 72 Anya M8 5 

35 Acéllemez 2 73 Csavar M6x35 mm 4 

36 Csapágyak 6001 2 74 Csavar M6x20 mm 8 

37 Kábel dugó 2 75 Anya M6 12 
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76 Csavar ST4,2x13 mm 5 86 Csavar M8x12mm 10 

77 Csavar ST3,5x12 mm 2 87 Csavar M8x15mm 2 

78 Alátét Φ12xΦ3,5x1,0 mm 2 88 Csavarkulcs 1 

79 Csavar M5x8 mm 16 89 Imbuszkulcs 6 mm 1 

80 Anya M8 4 90 Imbuszkulcs 5 mm 1 

81 Csavar ST4,2x16 mm 5 91 EVA ragasztó 2 

82 Csavar M8x75 mm 3 92 Gumipárna 2 

83 Csavar M8x30 mm 6 93 Csavar M5x8 mm 2 

84 Csavar M8x50 mm 2 94 Csavar M4x12mm 3 

85 Íves alátét M8 2    
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SZERKEZETI RAJZ – FALRA SZERELT 
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ALKATRÉSZ LISTA – FALRA SZERELT 
 

No. név db No. név db 

1 Fő keret 1 38 lengéscsillapító sapka 1 

2 Bal támasztókar 1 39 Tárcsaburkolat 1 

3 Jobb támasztókar 1 40 Csiga tartó 2 

4 Felső keret 1 41 Test felső burkolata 1 

5 Csatlakozó rúd 1 43 Generátor alap 1 

8 Alsó falra szerelhető konzol 1 44 Fogantyú 2 

9 Felső rögzítő konzol 2 45 Fogantyú dugó 2 

10 Testburkolat (L / R) 2 46 Rövid távtartó 1 

11 Ventilátor 1 47 Hosszú távtartó 2 

12 Perforált acél háló 1 48 Zsinórgörgő távtartó 8 

13 Konzol tárcsa távtartó 8 51 gumipók 2 

14 Számítógép Monitor 1 52 Hajtózsinór 2 

15 Mobiltelefon konzol 1 53 Csavar M8x 35 mm 2 

16 Generátor 1 54 ST4,2x6 mm csavar 4 

17 Érzékelő kábel 1 55 Alátét Φ22xΦ9x2.0 mm 4 

18 Fa alap 1 56 Csavar M5x92 mm 4 

19 Ventilátor tengely 1 57 M5 anya 4 

20 Csapágyak 6001RS 6 58 Csavar ST4,2x6 mm 6 

21 Egyirányú csapágy 2 59 Csavar M4x45 mm 1 

22 Mágnes 1 60 Anya M4 1 

23 mérleg súly 3 61 Csavar M6x12mm 1 

24 Kis mérleg súly 2 62 Csavar M6x10mm 8 

25 Zsinórgörgő 2 63 Alátét M6 8 

26 Csiga távtartó 2 64 M6 lapos alátét 4 

27 Zsinórgörgő 4 65 Alátét ø16xø6,2x1,5 mm 1 

28 Csapágy 6000ZZ 4 66 Csavar M6x16 mm 2 

29 Konzol tárcsa 8 68 Csavar ST4,2x16 mm 22 

30 Csapágy 606ZZ 8 71 Alátét M8 25 

31 lengéscsillapító 1 72 Anya M8 5 

32 Felsõ ventilátor  1 73 Csavar M6x35 mm 4 

33 Alsó ventilátor  1 74 Csavar M6x20 mm 8 

34 Gumiszalag 2 75 Anya M6 12 

35 Acéllemez 2 76 Csavar ST4,2x13 mm 5 

36 Csapágyak 6001 2 77 Csavar ST3,5x12 mm 2 

37 Kábel dugó 2 78 Alátét Φ12xΦ3,5x1,0 mm 2 
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79 Csavar M5x8 mm 16 89 Imbuszkulcs 6 mm 1 

80 Anya M8 4 91 EVA ragasztó 2 

81 Csavar ST4,2x16 mm 5 92 Gumipárna 2 

82 Csavar M8x75 mm 3 93 Csavar M5x8 mm 2 

86 Csavar M8x12mm 10 94 Csavar M4x12mm 3 

87 Csavar M8x15mm 2  Imbuszkulcs 6 mm  

88 Csavarkulcs 1    

 

KÖRNYEZETVÉDELEM 

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi 

törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. 

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi 

egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi 

hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. 

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre. 


