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„Monark Exercise AB“ 

„Monark“ turi 100 metų dviračių gamybos patirtį ir per tą laiką ištobulino savo žinias, patirtį 

bei gaminio ir jo kokybės pojūtį. „Monark“ dviračiai – gyvas tikslumo, patikimumo, 

patvarumo ir aptarnavimo kokybės įrodymas nuo pat 1900-ųjų. Štai kodėl šiuo metu esame 

pasauliniai dviračių-ergometrų ir skandinavijos kelioninių dviračių rinkos lyderiai. 
 

Mes gaminame, kuriame ir prekiaujame ergometrais ir dviračiais-treniruokliais, kelioniniais 

dviračiais bei specialios paskirties dviračiais. Didžiausios mūsų klientų grupės dirba 

sveikatos priežiūros, sporto medicinos srityse, valstybinėse įstaigose, pramonėje ir pašto 

tarnyboje. 

 
Daugiau informacijos: http://www.monarkexercise.se 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.monarkexercise.se/
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Informacija apie gaminį 

Sveikiname įsigijus savo naująjį ergometrą! 

„Monark Rehab Trainer 881 E“ – tai rankų ir kojų 

ergometras, kurį galima individualiai pritaikyti 

mankštai namuose ar ligoninėje su galimybe nuolat 

didinti treniruotės intensyvumą. Tai – idealus 

įrenginys mankštai sėdint neįgaliojo vežimėlyje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Faktai 

• Galima kalibruoti 

• Gradavimo skalė vatais, darbo apkrova nurodoma 

50 apsisukimų per minutę (rpm) intervalais 

• Elektroninis rpm/min., viso rpm ir laiko 

matavimas 

• Reguliuojami pedalai (horizontaliai ir vertikaliai) 

• Vertikaliai reguliuojama transportavimo rankena 

• Dažytas milteliniu būdu 

• Lengvai transportuojamas ratukais 

 
 
Plotis 

470 mm (18 ½") 

 
Ilgis 

540 mm (18 ½") 

 
Aukštis 

550 mm (21 2/3") 

 
Svoris 

22 kg (48 ½ lbs) 

 
Pridedama 

Pedalai 

Rankenos 

 
Priedai 

Tvirtinimas prie sienos 

Reguliuojamas stovas 

 
 

Serijos numeris 

Serijos numeris yra pritvirtintas pagal Pav.:  
Serijos numeris 

 
 
 
 
 

 

Pav.:  Serijos numeris (1) 

PASTABA! 
Įrenginio naudojimui reikalinga fizinė 
ištvermė. Todėl rekomenduojama 
asmenims, kurie nėra pratę prie mankštos 
širdies ir kraujagyslių sistemai arba 
nesijaučia visiškai sveiki, pasikonsultuoti 
su savo gydytoju. 
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Naudojimo instrukcijos 

Darbo apkrovos reguliavimas 

„Monark Rehab Trainer model 881 E“ – tai stabdžių 

diržą turintis rankų ir kojų ergometras. Jo galingumas 

matuojamas vatais kas 50 pedalų apsisukimų per 

minutę. Šis treniruoklis taip pat turi elektroninį 

matuoklį, kuris parodo apsisukimų skaičių per 

minutę („RPM“), bendrą pedalų apsisukimų skaičių 

(„TOTAL COUNT“) ir laiką („TIME“). 
 

Mindamas pedalus asmuo perduoda skriemuliui tam 

tikrą kinetinę energiją. Jie stabdomi naudojant 

stabdžių diržą, kuris apima didesnę dalį skriemulio 

stabdymo paviršiaus. Darbinė apkrova keičiasi arba 

dėl kito mynimo greičio arba padidinus stabdžių 

diržo įtempimą keičiant darbo apkrovos reguliavimo 

rankenėlę. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Pav.: Darbo apkrovos reguliavimas 
1) Elektroninis matuoklis 
2) Graduota skalė 
3) Darbo apkrovos reguliavimo rankenėlė 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Kojų mankšta gulimoje padėtyje ergometro 

lygyje. 

Rankų mankšta sėdimoje 

padėtyje kai ergometras padėtas 

ant stalo. 
 

 

 
Kojų mankšta sėdimoje padėtyje 

kai ergometras padėtas ant 

grindų. 

 

 

 
Rankų mankšta kai 

ergometras pakabintas ant 

sienos. 

 
 
 
 

Ergometras padėtas ant prie 

sienos tvirtinamo stalo. 

1 

2 

3 
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Matuoklio naudojimo instrukcijos 
 
 

Ekranas   

Pedalų apsisukimai 
(RPM) 

0 - 250 apsisuki
mų/min. 

BENDRAS 
SKAIČIUS 

9999 viso 
apsisuki

mų 

LAIKAS 0:00-99:59 min.:sek. 

 
 

Baterijos: 1,5 V x 2, R6 (AA) 

Laikymo temperatūra:  -10º C - +60º C 

Darbinė temperatūra:   0º C - +50º C 

 
 
 
 
MYGTUKAI IR FUNKCIJOS 

 
REŽIMO mygtukas 

Naudodamiesi REŽIMO mygtuku galite pasirinkti 
funkcijas. 

 
NUSTATYMO mygtukas 

Nuspaudę šį mygtuką galite nustatyti LAIKĄ ir 

BENDRĄ SKAIČIŲ. Nuspaudus šį mygtuką dviem 

sekundėms galite susirasti reikalingą funkciją 

greičiau. 

 
Programuojamos mankštos laikas: 

Norėdami pasirinkti LAIKO vertę spauskite REŽIMO 

mygtuką, o išsaugoti pasirinktą laiką – NUSTATYMO 

mygtuką. Kaskart paspaudus NUSTATYMO mygtuką 

laikas pasislinks viena minute. Pradėjus minti 

pradedamas skaičiuoti likusios mankštos laikas iki 0 

sekundžių, o pasibaigus mankštai penkias sekundes 

girdėsite garsinį signalą. 

 
BENDRO SKAIČIAUS programavimas: 

Norėdami pasirinkti BENDRO SKAIČIAUS vertę 

spauskite REŽIMO mygtuką, o išsaugoti pasirinktą 

vertę – NUSTATYMO mygtuką. Kiekvienu 

NUSTATYMO mygtuko paspaudimu padidinsite vertę 

10. Pradėjus sukti pedalus/rankenas automatiškai 

įsijungs apsisukimų skaičiavimo laikmatis, o pasiekus 

0 vertę penkias sekundes girdėsite garsinį signalą. 

 
 

 
 
 

 
ATSTATYMO mygtukas 

ATSTATYMO mygtuku ištrinsite individualiai 

nustatytas LAIKO ir BENDRO SKAIČIAUS vertes. 

 
PASTABA! 

1. Penkias sekundes nenuspaudus jokių mygtukų 

arba nenaudojant treniruoklio ekranas persijungs 

į įprastą. 

2. Laikmatis įsijungia nuspaudus mygtuką arba jei 

įrenginys yra naudojamas ir užfiksuoja pedalų 

judėjimą. 

3. Automatinio išjungimo funkcija, kai įrenginys 

nenaudojamas arba jo mygtukai nespaudomi 

ilgiau nei keturias minutes. 

 
Nelaikykite šio treniruoklio tiesioginiuose saulės 

spinduliuose arba ypač aukštoje temperatūroje. 

Valymui nenaudokite tirpiklių. Valykite tik sausu 

skudurėliu. 
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Kalibravimas 

Kalibravimas atliekamas gamykloje. Jei dėl kokios 

nors priežasties norite patikrinti kalibravimą, tai 

galite atlikti tokiu būdu: 

 
Prisukite stabdžių diržą naudodamiesi valdymo 
rankenėle taip, kad jo rodyklė sukant pedalus pakiltų 
iki 25-50 vatų. Pastatykite įrenginį ant stalo krašto 
taip, kad būtų galima laisvai pakabinti kalibravimo 
svarelį, žr. Pav.: Kalibravimas. Atlaisvinkite tvirtinimo 

plokštės (3) varžtus taip, kad diržo galas būtų laisvas. 
Pritvirtinkite 2 kg svarelį (Art. Nr.: 9000-212) prie 

stabdžių diržo. Skalėje turėtumėte matyti 2 kp. Žr. 
Pav.: Vatų skalė. Esant rodyklės padėties skalėje 

pažymėtam 2 kp nuokrypiui, pareguliuokite apkrovos 
spyruoklę sukiodami reguliavimo varžtą (1) tol, kol 
pasieksite reikalingą padėtį, žr. Pav.: Kalibravimas ir 
Pav.: Vatų skalė.  Jei rodyklė yra per aukštai, pasukite 

prieš laikrodžio rodyklę, jei per žemai – pagal 
laikrodžio rodyklę. Nuimkite svarelį ir atleiskite 
apkrovą. Laikykite stabdžių diržą tokioje padėtyje, 
kurioje rodyklė negali nukristi žemiau nei 0 ir 
prisukite stabdžių diržo varžtą ir tvirtinimo plokštę. 

 
Pedalų aukštis reguliuojamas atsukus varžtus (5), žr. 

Pav.: Reguliavimas. Nustatykite alkūnines rankenas į 

pageidaujamą padėtį (7) ir prisukite varžtus. Jei 

alkūninės rankenos yra nelygios, pareguliuokite. 

Pirmiausia ištiesinkite kairiąją alkūninę rankeną. 

Tuomet atsukdami alkūninės rankenos varžtą 

atlaisvinkite dešiniąją alkūninę rankeną (6). 

Pareguliuokite dešinės alkūninės rankenos padėtį 

taip, kad ji būtų vienoje linijoje su kairiąją ir prisukite 

varžtą. 
 
 
 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 

 
8 

 
Pav.:  Vatų skalė 
4) 2 kp 

 

 

 
 

Pav.: Reguliavimas. 
5) Varžtai 
6) Alkūninės rankenos varžtas 
7) Graduota skalė 
8) 3 skirtingos padėtys 

2 

3 

1 

 
Pav.: Kalibravimas 
1) Reguliavimo varžtas 
2) Stabdžių diržas 
3) Tvirtinimo plokštės 

varžtas 

2 

4 
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Transportavimo rankena 

Norėdami judinti ergometrą patogiau, galite ištraukti 

jo rankeną. Tuomet lengvai paverskite ergometrą ir 

stumkite arba traukite jį ant transportavimo ratukų. 

 
Norėdami ištraukti rankeną, ištraukite kištuką ir 

kelkite rankeną į viršų (galima ištraukti 365 mm). 

Rankenos vamzdžio apačioje yra skylutė, kurioje 

galite užfiksuoti rankeną ištrauktoje padėtyje 

fiksavimo kaiščiu. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Problemų sprendimo gidas 
 

Problema Galima priežastis / veiksmai 

Su kiekvienu apsisukimu girdisi 
spragsėjimas (didėja didinant svorį) 

Pedalai/rankenos nėra gerai pritvirtinti. Pritvirtinkite arba 
pedalus/rankenas pakeiskite. 

Ekrane nesimato jokių skaičių Patikrinkite, ar įrenginio nugarėlėje esantis laidas yra tinkamai 
prijungtas. Patikrinkite baterijas. 

Sukimasis netolygus, o rodyklė 
nereguliariai šokinėja (aukštyn ir 
žemyn). 

Nešvarumai ant stabdžių diržo ir/ar kontaktinio paviršiaus. Žr. „Stabdžių 
diržo kontaktinis paviršius“. 

  

  

  

365 mm 
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Aptarnavimas 

Atkreipkite dėmesį, kad aptarnavimo informacija yra 

universali ir ne visos dalys gali būti aktualios jūsų 

įrenginiui. 

 
PASTABA! 

Prieš naudodami įsitikinkite, kad ant įrenginio 

nurodyta įtampa atitinka vietos elektros tiekimo 

įtampą. 

 

 
Garantija 

ES šalys – naudojimas privačiai 

Jei esate ES šalyse gyvenantis vartotojas, jums 

taikoma minimali apsaugos nuo defektų garantija 

pagal EB 1999/44/EB Direktyvą. Tai yra, šios 

direktyvos pagrindu „Monark“ platintojas prisiima 

atsakomybę už bet kokius defektus, kurie buvo 

pastebėti pristatymo metu. Tokiu atveju jūs turite 

teisę reikalauti, kad defektas būtų pašalintas per 

tinkamą laiką nemokamai arba pakeisti įrenginį. 

 
ES šalys – profesionalus naudojimas 

„Monark Exercise“ gaminiams ir dalims vienerius 

metus nuo pradinės įrenginio įsigijimo dienos 

suteikiama garantija dėl medžiagų ir gamybos 

defektų. Per šį laikotarpį išaiškėjus medžiagų ar 

gamybos defektui, „Monark Exercise“ gaminį 

suremontuos arba pakeis. Tačiau, „Monark Exercise“ 

negrąžins remonto arba siuntimo išlaidų. 

 
Kitos šalys 

„Monark Exercise“ gaminiams ir dalims vienerius 

metus nuo pradinės įrenginio įsigijimo dienos 

suteikiama garantija dėl medžiagų ir gamybos 

defektų. Per šį laikotarpį išaiškėjus medžiagų ar 

gamybos defektui, „Monark Exercise“ gaminį 

suremontuos arba pakeis (savo nuožiūra). Tačiau, 

„Monark Exercise“ negrąžins remonto arba siuntimo 

išlaidų. 

Aptarnavimo patikrinimai ir priežiūra 

Siekiant išlaikyti jūsų ergometrą geros būklės, labai 

svarbu atlikti reguliarų jo aptarnavimą. 

 
Aptarnavimo veiksmai: 

• Įrenginio paviršiaus dezifekavimui 

rekomenduojame izopropilo alkoholį. 

Dezinfekuojamą paviršių valykite drėgnu, bet ne 

šlapiu skudurėliu. 

• Visuomet laikykite įrenginį švarų ir gerai suteptą 

(kartą per savaitę). 

• Periodiškai nuvalykite paviršių priemone nuo 

rūdžių, ypač jį nuvalius ir nusausinus. Taip 

apsaugosite chromuotas ir cinkuotas bei nudažytas 

dalis (rekomenduojama 4 kartus per metus).  

• Kartas nuo karto patikrinkite, ar abu pedalai yra 

tvirtai pritvirtinti. Kitu atveju galimas jų laikiklių 

pažeidimas. Taip pat įsitikinkite, kad pedalų 

laikikliai tvirtai prisukti prie sukimo ašies. Jei taip 

nėra – juos pritvirtinkite. Kai ergometras yra 

naujas, pritvirtinkite pedalus po 5 valandų mynimo 

(4 kartus per metus). 

• Įsitikinkite, kad pedalų alkūninės rankenos yra 

tvirtai pritvirtintos prie sukimo ašies (4 kartus per 

metus). 

• Įsitikinkite, kad pedalai juda sklandžiai ir kad jų ašis 

nėra užteršta (4 kartus per metus). 

• Valydami ir sutepdami įsitikinkite, kad visi varžtai 

ir veržlės yra tinkamai prisukti (du kartus per 

metus). 

• Patikrinkite, ar grandinė yra gerai prigludusi, o 

pedalų alkūninė rankena – nekliba (du kartus per 

metus). 

• Pasirūpinkite, kad pedalai, grandinė ir laisvos eigos 

žvaigždutė būtų gerai sutepti. 

• Įsitikinkite, kad ant stabdžių diržo nematyti ženklių 

nusidėvėjimo žymių (du kartus per metus). 

• Pasirūpinkite, kad rankenų ir sėdynės reguliavimo 

varžtai būtų sutepti (2 kartus per metus). 

• Įsitikinkite, kad visos judančios dalys, švaistiklis ir 

smagratis veikia įprastai ir nesigirdi jokių neįprastų 

garsų. Pvz. atlaisvėjęs guolis greitai nusidėvi ir 

trumpina įrenginio tarnavimo laiką. 

• Įsitikinkite, kad smagračio padėtis yra viduryje ir jis 

sukasi tolygiai. 
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Baterijos 

Jei matuoklis yra valdomas baterijomis, baterijos 

pristatomos atskiroje pakuotėje. Jei įrenginys buvo 

ilgai nenaudojamas, baterijos gali būti nebetinkamos 

naudojimui. Tuomet baterijas būtina pakeisti. 

 
Skriemulio guolis 

Alkūninės pedalų rankenos guolis yra suteptas ir 

papildomo tepimo jam nereikia. Kilus problemai 

susisiekite su savo „Monark“ platintoju. 

 
Alkūninės pedalų rankenos guolis 

Smagračio guoliai yra sutepti visam laikui, todėl jiems 

priežiūros paprastai nereikia. Kilus problemai 

susisiekite su savo „Monark“ platintoju. 

 
 
 

Transportavimas 

Transportavimo metu būtina pritvirtinti stabdžių 

diržą, kad jis nenukristų nuo smagračio. 

 

 
Stabdžių diržo keitimas 

 
Norėdami pakeisti stabdžių diržą, nuimkite 

reikalingas korpuso dalis. Įsitikinkite, kad diržas yra 

atlaisvintas. 

 
1 variantas: Norėdami atlaisvinti varikliuką turinčio 

pasvarinio dviračio stabdžių diržą, prijunkite 

maitinimą ir pakelkite pasvarą iki 4 kp. Laikykite jį 

ten tol, kol stabdžių diržas atsilaisvins. Nepamirškite 

diržo surinkimo proceso. Išimkite jį iš dviračio. 

Pritvirtinkite naują diržą ir surinkite visas dalis 

atbuline tvarka. 

 
2 variantas: Norėdami atlaisvinti svarelius turinčio 

dviračio stabdžių trosą, nustatykite svarelių laikiklį į 

viršutinę padėtį. Atlaisvinkite trosą laikantį fiksavimo 

tarpiklį ir išimkite jį iš tempimo centro. Atlaisvinkite 

arba nupjaukite kitame troso gal esantį mazgą ir 

išimkite trosą iš dviračio. Dėdami naują trosą 

pirmiausia vieną jo galą įkiškite į tempimo centrą, 

užriškite mazgą ir leiskite mazgui įkristi į didesniąją 

skylutės dalį. Užfiksuokite troso galą fiksavimo 

tarpikliu. 

 

 
3 variantas: Norėdami atlaisvinti dviračio stabdžių 

diržą, viską atlaisvinkite. Nepamirškite diržo 

surinkimo proceso. Išimkite jį iš dviračio. 

Pritvirtinkite naują diržą ir surinkite visas dalis 

atbuline tvarka. 

 
PASTABA! 

Keičiant stabdžių diržą rekomenduojama nuvalyti 

stabdžių paviršių. Žr. „Stabdžių diržo kontaktinis 

paviršius“. 

 
Stabdžių diržo kontaktinis paviršius 

Dėl ant stabdžių diržo ar kontaktinio paviršiaus 

susikaupusių nešvarumų įrenginys gali dirbti 

netolygiai, taip pat galimas greitesnis stabdžių diržo 

nusidėvėjimas. Smagračio kontaktinį paviršių reikėtų 

išlyginti ypač smulkiu švitriniu popieriumi, o dulkes 

nuvalyti švariu, sausu skudurėliu. 

 
Nuimkite visas reikalingas korpuso ir stabdžių diržo 

apkrovą sudarančias dalis. Pašveiskite smulkių 

švitriniu popieriumi. Procesas bus paprastesnis, jei 

antras asmuo atsargiai mins dviratį. 

 
Stabdžių diržo kontaktinio paviršiaus nelygumai 

šalinami smulkiu švitriniu popieriumi arba 

abrazyviniu skudurėliu. Kitu atveju stabdžių diržas 

gali greičiau susidėvėti, o įrenginys – pasidaryti 

triukšmingas. 

 
Pasirūpinkite, kad stabdžių diržo kontaktinis 

paviršius visuomet būtų švarus ir sausas. 

Nenaudokite jokių tepimo priemonių. 

Rekomenduojame valant kontaktinį paviršių stabdžių 

diržą pakeisti. Stabdžių diržo keitimo ir reguliavimo 

procedūros aprašytos skyrelyje „Stabdžių diržo 

keitimas“. 

 

Pav.: Stabdžių diržas 
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Grandinė 1/2“ x 1/8“ 

Reguliariai tikrinkite grandinės sutepimą ir 

įtempimą. Grandinė viduryje gali judėti (3) 10 mm 

(1/4 colio). Žr. Pav.: Grandinės reguliavimas. Jei 

grandinė juda apie 20 mm (3/4 colio), grandinę 

būtina įtempti. Kitu atveju ji ir žvaigždutės gali 

greičiau susidėvėti. Taigi, visuomet rekomenduojama 

išlaikyti kuo mažesnį grandinės judėjimą. 

Atlaisvinkite stebulės veržlę (2) abejose pusėse ir 

pagal poreikį įtempkite grandinę grandinės 

reguliuotojais (1). 

 
Jei grandinė pasidarė tokia ilga, kad jos įtempti 

grandinės reguliuotojais nebeįmanoma, ji susidėvėjo 

ir ją būtina pakeisti nauja. 
 

Norėdami pakeisti grandinę, nuimkite reikalingas 

korpuso dalis. 

 
Norėdami pareguliuoti grandinę, būtinai atlaisvinkite 

stebulės veržles (2). Atlaisvindami ar įtempdami 

grandinės reguliuotojų (1) veržles stumdysite ašį į 

priekį arba atgal. Tuomet vėl prisukite stebulės 

veržles. Žr. Pav.:  Grandinės reguliavimas. 

 

Norėdami pakeisti grandinę, kiek įmanoma 

atlaisvinkite grandinės reguliuotojus. Išardykite 

grandinės užraktą (6) ir nuimkite grandinę. Replėmis 

išardykite fiksatorių ir atsekite grandinę. Uždėkite 

naują grandinę ir surinkite fiksatorių. Grandinei 

sukantis, jos fiksatorius turėtų judėti uždaru galu į 

priekį (5). Ardydami ir surinkdami fiksatorių 

naudokite reples (4). Žr. Pav.:  Grandinės keitimas. 

 
PASTABA! Surenkant skriemulio padėtis turi būti 

lygiagreti rėmo vidurinei linijai. Kitu atveju grandinė 

ir žvaigždutės veiks triukšmingai ir greitai nusidėvės. 

 
Tuomet surinkite nuimtas dalis atvirkštine tvarka nei 

išardėte. 

 
 

Pav.: Grandinės reguliavimas 
1) Grandinės reguliatorius 
2) Ašies veržlė 
3) Grandinės judėjimas 

 
 
 
 

 

5 
 

 
 
Pav.: Grandinės keitimas 
4) Fiksatorius 
5) Judėjimo kryptis 
6) Grandinės sujungimas 

6 

4 

2 

1 
3 
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Laisvos eigos žvaigždutė 

Jei būtina, keisdami laisvos eigos žvaigždutę, 

nuimkite korpuso dangčius.  Nuimkite grandinę pagal 

„Grandinė 1/2“ x 1/8““ skyrelio nurodymus. 

 
Atlaisvinkite ašies veržles ir nuimkite skriemulį. 

Nuimkite ašies veržlę, poveržlę, grandinės 

reguliatorių ir tarpiklį iš laisvos eigos žvaigždutės 

pusės. Pakeiskite žvaigždutę-adapterį ir surinkite 

naujas dalis atvirkštine tvarka. 

 
PASTABA! Nepriveržkite ašies veržlės. Žvaigždutė-

adapteris turi pasisukti pusę rato. 

 
Žvaigždutę kartą per metus reikėtų sutepti keliais 

lašais alyvos. Pakreipkite įrenginį, kad alyva lengviau 

pasiektų guolį. Žr. Pav.:  Sutepimas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pav.: Stebulės surinkimas 

Pav.: 
Sutepimas. 
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Atsarginių dalių sąrašas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 

45 

37 46 

42 

41 

45 

43 

44 

46 
38 40 

39 
47 

48 
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Nr. Kiek
is 

Art. Nr. Aprašymas Nr. Kiek
is 

Art. Nr. Aprašymas 

1 1 9145-2 Rėmas 28 2 9145-145 Alkūninė rankena 

2 1 9030-6 Prilaikantis vamzdis, galinis 29 1 9145-146 Alkūninė rankena, dešinė 

3 2 9100-5 Plastikinis dangtelis, mėlynas 30 1 9145-147 Alkūninė rankena, kairė 

4 2 9010-12 Transportavimo ratukas, visas 31 2 9045-50 Rankenos prailginimo 

tvirtinimas, visas 

5 2 1066 Plastikinis dangtelis, baltas 32 2 9145-49 Viršutinė spyruoklė 

6 1 9145-10 Korpusas su dekoracijomis, visas 33 1 9145-60 Alkūninė rankena, kairė 

 5 21015-5 Korpuso montavimo varžtas 34 1 9145-63 Alkūninė rankena, dešinė 

7 1 9145-18 Guminis diržas 35 2 9045-65 Riebokšlis 

8 1 9145-20 Raktas 36 1 9145-66 Dvipusis riebokšlis 

9 1 9145-24 Skriemulys 11 kg, visas  1 9145-72 Matuoklis, visas 

10 1 9045-27 Ašis, ilgis 160 mm, 26 g 37 1 9371-68 -Skaitmeninis matuoklis 

11 1 9010-38 Įtempimo kaištis 5x18 mm 38 1 9326-263 -Prailgintuvas 

12 2 9145-50 Poveržlė 10x25x1,5 mm 39 1 9326-162 -Sūkių jutiklis su laidu 

13 2 9145-28 Guolio įvorė 40 1 9145-69 -Jutiklio laikiklis 

14 2 19001-6 Rutulinis guolis 6001-2z 41 1 9371-67 -Skaitmeninio matuoklio laikiklis 

15 1 9000-15 Fiksavimo žiedas SgH 28  1 9326-164 -Magnetas 

16 2 2420-49 Žvaigždutės veržlė 42 1 9145-75 Plastikinė rankena 

17 2 1210 Žvaigždutė 14t 43 1 9145-100 Transportavimo rankena 

18 1 9145-30 Stabdžių diržas, visas 44 1 9145-101 Fiksavimo kaištis su grandine 

19 1 9145-32 Indikatorius 45 1 9300-205 Pedalai (pora) 

20 2 9145-92 Plokštelė  1 9300-207 Pėdų diržai (pora) 

21 1 9145-33 Spyruoklė 46 1 9045-70 Rankenos, pora 

22 1 9145-34 Rėmas 47 1 9045-71 Rankų apsauga 

23 1 9145-136 Įtempimo svirtis, visa 48 2 9045-101 Tvirtinimas prie sienos 

24 1 9145-140 Rankenėlė su įtempimo 
ašimi, visa 

 1 9145-550 Dekoracijų rinkinys 881 E 

25 1 6720 Alkūninės pedalų rankenos guolių 
rinkinys, visas 

 1 9145-150 Varžto, veržlės ir poveržlės 
rinkinys 

26 2 9007-36 Žvaigždutė, 34T  1 9145-8 Reguliuojamas stovas, 
pasirinktinai 

27 2 9145-55 Grandinė 1/2 x 1/8”,42 l, su 
fiksatoriumi 
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