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RU ОбзорАссамблея:

Garantiebestimmungen unsachgemäße Treatment, Gewaltanwendung und Eingriffen die ohne 
vorherige Absprache with unserer Service Abteilung vorgenommen werden, 
erlischt die Garantie.DieGarantie beträgt 24Monate, gilt für Neuware bei Ersterwerb 

undbeginnt mit dem Rechnungs- bzw. Auslieferdatum. Under der 
Garantiezeit werden possible Mängel kostenlos beseitigt.

Bitte bewahren Sie, falls möglich, die Originalverpackung für die Dauer der 
Garantiezeit auf, um im Falle einer Rücksendung die Ware ausreichend zu 
schützen and senden Sie keine Ware unfrei zur Service Abteilung ein!Bei Feststellung eines Mangels sind Sie verpflichtet diesen unverzüglich 

demHersteller zumelden. Es steht imErmessendesHerstellersdieGarantie 
durch Ersatzteilversand oder Reparatur zu erfüllen. Bei Ersatzteilversand 
besteht die Befugnis des Austausches ohne Garantieverlust Eine 
Instandsetzung am Aufstellort ist ausgeschlossen.

Eine Inanspruchnahme von Garantieleistungen erwirkt keine Verlängerung der 
Garantiezeit.

Ansprüche auf Ersatz von Schäden welche evtl. außerhalb des Gerätes 
entstehen (sofern eine Haftung nicht zwingend gesetzlich geregelt ist) sind 
ausgeschlossen.Heimsportgeräte sind nicht für eine kommerzielle oder gewerbliche 

Nutzung geeignet. Eine Zuwiderhandlung in der Nutzung hat eine 
Garantieverkürzung oder Garantieverlust zur Folge. Hersteller:

Top-Sports Gilles GmbH
Friedrichstr. 55
42551 Velbert

Die Garantieleistung gilt nur für Material oder Fabrikationsfehler. Bei 
Verschleißteilen oder Beschädigungen durch missbräuchliche oder
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GB Innehåll

1. Viktiga rekommendationer och säkerhetsinformation
2. Monteringsanvisningar, Monteringsöversikt Montering, 

användning och demontering
3. Datorinstruktioner
4. Rengöring, förvaring, kontroller, felsökning, 

uppvärmningsövningar (uppvärmning)
5. Utbildningsinstruktioner
6. Reservdelslista
7. Sammanfattning av delar/sprängskiss

Sida 12
Sida 3, 13-15

Sida 16
Sida 17

Sida 18
Sida 19 - 20
Sida 47

Kära kund,

Vi gratulerar dig till ditt köp av denna hemträningssportsenhet och hoppas att 
vi kommer att ha mycket glädje av den. Var noga med de bifogade 
anmärkningarna och instruktionerna och följ dem noga när det gäller 
montering och användning.
Tveka inte att kontakta oss när som helst om du har några frågor.

Top-Sports Gilles GmbH
Friedrichstr. 55
42551 Velbert

Viktiga rekommendationer och
Säkerhets instruktioner

Alla våra produkter är testade och representerar därför de högsta 
gällande säkerhetsstandarderna. Detta faktum gör det dock inte onödigt 
att strikt följa följande principer.

träning på grund av sin form (t.ex. längd). Dina träningsskor bör vara 
lämpliga för tränaren, måste stödja dina fötter stadigt och måste ha 
halkfria sulor.

1. Montera maskinen exakt enligt beskrivningen i 
installationsinstruktionerna och använd endast de bifogade, specifika 
delarna av maskinen. Innan du monterar, kontrollera leveransens 
fullständighet mot leveransmeddelandet och kartongens fullständighet 
mot monteringsstegen i installations- och bruksanvisningen.

12. VARNING! Om du märker en känsla av yrsel, sjukdom, bröstsmärta eller 
andra onormala symptom, sluta träna och kontakta en läkare.

13. Glöm aldrig att sportmaskiner inte är leksaker. De får därför endast 
användas enligt deras syfte och av lämpligt informerade och instruerade 
personer.

2. Före den första användningen och med jämna mellanrum (ungefär var 
50: e drifttimme) kontrollera att alla skruvar, muttrar och andra 
anslutningar och åtkomstaxlar och skarvar är täta med lite smörjmedel så 
att utrustningens säkra driftsförhållande säkerställs. I synnerhet behöver 
justeringen av sadeln och styret smidig funktion och bra skick.

14. Människor som barn, funktionshindrade och handikappade personer bör 
endast använda maskinen i närvaro av en annan person som kan ge hjälp och 
råd. Vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att barn aldrig använder 
maskinen utan övervakning.

15. Se till att personen som utför utbildning och andra människor aldrig 
rör sig eller håller några delar av kroppen i närheten av rörliga delar.

3. Ställ upp maskinen på en torr, jämn plats och skydda den mot fukt och 
vatten. Ojämna delar av golvet måste kompenseras med lämpliga 
åtgärder och de medföljande justerbara delarna av maskinen om sådana 
är installerade. Se till att ingen kontakt uppstår med fukt eller vatten.

16. Vid slutet av dess livslängd får denna produkt inte slängas över 
vanligt hushållsavfall, men den måste lämnas till en monteringsplats för 
återvinning av elektriska och elektroniska komponenter. Du kan hitta 
symbolen på produkten, på instruktionerna eller på förpackningen.
Materialen är återanvändbara i enlighet med deras märkning. Med 
återanvändning, materialanvändning eller skydd av vår miljö. Fråga den 
lokala administrationen om ansvarig deponeringsplats.

4. Placera en lämplig bas (t.ex. gummimatta, träskiva etc.) under maskinen 
om maskinens område måste skyddas särskilt mot fördjupningar, smuts 
etc.

5. Innan du börjar träna, ta bort alla föremål inom en radie av 2 meter från 
maskinen.

17. För att skydda miljön ska du inte kasta förpackningsmaterialet, använda 
batterier eller delar av maskinen som hushållsavfall. Lägg dessa i lämpliga 
uppsamlingsbehållare eller ta med dem till en lämplig uppsamlingsplats.6. Använd inte aggressiva rengöringsmedel för att rengöra maskinen och 

använd endast de medföljande verktygen eller lämpliga egna verktyg för att 
montera maskinen och för nödvändiga reparationer. Ta bort svettdroppar från 
maskinen direkt efter avslutad träning.

18. Denna maskin är en hastighetsberoende maskin, det vill säga kraften ökar 
med ökande hastighet, och omvänd.

7. VARNING! Hjärtfrekvensövervakningssystem kan vara inexakta. 
Överdriven träning kan leda till allvarliga hälsoskador eller dödsfall. 
Rådgör med en läkare innan du påbörjar ett planerat utbildningsprogram. 
Han kan definiera den maximala ansträngning (puls, watt, träningens 
längd etc.) som du kan utsätta dig själv för och kan ge dig exakt 
information om rätt hållning under träning, målen för din träning och din 
kost. Träna aldrig efter att ha ätit stora måltider.

19. Maskinen är utrustad med 180-hastighetsmotståndsjustering. Detta gör det 
möjligt att minska eller öka bromsmotståndet och därmed 
träningsansträngningen. Genom att vrida inställningsratten för 
motståndsinställningen mot steg 1 minskar bromsmotståndet och därmed 
träningsansträngningen. Vrid justeringsknappen för motståndsinställningen 
mot scenen180ökar bromsmotståndet och därmed träningsansträngningen.

20. Den högsta tillåtna belastningen (= kroppsvikt) anges som 100 kg. 
Denna maskin har testats i enlighet med EN ISO 20957-1: 2013 och EN ISO 
20957-5: 2016 „H, C“. Den här artikelns dator motsvarar de grundläggande 
kraven i EMV -direktivet 2014/30EU.

8. Träna bara på maskinen när den är i rätt skick. Använd endast 
originalreservdelar för alla nödvändiga reparationer. VARNING! Byt 
maskdelarna omedelbart och håll denna utrustning ur bruk tills den repareras.

9. När du ställer in de justerbara delarna, observera rätt position och de 
markerade, maximala inställningslägena och se till att det nyinställda läget 
är korrekt säkrat.

21. Monterings- och bruksanvisningen är en del av produkten. Vid försäljning 
eller överföring till en annan person måste dokumentationen tillhandahållas 
med produkten.

10. Om inte annat beskrivs i instruktionerna får maskinen endast 
användas för träning av en person i taget. Träningstiden bör inte passera 
60 minuter per dag.

11. Använd träningskläder och skor som är lämpliga för konditionsträning med 
maskinen. Dina kläder måste vara sådana att de inte kan fånga under
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Monteringsanvisningar

Ta bort alla separata delar från förpackningen, lägg dem på golvet 
och kontrollera att alla finns där på grundval av stegritningarna i 
denna bruksanvisning. Observera att ett antal delar har anslutits 
direkt till huvudramen och förmonterats. Dessutom finns det flera 
andra enskilda delar som har fästs på separata enheter. Detta 
kommer att göra det enklare och snabbare för dig att montera 
utrustningen. Monteringstid: 30-40 min.

3. Fäst den bakre foten (7) med förmonterade ändlock (26) på sätesramen (4). 
Gör detta med de två vagnskruvarna M10x65 (9), brickorna 10 // 25 (12), 
fjäderbrickorna (13) och lockmuttrarna (11).
Utrustningen bör ställas in så att utrustningen inte rör sig av sig själv 
under ett träningspass. Om du gillar att ändra liggcykelns position, lyft 
upp den bakre foten (7) tills du lätt kan flytta på de främre 
transportrullarna till en annan plats.

Steg 1:
Fäst stabilisatorn (6+7) och sätesramen (4) vid huvudramen (1).

1. Skjut in sätesramen (4) i den medföljande sökaren vid huvudramen
(1). Skruva fast sätesramen (4) på   huvudramen (1) med skruvarna M8x16
(14), brickor 8 // 16 (15) och fjäderbrickor (16).

2. Fäst den främre foten (6) med de förmonterade transportrullarna (25) på 
huvudramen (1). Gör detta med de två skruvarna M10x65 (10), brickorna 
10 // 20 (17) och fjäderbrickorna (13).

Steg 2:
Fäst pedalerna (27L+27R) vid pedalveven (28).

1. Skruva in den högra pedalen (27R) i sökaren på höger sida (sett i 
träningsläge) för pedalveven (28) (Varning! De
skruvriktningen medurs).

2. Skruva in den vänstra pedalen (27L) i sökaren på vänster sida (sett i 
träningsläge) för pedalveven (28) (Varning! De
skruvriktningen är moturs).

3. Montera sedan pedalremmarna åt vänster och höger (62L+62R) på de 
tillhörande pedalerna (27L+27R). (Pedalerna är märkta med "L" för vänster 
och "R" för höger.)
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Steg 3:
Fäst datorhållaren (5) och datorn (37).

1. Placera datorhållaren (5) mot huvudramen (1) och anslut kontakten till 
datorkabeln (22) med matchande kontakt för sensorkabeln (21).

2. Sätt datorhållaren (5) på den medföljande sökaren vid huvudramen (1). 
Se till att kabelanslutningen inte kläms. Skruva fast datorhållaren (5) i 
huvudramen (1) i rak riktning med skruvarna M8x16 (14), 
fjäderbrickorna (16) och bågbrickorna 8 // 25
(19).

3. Ta ut datorn (37) som har levererats ur förpackningen och sätt i 
batterierna (typ “AAA” -1,5 V pennor) genom att titta efter rätt polaritet 
på datorns baksida (37). (Batterier till datorn ingår inte i denna artikel. 
Köp dem på din marknad.)

4. Sätt i kontakten för anslutningskabeln (22) i kabeluttaget från 
bildskärmen (37)

5. Fäst monitorn (37) i datorhållaren (5) och dra åt med skruvar
M5x12 (38).
(Observera: Se till att kabelväven inte knastrar eller kläms under 
installationen.)
Skruvarna för datorn hittar du på datorerna på baksidan.

Steg 4:
Fäst sätesstödet (2) och räcken (3) vid sätesramen (4).

1. Placera sitsstödet (2) på sätesramen (4) och skruva fast det med u-
formad konsol (8), brickan 10 // 20 (17) och handgreppsskruven (20).

2. Placera ledstången (3) nära sittstödet (2) justera hålen i rören så att de 
är i linje

3. Skjut bultarna M8x70 (29) genom hålen och dra åt ledstången
(3) vid sittstöd (2) med brickor 8 // 16 (15) och nylonmuttrar (30) stadigt.

Steg 5:
Fäst sätet (35) och ryggdynan (36) vid sätesstödet (2).

1. Placera sätet (35) med baksidan på sätesstödet (2) så att hålen är i linje.

2. Sätt på varje skruv M6x15 (31) en bricka 6/12 (33) och dra åt sätet (35) 
vid sittstödet (2) ordentligt.

3. Placera baksidan av ryggdynan (36) mot sätesstödet (2) så att hålen är i 
linje.
4. Skruva fast ryggdynan (36) vid säteshållaren (2) med skruvarna M6x40 

(34) och brickorna 6 // 12 (33).
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Steg 6:
Kontroller

1. Kontrollera korrekt installation och funktion av alla skruv- och 
plugganslutningar. Installationen är därmed klar.

2. När allt är i ordning, bekanta dig med maskinen med ett lågt motstånd 
(50) och gör dina individuella justeringar.
Montera sittläget genom att lossa handgreppsskruven (20) och justera 
sittstödet (2) på sätesramen (4) på   rätt avstånd för din kroppshöjd.

Notera:

Förvara verktyget och instruktionerna på en säker plats eftersom dessa kan behövas 
för reparationer eller reservdelsbeställningar som blir nödvändiga senare.

Träningsområde i mm
(för hemmatränare och användare)

Fritt område i mm
(Träningsområde och säkerhetsområde 
(roterande 60 cm))
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Datorinstruktioner för 1903A
Den medföljande datorn möjliggör den mest praktiska träningen. Varje värde 
som är relevant för träning visas i ett motsvarande fönster.
Från början av träningspasset visas den nödvändiga tiden, den aktuella 
hastigheten, den ungefärliga kaloriförbrukningen, den resta sträckan och 
den aktuella pulsfrekvensen. Alla värden räknas från noll och uppåt.

Datorn slås på genom att kort trycka på F-knappen eller helt enkelt genom 
att börja träna. Datorn börjar registrera och visa alla värden. För att 
stoppa datorn, sluta bara träna. Datorn stoppar alla mätningar och 
behåller de senast uppnådda värdena. De senast uppnådda värdena i 
funktionerna TID, KALORIER och KM lagras i 4 minuter. och träning kan 
fortsätta med dessa värden när träningen återupptas.
Datorn växlar automatiskt till ca. 4 minuter efter att träningen är stoppad.

Visar:
1. "KM/H" hastighetsvisning:
Den aktuella hastigheten visas i kilometer i timmen. Det är inte möjligt att ange 
ett visst värde med "E" -tangenten. De värden som senast uppnåddes med 
denna funktion sparas inte. (Visningsgräns: 99,9 km/h.)

2. "ZEIT" Tidsvisning:
Den aktuella tiden visas i minuter och sekunder. Det är möjligt att ange ett 
visst värde med knappen "E". Om en viss tid har angetts visas återstående 
tid. När det angivna värdet uppnås indikeras detta med en akustisk signal. 
De värden som senast uppnåddes med denna funktion lagras. 
(Visningsgräns: 99,59 minuter.)

3. "KM" Avståndsvisning:
Den aktuella statusen för den reste sträckan visas. Det är möjligt att ange 
ett visst värde med knappen "E". Om ett visst avstånd har angetts visas 
återstående avstånd. När det angivna värdet uppnås indikeras detta med 
en akustisk signal. De värden som senast uppnåddes med denna funktion 
lagras. (Visningsgräns: 999 km.)

Byta batterier:
1. Öppna luckan till batterifacket och ta sedan bort de använda 
batterierna. (Om batterierna läcker, ta bort dem under ökad med tanke på 
att batterisyran inte kommer i kontakt med huden, kom och rengör 
batterifacket noggrant.)
2. Sätt i de nya batterierna (typ (AAA) 1,5 V i rätt ordning och ta hänsyn till 
polariteten i batterifacket och stäng batteriluckan så att den klickar på 
plats.
3. Om datorn inte tar upp omedelbart, bör funktionen Batterier tas bort i 
10 sekunder och sättas in igen.
4. De tomma batterierna ska överensstämma med 
avfallshanteringsföreskrifterna och lämnar inte restavfall.

4. "CALORIEN" Kaloridisplay:
Den aktuella statusen för de förbrukade kalorierna visas. Det är möjligt att 
ange ett visst värde med knappen "E". Om en viss förbrukning har angetts 
visas återstående antal kalorier som ska konsumeras. När det angivna 
värdet uppnås indikeras detta med en akustisk signal. De värden som 
senast uppnåddes med denna funktion lagras. (Displayens gräns: 999 
kalorier.)

5. "ODO" Km Total-display:
Den aktuella statusen för de resta kilometerna för alla tidigare 
träningspass inklusive nuvarande träningspass visas. Ett visst värde kan 
inte vara specifikt. red. De värden som senast uppnåddes med denna 
funktion sparas inte. (Visningsgräns: 9.999 km.) Batterifack

6. "SCAN" -funktion:
Om denna funktion väljs visas de aktuella värdena för alla funktioner 
successivt i en konstant sekvens på ca. var 5: e sekund.

Nycklar:

1. "F" -tangent:
AAA -batterier

Genom att trycka på denna knapp en gång gör det möjligt att byta från en 
funktion till en annan, det vill säga att respektive funktioner kan väljas för 
vilka uppgifter kan göras med knappen "E". Den valda funktionen 
indikeras med en ikon i respektive fönster.

2. "E" -tangent:

Genom att trycka på denna knapp en gång är det möjligt att ange värden steg 
för steg i respektive funktioner. För detta måste den önskade funktionen först 
väljas med knappen "F".
Om du håller knappen intryckt aktiveras snabbare löpning, vilket kan 
stoppas genom att trycka på knappen igen. När träningen börjar, räknas 
de angivna värdena ner till noll.

3. "L" = Radera:
När denna knapp trycks in kort, återställs de värden som valts med 
knappen "F" till noll. Om tangenten hålls längre (ca 3 sekunder) raderas 
alla senast uppnådda värden med undantag för värdena i displayen "KM 
TOTAL".
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Rengöring, kontroller och förvaring av hemmacykeln: Felsökning
Om du inte kan lösa problemet med följande information, tack

1. Rengöring kontakta ett auktoriserat servicecenter.
Använd endast en mindre våt trasa för rengöring.

Varning: Använd aldrig bensen, thinner eller andra aggressiva 
rengöringsmedel för ytrengöring eftersom denna skada orsakade.
Enheten är endast för privat hembruk och för användning 
inomhus.
Håll enheten ren och fukt från enheten.

Problem Möjlig orsak Lösning

Dator
har inget värde
på Display om
du trycker på valfri
nyckel.

Inga batterier insatta
eller batterierna är tomma

Kontrollera batteriernas 
placering i batterifacket eller 
byt batterier.2. Förvaring

Ta ut batterierna från datorn medan enheten är avsedd att 
användas i mer än 4 veckor. Skjut sadelreglaget mot styret och 
sittstödsröret så djupt som möjligt in i ramen. Välj en torr 
förvaring internt och lägg lite sprayolja på pedallagren till vänster 
och höger, och på handskruvens gänga för sadelstöd.

Täck över cykeln så att den inte blir missfärgad av solljus och smutsig 
genom damm.

Datorn är
räknar inte
data och gör
inte växla
på efter start
cykling.

Sensorimpuls
saknas bas på
inte väl ansluten
förbindelse

Kontrollera kontakten på 
datorn.

Datorn är
räknar inte
data och gör
inte växla
på efter start
cykling.

Sensorimpuls
saknas bas på
inte rätt position
av sensorn.

Ta av locket och kontrollera 
avståndet mellan magnet och 
sensor. Magneten vid 
vridbandshjulet bör ha mindre 
än <5 mm avstånd mot 
sensorns position.

3. Kontroller
Vi rekommenderar var 50: e timme att granska 
skruvanslutningarna med avseende på täthet, som förbereddes i 
monteringen. Var 100: e drifttimme bör du lägga lite sprayolja vid 
pedallagren till vänster och höger, och till gängan på 
handskruven för sadelstöd.

Motstånd
ändra inte

Anslutning av resi-
hållning inte bra

Kontrollera motståndsanslutningen 
inuti huset med avseende på 
brunnanslutning.

Uppvärmningsövningar (uppvärmning)

Börja din uppvärmning genom att gå på plats i minst 3 minuter och utför sedan följande gymnastiska övningar för kroppen för träningsfasen för att förbereda sig 
därefter. Övningarna överdriver det inte och körs bara så långt tills ett lätt drag kände. Denna position kommer att hålla ett tag.

Nå med vänster hand bakom 
huvudet till höger axel och 
dra med höger hand något 
till vänster armbåge. Efter 20 
sekunder. växelarm.

Böj framåt så långt fram 
som möjligt och låt benen 
nästan sträckta. Visa det 
med fingrarna i 
tåriktningen. 2 x 20 sekunder

Sätt dig ner med ett ben 
utsträckt på golvet och böj 
dig framåt och försök nå 
foten med händerna. 2 x 
20 sekunder

Knäböja i ett stort utfall 
framåt och försörja dig med 
händerna på golvet. Tryck 
ner bäckenet. Byt efter 20 
sek ben.

Efter uppvärmningsövningarna av några armar och ben skaka lös.
Avsluta inte träningsfasen plötsligt, men cyklar lugnt något utan motstånd från att återgå till normal pulszon. (Kyl ner) Vi rekommenderar att 
uppvärmningsövningarna i slutet av träningen genomförs och avslutar ditt träningspass med att skaka på extremiteterna.
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Utbildningsinstruktioner

Du måste överväga följande faktorer för att bestämma mängden 
träningsansträngning som krävs för att uppnå konkreta fysiska och hälsofördelar:

1. Intensitet:
Nivån på fysisk ansträngning i träningen måste överstiga nivån för normal 
ansträngning utan att nå andnöd och / eller utmattning. En lämplig 
riktlinje för effektiv träning kan tas från pulsen. Under träningen bör detta 
stiga till området mellan 70% och 85% av den maximala pulsfrekvensen 
(se tabellen och formuläret för bestämning och beräkning av detta).

Under de första veckorna bör pulsen ligga kvar i den nedre änden av 
denna region, cirka 70% av den maximala pulsen. Under de följande 
veckorna och månaderna bör pulsen sakta höjas till den övre gränsen på 
85% av den maximala pulsfrekvensen. Ju bättre det fysiska tillståndet för 
den person som utövar övningen, desto mer bör träningsnivån ökas för 
att ligga kvar mellan 70% och 85% av den maximala pulsfrekvensen. Detta 
bör göras genom att förlänga tiden för träningen och / eller öka 
svårighetsgraden.
Om pulsfrekvensen inte visas på datorns display eller om du av 
säkerhetsskäl vill kontrollera din puls, som kan ha visats felaktigt på grund 
av fel vid användning, etc., kan du göra följande:
a. Pulsmätning på konventionellt sätt (känner pulsen vid handleden, till 
exempel och räknar antalet slag på en minut).
b. Mätning av pulsfrekvens med en lämplig specialiserad enhet (finns hos 
återförsäljare som är specialiserade på hälsorelaterad utrustning).

2. frekvens
De flesta experter rekommenderar en kombination av hälsomedveten 
näring, som måste bestämmas utifrån ditt träningsmål och fysisk träning 
tre gånger i veckan. En normal vuxen måste träna två gånger i veckan för 
att behålla sin nuvarande kondition. Minst tre träningspass i veckan krävs 
för att förbättra ditt tillstånd och minska din vikt. Naturligtvis är den 
optimala träningsfrekvensen fem pass i veckan.

Beräkningsformel: Maximal puls = 220 - ålder
(220 minus din ålder) 
(220 - ålder) x 0,9
(220 - ålder) x 0,85 
(220 - ålder) x 0,7

3. Planera utbildningen
Varje träningspass bör bestå av tre faser: uppvärmningsfasen, 
träningsfasen och nedkylningsfasen. Kroppstemperaturen och syreintaget 
bör höjas långsamt i uppvärmningsfasen. Detta kan göras med 
gymnastiska övningar som varar i fem till tio minuter.
Då ska själva utbildningen (utbildningsfasen) börja. Träningsansträngningen 
bör vara relativt låg under de första minuterna och sedan höjas under en period 
av 15 till 30 minuter så att pulshastigheten når området mellan 70% och 85% av 
den maximala pulsfrekvensen.
För att stödja cirkulationen efter träningsfasen och för att förhindra värkande 
eller ansträngda muskler senare är det nödvändigt att följa träningsfasen med 
en nedkylningsfas. Detta bör bestå av stretchövningar och / eller lätta 
gymnastiska övningar under en period av fem till tio minuter.

90% av den maximala pulsfrekvensen 
85% av den maximala pulsfrekvensen 
70% av den maximala pulsfrekvensen

=
=
=

4. Motivation
Nyckeln till ett framgångsrikt program är regelbunden träning. Du bör ställa in 
en fast tid och plats för varje träningsdag och förbereda dig mentalt inför 
träningen. Träna bara när du är redo för det och ha alltid ditt mål i sikte. Med 
kontinuerlig träning kommer du att kunna se hur du utvecklas dag för dag och 
närmar dig ditt personliga träningsmål bit för bit.
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Reservdelar reservdelar RS 100 
Art.-nr. 1903A

Kontakta oss om några komponenter är defekta eller saknas, eller om du 
behöver reservdelar eller byte i framtiden.

Databas för internet- och reservdelar: 
www.christopeit-service.deTekniska data: Problem: 01. 10. 2020

• Magnetiskt bromssystem
• Cirka. 6 kg centrifugalmassa
• 10-stegs motståndskontroll
• justerbart och bekvämt säte med ryggdyna
• låg entré
• antislippedaler med pedalrem
• tyst platt remdrivning
• Transportrullar vid framfoten
• Lättanvänd dator med digital visning av: Tid, Hastighet, Avstånd, 

ODO, ca. kaloriförbrukning och skanning. Inmatning av gränser 
för tid, distans och ca. kalorier. Meddelande om högre gränser. 
Hållare för smartphone/surfplatta.

• Max. kroppsvikt 100 kg

Top-Sports Gilles GmbH
Friedrichstr. 55
42551 Velbert
Telefon: +49 (0) 2051-6 06 70 
Telefax: +49 (0) 2051-6 06 74 4 e-
post: info@christopeit-sport.com 
www.christopeit-sport.com

Denna produkt är skapad endast för privat hemmasportaktivitet och inte
Objektets vikt: 24 kg
Utrymmeskrav ca. L 133 x B 60 x H 95 cm 
Träningsutrymme ca: min. 2,5 m²

tillåtet för oss i ett kommersiellt eller professionellt område.
Hemsport använd klass H/C
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