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Kære kunde,
Vi lykønsker dig med købet af denne hjemmesportstræningsenhed 
og håber du nyder at bruge den.
Vær opmærksom på og følg oplysningerne og instruktionerne i 
denne monterings- og betjeningsvejledning. Har du spørgsmål, 
kan du naturligvis til enhver tid kontakte os.

Med venlig hilsen, Din 
Top Sport Gilles GmbH

Opmærksomhed:

Før brug
i drift
læs instruktionerne!

VIGTIGE ANBEFALINGER
OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Vores produkter er grundlæggende TÜV-testede og svarer dermed 
til den nuværende højeste sikkerhedsstandard. Dette faktum fritager 
dig dog ikke fra strengt at overholde følgende principper.

1. Saml apparatet nøjagtigt efter monteringsvejledningen og brug 
kun de apparatspecifikke enkeltdele, der medfølger til monteringen 
af   apparatet og er anført i montagen. Inden selve monteringen skal 
du groft kontrollere leverancens fuldstændighed ved hjælp af 
følgesedlen og fuldstændigheden af   leveringsomfanget ved hjælp 
af montagetrinene.

12. OBS: Hvis du oplever svimmelhed, kvalme, brystsmerter eller 
andre unormale symptomer, skal du afbryde træningen og 
kontakte en passende læge.
13. Generelt er sportsudstyr ikke et legetøj. De må derfor kun 
bruges efter hensigten og af behørigt informerede og 
uddannede personer.

2. Inden apparatet tages i brug første gang og med jævne 
mellemrum (hver 1.-2. måned), skal du kontrollere, at alle 
skruer, møtrikker og andre forbindelser er spændte, så 
træningsapparatets driftstilstand er sikret. Defekte enkeltdele 
skal straks udskiftes eller fjernes. Lås om nødvendigt enheden, 
indtil den er repareret.

14Personer som børn, handicappede og handicappede bør kun 
bruge enheden i nærværelse af en anden person, som kan yde 
assistance og vejledning. Brug af enheden af   børn uden opsyn 
skal forhindres ved at træffe passende foranstaltninger.

3. Opstil enheden på et tørt, plant sted og beskyt det mod fugt og 
fugt. Ujævne gulve skal kompenseres for ved passende 
foranstaltninger på gulvet og, hvis de er til stede sammen med 
denne anordning, ved at bruge justerbare dele af apparatet, der er 
beregnet til dette formål. Kontakt med fugt og fugt skal udelukkes.

15 Det skal sikres, at brugeren og andre personer aldrig går 
eller står med nogen kropsdele i området af stadig bevægelige 
dele.
16 Dette produkt må ikke overskride slutningen af   dets levetid
skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, 
men skal afleveres på et indsamlingssted til genbrug af elektrisk 
og elektronisk udstyr. Symbolet på produktet, brugsanvisningen 
eller emballagen angiver dette. Materialerne er genanvendelige 
i henhold til deres mærkning. Ved at genbruge, genbruge 
materialer eller andre former for genbrug af gamle enheder, 
yder du et vigtigt bidrag til at beskytte vores miljø. Spørg 
kommunen om det ansvarlige bortskaffelsessted.

4. Hvis installationsstedet skal beskyttes særligt mod trykpunkter, 
snavs og lignende, placeres en passende skridsikker overflade (f.eks. 
gummimåtte, træplade eller lignende) under apparatet.
5. Fjern alle genstande inden for en radius på 2 meter fra enheden, før 
du starter træningssessionen.

6. Brug ikke aggressive rengøringsmidler til at rengøre enheden, og 
brug kun det medfølgende værktøj eller dit eget egnede værktøj til 
montering og eventuelle reparationer. Svedaflejringer på apparatet 
skal fjernes umiddelbart efter endt træningspas.

17 Af hensyn til miljøet må emballagematerialer, tomme batterier og dele af 
apparatet ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, men smid 
dem i de dertil beregnede indsamlingsbeholdere eller aflever dem på egnede 
indsamlingssteder.7. OBS! Pulsovervågningssystemer kan være unøjagtige. 

Overdreven træning kan forårsage alvorlig skade eller død. En 
egnet læge bør derfor konsulteres, før målrettet træning 
påbegyndes. Dette kan definere den maksimale belastning (puls, 
watt, træningsvarighed osv.), du kan udsætte dig selv for og give 
præcis information om den korrekte kropsholdning under 
træningen, træningsmålene og ernæring. Den må ikke trænes 
efter tunge måltider. Det skal bemærkes, at denne enhed ikke er 
egnet til terapeutiske formål.

18Den maksimalt tilladte belastning (=kropsvægt) er sat til 120 
kg. Inden træningen påbegyndes, skal du sikre dig, at den 
tilladte totalvægt ikke overskrides.
19Hvis strømledningen til denne enhed er beskadiget, skal den 
udskiftes af producenten eller kundeservice eller af en elektrisk 
kvalificeret person.
20Efterlad ikke løbebåndet tændt eller i drift uden opsyn, og 
sørg for utilsigtet brug ved at trække stikket ud.8. Træn kun med enheden, hvis den fungerer korrekt. Brug kun 

originale reservedele til eventuelle reparationer.FARE:Hvis dele 
bliver for varme, når du bruger enheden, skal du straks udskifte 
dem og sikre enheden mod brug, så længe den endnu ikke er 
blevet repareret.

21Overensstemmelseserklæring
Producent: Top Sports Gilles GmbH, Friedrichstrasse 55, 
D-42551 Velbert. Dette produkt overholder følgende europæiske 
direktiver og standarder: 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 
2011/65/EG (RoHS) og EN 20957-1 (Homesport).

9. Når du justerer justerbare dele, skal du være opmærksom på den 
korrekte position eller den markerede, maksimale justeringsposition 
og sikre den nyligt justerede position korrekt. Er der behov for 
justeringshjælpemidler, skal disse fjernes igen efter 
justeringsforløbet.

22 Monterings- og betjeningsvejledningen er at betragte som en del 
af produktet. Hvis produktet sælges eller videregives, skal denne 
dokumentation medfølge.

10 Medmindre andet er angivet i vejledningen, må enheden kun 
bruges af én person ad gangen til træning. Træningspræstationen 
bør i alt være 45 minutter/dagligt. Ikke overstige.
11. Træningstøj og sko, der egner sig til konditionstræning med 
apparatet, skal bæres. Tøj skal være sådan, at det ikke kan blive 
fanget under træning på grund af dets form (f.eks. længde). 
Træningsskoene skal vælges, så de passer til træningsapparatet, 
giv altid foden et fast hold og har en skridsikker sål.
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DA
UPAKKES OG BRUG.

Læs venligst vores anbefalinger og sikkerhedsinstruktioner 
før brug!

TRIN 1:
Fjernelse af løbebåndet
1. Fjern de små dele og det løse emballagemateriale fra kassen, og få 
derefter løbebåndet ud ved hjælp af en anden person. Når du gør det, 
skal du række ind under bundrammen (51) og være opmærksom på 
risikoen for at blive klemt.

43

51
TRIN 2:
Fold håndtagene ud
1. Løft håndtagene (43) fra liggende stilling og hold dem under 
hele foldningsprocessen, da dæmperne (21) udøver den 
passende kraft på håndtagene.

TRIN 3: 43Fold af håndtaget
1. For at folde håndtagene (43) tilbage, før dem til den vandrette 
endeposition. Hold grebene fast, mens dæmperne udøver kraft 
på grebene.Opmærksomhed:Vi anbefaler altid at træne med 
håndgrebene i oprejst stilling og sikkerhedsklemmen på, så 
håndtagene er tilgængelige og løbebåndet stopper ved en farlig 
situation/nødnedkørsel.

44

21

TRIN 4:
Transport af løbebåndet

1. Sluk for løbebåndet, og tag netledningen ud.
2. Løft kun løbebåndet i den bagerste ende, indtil løbebåndet 
hviler på de forreste transportruller (44), og det nemt kan flyttes.

OPMÆRKSOMHED: Inden du slår løbebåndet sammen, skal du slukke for 
løbebåndet og vente, indtil løbefladen står stille.

TRIN 5:
kontrol og idriftsættelse
1. Hvis alt er i orden, skal du sætte netkablet (57) i en korrekt 
installeret stikkontakt (220-240V~50-60Hz) og tænde for 
hovedafbryderen (46) nederst foran på basisapparatet.

53

15
2. Indsæt derefter sikkerhedsklemmen (15) på det rigtige sted 
på højre håndtag (43R), og computeren signalerer, at den er klar 
til brug. Fjern forsigtigt beskyttelsesfilmen fra skærmen. Placer 
sikkerhedsklemmen (15) på dit træningstøj (f.eks. linningen) og 
stil dig på sideskinnerne (26+36) på løbebåndet.

43L

43R
3. Indsæt batteriet i fjernbetjeningen, og observer polariteten. 
Tryk på" "knappen på fjernbetjeningen (53) for at starte 
løbebåndet. Efter 3 sekunders nedtælling begynder løbefladen 
(34) at bevæge sig. Træd op på løbefladen (34) umiddelbart efter 
at løbebåndet er startet og følg den indstillede hastighed. Gør 
dig bekendt med enheden ved lave hastigheder. Gå midt på 
løbefladen (34), hvis du er usikker, når du går, skal du holde fast 
i håndtagene (43) og ikke træde på sidefodstøtterne (26+36). 
Løb kun på løbebåndet, mens du vender mod computeren (1). I 
en nødsituation skal du stå af løbebåndet fra siden og holde fast 
i et håndtag (43).

1
4626

34

OPMÆRKSOMHED: Opbevar venligst instruktionerne omhyggeligt, da de vil være 
nødvendige for reparationer og reservedelsbestillinger, der kan blive nødvendige på et 
senere tidspunkt.

57

363



DA
BEMÆRKNINGER OM VEDLIGEHOLDELSE OG JUSTERING

1. Vedligeholdelse af slidbane:
For at løbebåndet kan løbe let og godt på længere sigt, bør 
undersiden af   løbefladen, som ligger på glidebrættet, altid 
kontrolleres for glidning efter 50 timers drift og om nødvendigt 
behandles med Siliconespay (do. ikke bruge oliebaserede eller 
petroleumsbaserede smøremidler). For at gøre dette løftes 
løbefladen lidt fra glidebrættet og påfør silikoneolie mellem 
undersiden af   løbefladen og oversiden af   glidebrættet. (Forsigtig: 
For meget smøremiddel kan få slidbanen til at glide.)
2. Justering af løbebåndet:
en.Indstil løbebåndet til 3-5 km/t i det manuelle program.
b.Brug unbrakonøglen til at centrere båndet på endekapperne.

c.Drej den højre side med uret for at justere slidbanen til 
venstre.
dvs.Drej venstre side med uret for at justere slidbanen til højre

e.Hvis det ikke er muligt permanent at justere løbefladen som 
nævnt ovenfor, er løbefladen beskadiget og bør derefter 
udskiftes.

58

Varsel:Sørg for, at løbefladen løber så centralt som muligt. Så 
snart denne bevæger sig for langt fra midten (mere end 10 mm), 
skal slidbanen justeres på midten.
3. Tapen glider:
en.Løbefladen er ikke korrekt spændt. Stram begge skruer på 
endestykkerne let.
b.Kileremmen er ikke korrekt spændt.
c.Fjern overskydende smøremiddel med en klud.

Ingen visning:
en.Tjek, at stikket er i stikkontakten, og at stikkontakten har strøm.

b.Kontroller, om hovedafbryderen på bundrammen er tændt, og om 
sikkerhedsklemmen er korrekt placeret på håndtaget.

4. Overbelastningsbeskyttelse
Sikringsrummet (B) er placeret mellem hovedafbryderen (A) og 
netstikket (C) på hovedtilslutningen. Der er en fintrådssikring 
5x20mm med dataene 5A/250V.
5. Uvedkommende driftsstøj
en.Kontrol af alle skrueforbindelser for tæthed.
b.Kontroller, om den flade rem er OK.
c.Tjek om slidbanen er i orden.

Kommentar:Hvis du ikke kan finde fejlen ved hjælp af den 
beskrevne hjælp, skal du kontakte sælgeren eller producenten.
6. Rengøring
Brug kun en let fugtig klud til rengøring.Fare:Brug aldrig benzin, 
fortynder eller andre aggressive rengøringsmidler til at rengøre 
overfladen, da dette vil forårsage skade. Enheden er kun egnet 
til privat brug i hjemmet og til indendørs brug. Hold enheden 
ren og fugt væk fra enheden.

7. Opbevaring
Fold håndtaget ind. Tag netledningen ud, hvis du ikke har til 
hensigt at bruge enheden i mere end 4 uger. Vælg et tørt 
opbevaringssted i huset. Du kan opbevare løbebåndet liggende 
eller stående på de forreste positioner lænet mod væggen. Dæk 
enheden til for at beskytte den mod misfarvning forårsaget af 
sollys og støv.
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DA
COMPUTERINSTRUKTIONER

AT VISE: " " knappen
Ved at trykke på denne knap starter det valgte program. Under 
træning stopper et tryk på denne knap programmet, og 
løbefladen løber ud med en forsinkelse.

Tidsvisning (TIME):
Viser, hvor længe du løb i minutter og sekunder.

km/t-visning (HASTIGHED):
Viser løbebåndets kørehastighed i kilometer i timen. Viser det 
valgte program nr. P01-P06 ved stillestående.

"+" knap:
Ved at trykke på denne knap øges hastigheden, mens løbebåndet 
kører. Ved stilstand kan indgangsværdier øges.

Afstandsvisning (DISTANCE):
Viser hvor langt du løb i kilometer.

"-" knap:
Et tryk på denne knap reducerer hastigheden under 
løbebåndsdrift. Ved stilstand kan indgangsværdier reduceres.

Kalorievisning (CALORIES):
Viser de ca forbrugte kilokalorier i kcal.

M-knap: (tilstand)
Ved at trykke på denne knap vælges standardindstillingen (tid, 
distance, kalorier) i det manuelle program.FJERNBETJENINGSKNAPPER:

P-tast: (program)
Et af standardprogrammerne kan vælges med P-knappen. 
(Uddannelsesprogrammer P01 – P06)

S-knap: (langsomt stop)
Ved at trykke på denne knap stopper løbebåndet efter 1 minut.

PROGRAMMER
Installation
Løbebåndet kan kun styres med den medfølgende fjernbetjening. Fjernbetjeningen kræver en knapcelle type CR2032. Indsæt 
batteriet i fjernbetjeningen, og observer polariteten. Før armbåndet gennem de to huller på bagsiden af   fjernbetjeningen for at 
bære fjernbetjeningen på dit håndled og betjene den. Rækkevidden er omkring 1,5m. Hvis fjernbetjeningen ikke reagerer, skal du 
først udskifte batteriet.

Manuelt program
1. Tilslut netkablet (57) til løbebåndet og til en korrekt installeret stikkontakt (230V~50Hz) og tænd for hovedafbryderen (46) nederst 
foran på basisapparatet.
2. Stil dig på de sorte områder i kanten af   siden.
3. Sæt sikkerhedsklemmen (15) på dit træningstøj (f.eks. linning) og i den tilsvarende holder på højre håndtag (43R), og computeren 
vil vise dig det manuelle program og er klar til at starte.
4. Tryk på" "knappen for at starte løbebåndet. Efter 3 sekunders nedtælling begynder løbefladen at bevæge sig. Umiddelbart efter at bæltet 
er startet, træder du op på løbebåndet og følger den indstillede hastighed.

Tidsprogram:
Brug M-knappen til at vælge tidsprogrammet, tidsdisplayet blinker og viser et forslag på 30:00 minutter. Hvis du ønsker det, kan du ændre 
dette ved at bruge “+” og “-” knapperne. (Standardindstilling 5:00-99:00 minutter.) Start programmet efter at have angivet tiden med" " 
knappen, og den forudindstillede værdi tæller ned til "0". Når denne værdi er nået, lyder der et signal, og løbebåndet stopper.

Fjernelsesprogram:
Vælg distanceprogrammet med M-knappen, så blinker afstandsdisplayet, og der vises et forslag på 1,00KM. Hvis det ønskes, kan du 
ændre dette med "+" og "-" knapperne (standardindstilling 0,5-65,0KM) Start programmet efter at have angivet afstanden med" " 
knappen, og den forudindstillede værdi tæller ned til "0". Når denne værdi er nået, lyder der et signal, og løbebåndet stopper.

Kalorie program:
Brug M-knappen til at vælge kalorieprogrammet, 
kaloriedisplayet blinker derefter, og et forslag på 50 
kcal vises. Du kan ændre dette med "+" og "-" 
knapperne, hvis du ønsker det. (Standardindstilling 
10-995 kcal.) Start programmet efter at have 
specificeret kalorierne med " " -knappen, og den 
forudindstillede værdi tæller ned til "0". Når denne 
værdi er nået, lyder der et signal, og løbebåndet 
stopper.

Skærm visningsværdi standardindstilling visningsmulighed
TID (MIN:SEK) 0:00 30:00 5:00-99:00 0:00-99:59

KM/H 0,0 N/A N/A 1,0-8,0

KM 0,00 1.00 0,5-65,0 0,00-99,99

KALORIER (Kcal) 0 50 10-995 0-999

Hastighedsprogrammer P01-P06
Brug P-knappen til at vælge mellem 6 forskellige 
hastighedsprogrammer. I disse programmer er 
den givne tid opdelt i 20 delintervaller og 
hastigheden ændres automatisk som vist i 
nedenstående tabel. Ved at trykke på" " knappen 
starter programmet. Efter programmets 
afslutning lyder et signal, og løbebåndet stopper. 
Tryk på for at sætte programmet på pause " " -
Knap.

tid → Programmer i 20 tidsopdelinger

↓ program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
P01 km/t 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 2
P02 km/t 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 3 3
P03 km/t 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 5 4 5 4 3 4 3 2
P04 km/t 2 3 3 4 3 4 4 5 4 5 5 6 5 6 6 5 4 3 2 1
P05 km/t 2 2 3 4 5 6 6 5 4 3 3 2 3 4 4 5 6 5 4 3
P06 km/t 1 2 3 3 3 4 5 6 6 6 5 4 3 2 2 2 3 4 3 2
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sikkerhedsklemme
Sikkerhedsklemmen fungerer som en beskyttelse i nødstilfælde. Den 
skal hvile på håndtaget til højre (43R) for at foretage indtastninger 
og starte løbebåndet. Sæt sikkerhedsklemmen (15) på hver gang du 
træner. Det er for din sikkerhed, så løbebåndet stopper hurtigt i 
tilfælde af en nødnedstigning. Hvis sikkerhedsklemmen ikke er på 
håndtaget til højre, viser computeren fejlmeddelelsen "---". Ved at 
placere backup-klippet sættes alle værdier til nul, og computeren er 
klar til at starte.

43L

43R

2000 2000

1500 660
2100 1860

Træningsareal i mm
(for enhed og bruger)

frigang i mm
(træningsområde og
sikkerhedsområde
(omkreds 60 cm))

GARANTIPOLITIK
Garantien er 24 måneder, gælder for nye varer ved første køb og 
begynder på faktura eller leveringsdato. Eventuelle mangler vil 
blive afhjulpet gratis i garantiperioden.

Hvis det er muligt, bedes du opbevare den originale emballage i 
garantiperioden for at beskytte varerne tilstrækkeligt i tilfælde af 
returnering og ikke sende nogen fragtafhentning til 
serviceafdelingen!

Hvis du opdager en fejl, er du forpligtet til straks at anmelde det til 
producenten. Det er op til producentens skøn at opfylde garantien 
ved at sende reservedele eller reparere dem. Hvis reservedele 
afsendes, er der tilladelse til at udskifte dem uden tab af garanti. 
Reparationer på installationsstedet er udelukket.

At gøre krav på garantiservice resulterer ikke i en forlængelse af 
garantiperioden.

Krav om erstatning for skader, der måtte opstå uden for enheden 
(medmindre ansvar er fastsat ved lov) er udelukket.

Træningsudstyr til hjemmet er ikke beregnet til kommerciel eller 
industriel brug. Overtrædelse af brugen vil resultere i en 
reduceret garanti eller tab af garanti. Fabrikant:

Top Sports Gilles GmbH
Friedrichstr. 55
42551 Velbert

Garantien gælder kun for materiale- eller fabrikationsfejl. 
Garantien bortfalder i tilfælde af sliddele eller skader forårsaget 
af misbrug eller ukorrekt behandling, brug af magt og indgreb 
udført uden forudgående konsultation med vores 
serviceafdeling.
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DA
TRÆNINGSGUIDE

For at opnå mærkbare fysiske og helbredsmæssige forbedringer 
skal følgende faktorer tages i betragtning, når den nødvendige 
træningsindsats bestemmes:

For at forhindre tømmermænd eller belastninger skal 
"afkølingsfasen" overholdes efter "træningsfasen". I denne 
periode bør strækøvelser og/eller lette gymnastiske øvelser 
udføres i fem til ti minutter.

1. Intensitet:
Niveauet af fysisk anstrengelse under træning skal overstige 
punktet for normal anstrengelse uden at nå punktet for 
åndenød og/eller udmattelse. Et passende pejlemærke for 
effektiv træning kan være pulsen. Dette bør være mellem 70 % 
og 85 % af den maksimale puls under træning (se tabel og 
formel for bestemmelse og beregning). I løbet af de første par 
uger skal pulsen ligge i det nedre område på 70 % af den 
maksimale puls under træning. I løbet af de følgende uger og 
måneder bør pulsen øges langsomt op til den øvre grænse på 85 
% af den maksimale puls. Jo større tilstand praktikanten har, jo 
mere skal uddannelseskravene øges, at komme i intervallet 
mellem 70 % og 85 % af den maksimale puls. Dette er muligt ved 
at forlænge træningens varighed og/eller øge sværhedsgraden. 
Hvis pulsen ikke vises på computerskærmen, eller hvis du vil 
være på den sikre side og vil tjekke din puls, som kan blive vist 
forkert på grund af mulige applikationsfejl eller lignende, kan du 
bruge følgende værktøjer:

en.
Pulskontrolmåling på konventionel måde (scanning af pulsslag, 
f.eks. på håndleddet og tælle slagene inden for et minut).

b.
Pulskontrolmåling med egnede og kalibrerede pulsmålere 
(tilgængelig i medicinske forsyningsforretninger).

4. Motiverende
Nøglen til et vellykket program er regelmæssig træning. Du bør 
etablere et fast tidspunkt og sted for hver træningsdag og 
forberede dig mentalt til træningen. Træn kun i godt humør og 
husk altid dit mål. Med kontinuerlig træning vil du dag for dag 
se, hvordan du udvikler dig og kommer tættere på dit personlige 
træningsmål bid for bid.

Pulsmålingstabel:
(x-akse = alder i år fra 20 til 70 // y-akse = pulsslag pr. minut fra 
100 til 220)

Beregningsformler:
Maksimal puls = 220 - alder
90% af maksimal puls = (220 - alder) x 0,9 
85% af maksimal puls = (220 - alder) x 0,85 
70% af maksimal puls = (220 - alder) x 0,7

2. Frekvens:
De fleste eksperter anbefaler kombinationen af   en 
sundhedsbevidst kost, som skal tilpasses efter træningsmålet, 
og fysisk træning tre til fem gange om ugen. En normal voksen 
skal træne to gange om ugen for at bevare deres nuværende 
tilstand. For at forbedre sin tilstand og ændre sin kropsvægt har 
han brug for mindst tre træningspas om ugen. Selvfølgelig er en 
frekvens på fem træningsenheder om ugen ideel.

3. Træningsdesign
Hver træningsenhed bør bestå af tre træningsfaser: 
"opvarmningsfase", "træningsfase" og "afkølingsfase". I 
"opvarmningsfasen" bør kropstemperaturen og ilttilførslen øges 
langsomt. Dette er muligt gennem gymnastiske øvelser over en 
periode på fem til ti minutter. Selve træningen ("træningsfasen") 
bør derefter begynde. Træningsbelastningen skal være let i et 
par minutter og derefter øges over en periode på 15 til 30 
minutter, så pulsen ligger i intervallet 70 % til 85 % af den 
maksimale puls. For at understøtte kredsløbet efter 
"træningsfasen" og en muskel

OPVARMNINGSØVELSER
Start din opvarmningsfase med at gå på stedet i mindst 3 minutter og lav derefter følgende gymnastiske øvelser for at forberede 
din krop til træningsfasen. Overdriv ikke øvelserne og gør dem kun, indtil du mærker et let træk. Hold derefter denne stilling et 
stykke tid.

Tag fat i din højre skulder 
bag hovedet med din 
venstre hånd og træk let i 
krogen af   din venstre arm 
med højre hånd. Efter 20 
sek. skifte arme.

Bøj frem så langt som muligt og 
hold benene næsten lige. Peg 
fingrene i retning af dine tæer. 2 
x 20 sek.

Sid på gulvet med det ene 
ben lige og læn dig 
fremad, og prøv at nå din 
fod med dine hænder. 2 x 
20 sek.

Knæl frem i et bredt udfald og 
placer dine hænder på gulvet for 
at få støtte. Skub bækkenet ned. 
Skift ben efter 20 sekunder.

Efter opvarmningsøvelserne skal du løsne dine arme og ben ved at ryste dem lidt. Vi anbefaler at gentage opvarmningsøvelserne i 
slutningen af   træningspasset og afslutte træningspasset ved at ryste dine ekstremiteter ud. (Køl ned)
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BOMLISTE - RESERVEDELSLISTE 
CS 2000

DA

Varenr.:
Status for de tekniske data: 06/11/2021

2030 (A) Dette løbebånd er kun beregnet til privat brug i hjemmet og er 
ikke beregnet til industriel eller kommerciel brug. Brugsklasse 
H/C til hjemmesport• Motorens kontinuerlige effekt 0,75 hk (550 watt), 

motorens maksimale effekt 1,5 hk (1100 watt)
• Hastighed: 1 km/t til 8 km/t (justerbar i trin på 0,1 

km/t)
• Løbebåndet kan samles og foldes sammen uden større 

indsats.
• Løbebåndet kan opbevares liggende eller oprejst på de 

forreste positioner og lænet mod væggen.
• 1 manuelt program med standard muligheder for tid, 

distance og ca kalorieforbrug
• 6 forudindstillede træningsprogrammer med 

programmeret hastighedskontrol
• 6 professionelle støddæmpere til at løbe, som om du går på skovbunden
• 2 vandrestave til ekstra træning af overkrop 

og arm
• sikkerhedsselestop.
• LED display med samtidig visning af: tid, distance, 

hastighed, ca kalorieforbrug
• Armbåndsfjernbetjening til nem og bekvem 

håndledskontrol
• Transporthjul for nem flytning
• Generøs løbeflade: ca L 120 x B 40 cm
• Elektriske data: 220-240V/50-60Hz/550 watt
• Velegnet op til en kropsvægt på maks. 120 kg

Efter åbning af emballagen skal du kontrollere, om alle dele er til 
stede i henhold til følgende monteringstrin. I så fald kan du 
begynde at samle.
Hvis en komponent er defekt eller mangler, eller har du brug for 
en reservedel i fremtiden, bedes du kontakte:
Top Sports Gilles GmbH
Friedrichstrasse 55
42551 Velbert
Telefon: +49 (0)20 51 / 60 67-0 Fax: 
+49 (0)20 51 / 60 67-44 e-mail: 
info@christopeit-sport.com 
www.christopeit-sport.com

Mål samlet ca [cm]: L 150 x B 66 x H 115
Mål sammenfoldet liggende ca [cm]: L 150 x B 66 x H 13 
Træningspladsbehov [m]2]: 4

28Enhedens vægt [kg]:
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Fig.nr. betegnelse dimension menneskemængde monteret på ET nummer
1 computerskærm 1 3 36-2025-03-BT
2 display overlay 1 3 36-2025-14-BT
3 forklædning 1 51 36-2025-01-BT
4 kontroltavle 1 51 36-2025-05-BT
5 Køkkenvask 1 51 36-2025-06-BT
6 justerbar fod 2 51 36-2025-31-BT
7 fjederskive til M8 2 17 39-9864-VC
8 motor 1 51 33-2025-14-SI
9 drivrem 140 år 1 8+47 36-2025-32-BT
10 Selvsikker mor M8 3 17 39-9818-CR
11 Sekskant bolt M8x25 1 11 39-10455
12 forsænket skrue M6x16 3 6+47 36-9841205-BT
13L Gribepude venstre 1 43L 36-2030-01-BT
13R Gribepude til højre 1 43R 36-2030-02-BT
14 Optagelse af sikkerhedsklip 1 43R 36-2030-04-BT
15 sikkerhedsklemme 1 14 36-2030-05-BT
16 sikkerhedskabel 1 4+14 36-2030-06-BT
17 unbracon skrue M8x25 5 8:21+51 39-10454
18 unbracon skrue M12x60 2 43+51 39-10098
19 kugleleje 6001 4 43 36-9318-44-BT
20 vaskemaskine 24/12 2 18 39-10062
21 stum 2 25+43 36-2025-18-BT
22 Sekskant bolt M8x25 2 21+25 39-9809-SW
23 Sekskant bolt M8x12 4 25+51 39-9922
24 plastik skive 8//20 2 22 36-1660-16-BT
25 beslag 2 51 36-2025-19-BT
26 sidebjælke til venstre 1 51 36-2030-08-BT
27 krydsstag 15x30x506mm 2 51 33-2025-03-SW
28 gummipude 490x30 mm 2 27 36-1830-18-BT
29 gummipude 28x28mm 4 51 36-1830-19-BT
30 bagerste rulle 1 51 33-2025-05-SW
31 vaskemaskine 8//16 5 11, 17+32 39-9862-CR
32 Sekskant bolt M8x55 3 30+47 39-10056
33 endedæksel 1 51 36-2025-21-BT
34 træde 1 30+47 36-2025-22-BT
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Fig.nr.
35

betegnelse
stum

dimension menneskemængde

6
monteret på

51
ET nummer
36-2025-23-BT

36 sidebjælke til højre 1 51 36-2030-09-BT
37 kørebræt 1 51 36-2025-25-BT
38 Selvsikker mor M6 12 12, 40, 42+45 39-9816-VC
39 monteringsring 8 37 36-2025-16-BT
40 Sekskant bolt M6x25 4 37+51 39-10029
41 Phillips skrue 5x14 8 37 39-10188
42 Sekskant bolt M6x35 4 37+51 39-9979-VC
43L håndtag til venstre 1 51 33-2030-12-SW
43R håndtag til højre 1 51 33-2030-13-SW
44 transportrulle 2 45 36-2025-26-BT
45 Sekskant bolt M6x40 2 44+51 39-9979-SW
46 Nettilslutning med hovedafbryder 1 51 36-1970-09-BT
47 forreste rulle 1 51 33-2025-06-SW
48 Phillips skrue 4x16 6 52 36-9206104-BT
49 gevindindsats 4.2 6 3 36-2025-27-BT
50 rund prop 25 2 43 36-2030-07-BT
51 bundramme 1 33-2030-11-SW
52 kåbe nedenfor 1 51 36-2025-34-BT
53 Armbånd fjernbetjening 1 36-2025-04-BT
54 Sekskant bolt M6x35 12 35 39-10085
55 beskyttelsesslange 1 16+43 36-2025-28-BT
56 forsænket skrue M6x16 2 33 39-10120-VC
57 strømkabel 1 46 36-9836113-BT
58 unbrakonøgle 6 mm 1 36-9116-14-BT
59 Monterings- og betjeningsvejledning 1 36-2030-13-BT

NOTER
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