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INNEHÅLL

Kära kund,
Vi gratulerar dig till ditt köp av denna hemträningsidrottsenhet och 
hoppas att vi kommer att ha ett stort nöje med det. Vänligen beakta de 
bifogade anteckningarna och instruktionerna och följ dem noga 
beträffande montering och användning.
Tveka inte att kontakta oss när som helst om du skulle ha några 
frågor.
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VIKTIGA REKOMMENDATIONER OCH 
SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Uppmärksamhet:

Innan användning

läs drift
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.

1.Montera maskinen exakt enligt beskrivningen i monteringsanvisningen 
och använd endast de bifogade specifika delarna av maskinen. Innan 
montering, verifiera leveransens fullständighet mot 
leveransmeddelandet och kartongens fullständighet mot 
monteringsstegen i installations- och bruksanvisningen.

13.Glöm aldrig att sportmaskiner inte är leksaker. De får därför 
endast användas i enlighet med deras syfte och av lämpligt 
informerade och instruerade personer.
14.Personer som barn, handikappade och handikappade får 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 uppsikt. Denna crosstrainer kan användas från 14 år utan 
ytterligare ålders- och kroppshöjdsbegränsningar.

2.Före första användningen och med jämna mellanrum (ungefär var 50:e 
drifttimme) kontrollera att alla skruvar, muttrar och andra anslutningar 
är åtdragna och åtkomstaxlarna och lederna med lite smörjmedel så att 
utrustningen är säker på att utrustningen är i drift.

15.Apparaten ska endast användas med den strömförsörjningsenhet 
som medföljer apparaten.3.Ställ upp maskinen på en torr, jämn plats och skydda den från fukt och 

vatten. Ojämna delar av golvet ska kompenseras med lämpliga åtgärder och 
med de medföljande justerbara delarna av maskinen om sådana finns 
installerade. Se till att ingen kontakt uppstår med fukt eller vatten.

16.Se till att den som bedriver utbildning och andra personer aldrig rör 
sige eller hålla någon del av deras kropp i närheten av rörliga delar.

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

17. Vid slutet av sin livslängd får denna produkt inte kastas bland det 
vanliga hushållsavfallet, men den måste lämnas till en samlingsplats 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 förvaltningen efter ansvarig avfallshanteringsplats.

5.Innan du börjar träna, ta bort alla föremål inom en radie av 2 
meter från maskinen.
6.Använd inte aggressiva rengöringsmedel för att rengöra maskinen och 
använd endast de medföljande verktygen eller lämpliga verktyg för att 
montera maskinen och för eventuella nödvändiga reparationer. Ta bort 
svettdroppar från maskinen direkt efter avslutad träning.

18.För att skydda miljön, kassera inte förpackningsmaterial, 
använda batterier eller delar av maskinen som hushållsavfall. Lägg 
dessa i lämpliga uppsamlingskärl eller ta dem till en lämplig 
insamlingsplats.

7.VARNING! System för hjärtfrekvensövervakning kan vara inexakta. 
Överdriven träning kan leda till allvarliga hälsoskador eller till döden. 
Rådgör med en läkare innan du påbörjar ett planerat träningsprogram. 
Han kan definiera den maximala ansträngningen (puls, watt, 
träningslängd etc.) som du kan utsätta dig för och kan ge dig exakt 
information om rätt hållning under träningen, målen för din träning och 
din kost. Träna aldrig efter att ha ätit stora måltider. Om du är under 
medicinsk behandling som har försämrad hjärtfrekvens eller andra 
begränsningar måste medicinsk rådgivning inhämtas i förväg. Observera 
att denna enhet inte är lämplig för terapeutiska ändamål.

19.För hastighetsberoende driftläge kan bromsmotståndsnivån 
justeras manuellt och effektvariationerna beror på 
tramphastigheten. För hastighetsoberoende driftläge kan 
användaren ställa in önskad effektförbrukningsnivå i Watt, 
konstant effektnivå kommer att hållas av olika 
bromsmotståndsnivåer, som bestäms automatiskt av systemet. 
Det är oberoende av tramphastigheten.
20.Maskinen är utrustad med 24-stegs motståndsjustering. Detta gör det 
möjligt att minska eller öka bromsmotståndet och därmed 
träningsansträngningen. Genom att trycka på knappen "-" för 
motståndsinställningen mot steg 1 minskar bromsmotståndet och 
därmed träningsansträngningen. Genom att trycka på knappen "+" för 
motståndsinställningen mot steg 24 ökar bromsmotståndet och därmed 
träningsansträngningen. Den individuella mänskliga prestation som 
krävs för att träna under träning kan avvika från den angivna mekaniska 
prestationen.

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

9.Vid inställning av de justerbara delarna, observera korrekt position och 
markerade, maximala inställningslägen och se till att den nyinställda 
positionen är korrekt säkrad.

21.Denna maskin har testats i enlighet med DIN EN ISO 20957-1:2014 
och EN ISO 20957-9:20016 "H,A". Den högsta tillåtna träningsvikten är 
angiven till 150 kg. Klassificeringen av HA innebär att den här 
motionscykeln är designad endast för hemmabruk och med god 
noggrannhetsklass, variationerna av effektförbrukning är inom ±5W upp 
till 50W och ±10% över 50W. Denna artikels dator motsvarar de 
grundläggande kraven i EMC-direktivet från 2014/30 EU.

10.Om inte annat beskrivs i instruktionerna får maskinen endast 
användas för träning av en person åt gången. Träningstiden bör 
inte överstiga 90 min./dag.
11.Bär träningskläder och skor som är lämpliga för 
konditionsträning med maskinen. Dina kläder måste vara sådana att 
de inte kan haka under träningen på grund av sin form (t.ex. längd). 
Dina träningsskor ska vara lämpliga för tränaren, måste stödja dina 
fötter stadigt och måste ha halkfria sulor. 22.Monterings- och bruksanvisningen är en del av produkten. Vid 

försäljning eller överlåtelse till annan person måste 
dokumentationen bifogas produkten.12.VARNING! Om du märker en känsla av yrsel, illamående, bröstsmärtor eller 

andra onormala symtom, sluta träna och kontakta en läkare.
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MONTERINGSANVISNINGAR
Ta bort alla separata delar ur förpackningen, lägg dem på golvet och 
kontrollera grovt att alla finns där på basen av monteringsstegen. 
Observera att ett antal delar är anslutna direkt till huvudramen 
förmonterad. Dessutom finns det flera andra enskilda delar som har 
fästs på separata enheter. Detta gör monteringen enklare och 
snabbare för dig. Monteringstid: 30 - 40 min.

STEG 1:
Fäst stabilisatorn (2+3) på huvudramen (1).

1.Fäst den främre foten (2) med de förmonterade transportrullarna (10) på 
huvudramen (1). Gör detta med de två skruvarna M8x75 (5), brickorna 8//25 
(6), fjäderbrickorna M8 (15) och muttrarna M8 (7).

2.Fäst den bakre foten (3) på huvudramen (1). Gör detta med de två 
skruvarna (5), brickorna (6), fjäderbrickorna (15) och muttrarna (7). 
Efter avslutad montering kan du kompensera för mindre ojämnheter 
i golvet genom att vrida på den justerbara gaveln (4). Utrustningen 
bör ställas in så att utrustningen inte rör sig av sig själv under ett 
träningspass.

STEG 2:
Fäst pedalerna (9R+9L) vid pedalveven (8).

1.Fäst pedalremmarna på lämpliga pedaler (9R+9L). (NOTERA:
Änden med många justerbara hål måste ställas utåt.)

2.Pedalerna (9R+9L) är märkta med "R" & "L". (NOTERA: Höger 
och Vänster är specificerade som de sitter på maskinen under 
träning.) Anslut varje pedal (9R+9L) till den matchande 
pedalveven (8R+8L). (NOTERA:Den högra pedalen "R" ska 
gängas medurs. Den vänstra pedalen "L" ska träs på moturs.)

STEG 3:
Fäst sitsen (18) och sadelstolpen (16).

1.Sätt in sadelstolpen (16) i sadelstolpens monteringsrör på huvudramen (1) 
och fäst på plats med sadelstolpens snabbkoppling (29).

2.Sätt sadelfästets klämma på sitssliden (34) och dra åt sitsen 
ordentligt till önskat lutningsläge.

3.Efter att ha placerat sitssliden (34) med sits (18) på sadelstolpen (34), fäst den 
med bricka 10//20 (20) och handgreppsmutter (19). Du kan flytta stolens 
skjutreglage för att justera önskad position.
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STEG 4:
Fäst styrstolpen (17) vid huvudramen (1).

1.Ta bort den förmonterade insexbulten (14), brickorna (6) och 
fjäderbrickorna (24) från huvudramen (1).

2.Skjut stödkåpan (22) på styrstödet (17).

3.Fäst den främre stolpen (17) till den främre stolpens monteringsrör på 
huvudramen (1) och anslut kontakten på motorkabeln (11) till 
anslutningskabelns (13) uttag.

4.Sätt in den främre stolpen (17) i huvudramen (1) och fäst den med 
insexbultar (14), fjäderbrickor (15) och brickor (6).

STEG 5:
Fäst styret (27) vid styrstödet (17).

1.För den förmonterade styrenheten (27) genom den övre delen 
av styrstolpen (17) och tryck pulskabeln (28) genom hålen på 
styrstödet till toppläge och stäng styrhållarens fäste.

2.Fäst styrskyddet (32) vid styret (27).

3.Skruva fast styret (27) till önskat läge vid styrets stolpe
(17) med distans (31), bricka (30) och styrskruv (25).

STEG 6:
Fäst datorn (24) vid styrstödet (17).

1.Skjut in kontakterna på anslutningskabeln (13) och 
pulskablarna (28) som sticker ut från styrstödet (17) i tillhörande 
uttag på datorn (24).

2.Placera datorn (24) ovanpå styrstödet (17) och dra åt ordentligt 
med skruven (21) och brickor (37). Skruvarna (21) hittar du på 
baksidan av datorn.

STEG 7:
Anslut nätadaptern (12).

1.Sätt i kontakten på adaptern (12) i DC-uttaget (83) i änden av 
kedjeskyddet.

2.Sätt i kontakten på adaptern (12) i vägguttaget (230V~50Hz).
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STEG 8:
Checkar

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

2.När allt är i sin ordning, bekanta dig med maskinen vid ett lågt 
motstånd och gör dina individuella justeringar.

Notera:Förvara verktygssatsen och instruktionerna på ett säkert ställe eftersom 
dessa kan behövas för reparationer eller reservdelsbeställningar som blir 
nödvändiga senare.

MONTERA, ANVÄND & DEMONTERA

Transport av utrustning:
Det finns två rullar utrustade på den främre foten. För att flytta kan du 
lyfta upp den bakre foten och köra den dit du vill placera eller förvara 
den.

Montera, använd & demontera

Montera:
a.När sätet har justerats till korrekt läge, för en fot över den 
nedre enheten och håll dig hårt vid styret.
b.Placera en pedal i det lägsta läget och skjut foten på pedalen 
under pedalremmen för att få en stabil fotposition.
c.Nu kan du ta plats, skjuta in den andra foten i den andra pedalen 
och börja din träning.

Justering – Sittläge
För ett effektivt träningspass måste sätet justeras ordentligt. 
Medan du trampar bör dina knän vara lätt böjda när pedalerna 
är längst bort. För att justera sitsen, skruva loss vredet några 
varv och dra ut det något. Justera sätet till rätt höjd, släpp sedan 
vredet och dra åt det hela vägen.

Använda sig av:

a.Håll händerna på styret och båda fötterna sätts in ordentligt i 
de båda pedalens fästband.
b.Trampa din motionscykel med båda fötterna växelvis.
c.Sedan kan du öka tramphastigheten gradvis och justera nivåerna på 
bromsmotståndet för att öka träningsintensiteten.

Sitta av:
a.Sänk tramphastigheten tills den stannar.
b.Håll vänster hand hårt i det vänstra styret, lägg fötterna - kors 
över utrustningen och landa på golvet, landa sedan den andra.

Notera:
Denna träningsutrustning är en stationär träningsmaskin som används 
för att simulera utan att orsaka för högt tryck på lederna, vilket minskar 
risken för stötskador.
Motionscykeln erbjuder en icke-påverkande kardiovaskulär träning som kan 
variera från lätt till hög intensitet baserat på motståndspreferensen som 
användaren ställer in. Det kommer att stärka dina benmuskler och öka 
konditionsförmågan och bibehålla din kropps kondition.

Viktig:
Se till att sätta tillbaka vredet på plats i sadelstolpen och dra åt 
det helt. Överskrid aldrig stolens maximala höjd. Gå alltid av 
cykeln innan du gör någon justering.

En biomekaniskt optimal sittposition säkerställer optimal 
kraftöverföring. Målet är att den befintliga kraften så stor som 
möjligt kommer fram på pedalerna och musklerna med optimal 
effekt fungerar. Sittpositionen påverkar i huvudsak vilka muskler 
som används. Den högra styrets position är ansvarig för att hålla 
överkroppsdelen. Är styrets inställningar valda horisontellt så att du 
får en atletisk hållning. För varje ytterligare steg mot kroppen, 
anpassar du en mer avslappnad attityd. För att justera styret, lossa 
helt enkelt skruvstyret tills styret kan föras in i önskat läge och dra åt 
dem efter justeringen ordentligt igen.

För att undvika eventuella problem som rygg-/knävärk eller domningar i 
fötterna på grund av dålig sittposition på cykeln, att underhålla en 
korrekt justering av sadel och styre rekommenderar vi starkt.
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DATORINSTRUKTIONER

Monitorn är designad för programmerbara magnetcyklar och 
introducerad med följande kategorier:
- Nyckelfunktioner
- Om skärmar
- Driftområden
- Saker du bör veta innan du tränar
- Driftinstruktioner

RPM/HASTIGHET/KMH:
Indikerar RPM eller Speed   växelvis eller permanent genom att trycka på 
F-tangenten. RPM-displayen visar cykelvarv per minut. 
Hastighetsdisplayen visar kilometer i timmen.

DIST/CAL:
Indikerar avstånd eller kalorier växelvis eller permanent genom att trycka på F-
tangenten. Avståndsdisplayen visar kilometer. Förinställd räckvidd 1-999km. 
Om förinställt avstånd räknas nedåt. Kaloridisplayen visar kcal. Minsta 
förinställda 10kcal. Förinställt område 10-990.

Slå på:
1.Sätt i adaptern i vägguttaget och adapterkontakten i uttaget 
på enheten. En signalton hörs från datorn och alla LCD-
skärmsegment visas i 2 sekunder och är inställda på 00.
eller

2.Adaptern är redan ansluten och enheten har stängts av 
automatiskt. Genom att trycka på valfri tangent - eller åtminstone en 
pedal slås datorn på automatiskt.

Totalt KM (ODO):
Avståndet i km för alla träningsenheter visas. Det går inte att specificera. ODO-
displayen kan återställas till noll när som helst. För att göra detta, tryck på F-
tangenten och Start/Stopp-knappen samtidigt i 2 sekunder.

Stäng av:
Så snart enheten inte används längre än ca. 4 minuter stängs 
datorn av automatiskt. Efter träning, dra ut adaptern från 
väggen.

PULS:
Indikerar den faktiska pulspulsen. Hela uppsättningen av 
hjärtfrekvensdetektorer inkluderar 2 sensorer på varje sida. Varje sensor har 2 
bitar av metalldelar. Det korrekta sättet att bli upptäckt är att försiktigt hålla 
båda metalldelarna i varje hand.
Med de goda signalerna som fångas upp av datorn, ska hjärtmärket i 
PULS-displayen blinka. Område 60-240 bpm. Om en övre pulsgräns 
anges blinkar displayen när det förinställda värdet uppnås.NYCKLAR

"START/STOPP":Startar eller stoppar det valda programmet. Och återställer 
monitorn genom att trycka och hålla in i 2 sekunder.

MÅL HR:
Indikerar endast ett värde av MÅLHJÄRT.

"F":Väljer eller anger funktionerna från PROGRAM, TID, DISTANS, 
WATT, CAL, MÅLPULS, ÅLDER och 10 kolumner. Den valda funktionen 
ska blinka. Observera att inte alla funktioner kan väljas i varje 
program beroende på typen av varje program. Under träning, tryck 
på F-tangenten för att visa funktionerna RPM, watt och kalorier eller 
hastighet, tid och distans permanent eller växelvis.

LADAR profiler:
Det finns 10 kolumner med laddningsstaplar och 8 staplar i varje kolumn. 
Varje kolumn representerar 1 minuts träning (utan ändring av TID-värde), och 
varje stapel representerar 3 nivåer av belastning.

Programdiagram:
Varje graf som visas är profilen för belastningen i varje intervall (kolumn). 
När värdet på TID räknas upp är varje intervall 3 minuter som alla 
kolumner utgör 30 minuter. Med värdet på TIME nedräkning, är varje 
intervall värdet för inställningstiden dividerat med 10. Till exempel, om 
tidsvärdet är inställt på 40 minuter kommer varje intervall att vara 40 
minuter dividerat med 10 intervaller (40/10= 4). Därefter kommer varje 
intervall att vara 4 minuter. Följande grafer är alla profiler i monitorn.

UPP(+):Väljer eller ökar värdena för PROGRAM, TID, DISTANS, 
WATT, KAL., MÅLPULS, ÅLDER och 10 kolumner.

NER(-):Väljer eller minskar värdena för PROGRAM, TID, DISTANS, 
WATT, KAL., MÅLPULS, ÅLDER och 10 kolumner.

ÅTERSTÄLLNING(TEST):Startar funktionen för PULSE RECOVERY.

ANZEIGEN
• Saker du bör veta innan du tränar 
Värdena som beräknas eller mäts av 
datorn är endast för träningsändamål, 
inte för medicinska ändamål.

PROGRAM:
Indikerar de program som valts från PROGRAM 1 till PROGRAM 21

NIVÅ:
Indikerar laddningsnivån vald från NIVÅ 1 till NIVÅ 24.

TID/WATT:
Indikerar tid eller watt växelvis eller permanent genom att trycka på F-
tangenten. Tiden visar minuter och sekunder. Om förinställt räknas tiden 
nedåt. Minsta förinställning 5min. Räckvidd 5-99Min. Den faktiska 
effektdisplayen visas i watt. Förinställt område 30-350Watt endast i Watt-
program P16.
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PROGRAM
Programmanual:
PROGRAM MANUAL är ett manuellt program. Tryck på "F"-tangenten för att välja 
TID, DISTANCE eller CAL. Tryck sedan på (+) eller (-) för att justera värdena. 
Standardnivån för laddning är 6.
Efter att ha tryckt på "START/STOPP"-tangenten för att träna, använd även 
pulsdetektorn på lämpligt sätt. Användare kan träna på vilken nivå som helst 
(genom att trycka på (+) eller (-) under träningspasset) med en tidsperiod eller 
ett visst avstånd.

Hastighetsoberoende Watt-program P16:
Program 16 är ett hastighetsoberoende program. Tryck på "F"-tangenten för 
att välja värdena TID, DISTANCE, CAL. och WATT.
Tryck sedan på (+) eller (-) för att justera värdena. Efter att ha tryckt på "START/
STOPP"-tangenten för att träna, använd även pulsdetektorn på lämpligt sätt. 
Under träningen är belastningsnivån inte justerbar. I det här programmet 
kommer datorn att justera laddningsnivån enligt värdet på WATT-
inställningen.
Till exempel kan lastnivån öka när hastigheten är för låg. Dessutom kan 
belastningsnivån minska när hastigheten är för hög. Som ett resultat kommer 
det beräknade värdet på WATT att nära värdet för WATT-inställningarna av 
användare. Ställ in träningsparametrar med F-tangenten för tid/avstånd/
kalorier och puls.

Att träna med ett specifikt mål:
TIME Control: Ställer in en tidsperiod för träning. (5-99Min.) DISTANCE 
Control: Ställer in ett visst avstånd till träningen. (1-999km) CALORIE 
Control: Ställer in vissa kalorier för träning. (10-990kcal) Ställ in 
träningsparametrar med F-tangenten för tid/avstånd/kalorier och puls.

Pulskontrollprogram P17-P20:
Program 17 till Program 20 är hjärtfrekvenskontrollprogrammen. I 
program 17 till program 19, tryck på "F"-tangenten för att välja TID, 
DISTANS, KAL. och AGE. Tryck sedan på (+) eller (-) för att justera värdena. 
Användare kan träna under en tidsperiod eller en viss sträcka med 55 % 
maxpuls i program 17, 75 % maxpuls i program 18 och 95 % maxpuls i 
program 19. Efter att ha tryckt på „START/STOP“ nyckeln till träning, 
använd även pulsdetektorn på lämpligt sätt. I dessa program kommer 
datorn att justera belastningsnivån enligt den detekterade 
hjärtfrekvensen. Till exempel kan belastningsnivån öka medan den 
detekterade hjärtfrekvensen är lägre än TARGET HR. Dessutom kan 
belastningsnivån minska medan den detekterade pulsen är högre än 
TARGET HR. Som ett resultat kommer användarens puls att justeras för 
att stängas TARGET HR i intervallet TARGET HR –5 och TARGET HR +5. 
Med inmatning av ålder kan datorn föreslå en målpuls för träning. Den 
rekommenderade hjärtfrekvensen är 80 % (220 – ålder).
Så om den detekterade hjärtfrekvensen är lika med eller större än TARGET HR, 
kommer värdet på HEART RATE att fortsätta blinka. Observera att det är en 
varning för användare att sakta ner eller sänka laddningsnivån.
I program 20, tryck på "F"-knappen för att välja TID, DISTANS, KAL. och 
TARGETH.R. Användare kan ställa in en målpuls för att träna under en 
tidsperiod eller ett visst avstånd.

Förinställda program P1-P10:
PROGRAM 1 till PROGRAM 10 är de förinställda programmen. Tryck på "F"-knappen 
för att välja TID, DISTANCE eller CAL. Tryck sedan på (+) eller (-) för att justera 
värdena. Användare kan träna med olika belastningsnivåer i olika intervaller som 
profilerna visar. Efter att ha tryckt på "START/STOPP"-tangenten för att träna, använd 
även hjärtfrekvensdetektorn på lämpligt sätt. Användare kan också träna på vilken 
nivå som helst (genom att trycka på (+) eller (-) under träningspasset) med en 
tidsperiod eller ett visst avstånd. Ställ in träningsparametrar med F-tangenten för 
tid/avstånd/kalorier och puls.

Användarinställningsprogram P11-P15:
Program 11 till Program 15 är användarinställningsprogram. Användare 
är fria att redigera värdena i ordningen TIME, DISTANCE, CAL. och 
belastningsnivån i 10 intervaller.
Värdena och profilerna kommer att lagras i minnet efter installationen. Efter 
att ha tryckt på "START/STOPP"-tangenten för att träna, använd även 
pulsdetektorn på lämpligt sätt. Användare kan också ändra den pågående 
laddningen i varje intervall genom att trycka på (+) eller (-) tangenten, och de 
kommer inte att ändra laddningsnivån som är lagrad i minnet. Med inmatning 
av ålder kan datorn föreslå en målpuls för att träna. Den rekommenderade 
hjärtfrekvensen är 80 % (220 – ålder). Så, om den detekterade hjärtfrekvensen 
är lika med eller större än TARGET HR,
värdet på HJÄRTRAKT kommer att fortsätta blinka. Observera att det är en varning 
för användare att snabba ner eller att sänka laddningsnivån. Ställ in 
träningsparametrar med F-tangenten för tid/avstånd/kalorier och puls.

BODY FAT Program P21
Om du inte tränar, tryck på F-tangenten för att ange inställningar för 
kroppsfettparametrar. Du kan ställa in från sekvensen nedan: Användarnummer (1 - 
8), längd (120-250 cm), kön, ålder (10-99), vikt (20-200 kg). Tryck på F-knappen för att 
gå vidare till nästa parameterinställning. Tryck på +-knappen för att öka 
inställningsvärdet medan tryck på --knappen för att minska. När du är klar med 
inställningen, tryck på START/STOPP-tangenten och håll ned pulssensorn. Sedan 
visar displayen dina kroppsfettdata och ditt individuella kroppsfettprogram på 10 
sekunder. Tryck på START/STOPP igen för att avsluta kroppsfetttestet och tryck igen 
för att börja träna detta program.

Hastighetsoberoende Watt-program P16 Kön/Ålder Undervikt Friska Lite över-
vikt

Övervikt Fet

Männlich/ ≤ 30 < 14 % 14%~20% 20,1%~25% 25,1 %~35 % > 35 %

Männlich/> 30 < 17 % 17%~23% 23,1 %~28 % 28,1 %~38 % > 38 %

Weiblich/≤ 30 < 17 % 17%~24% 24,1 %~30 % 30,1 %~40 % > 40 %

Weiblich/ > 30 < 20 % 20%~27% 27,1 %~33 % 33,1 %~43 % > 43 %
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PULS

Anmärkning:

1.Under kroppsfetttestet kommer det att visa Err2 om handpulssensorer inte får någon inmatning.
1. Pulsfrekvens:
Hela uppsättningen av hjärtfrekvensdetektorer inkluderar 2 sensorer på 
varje sida. Varje sensor har 2 delar av metall. Det korrekta sättet att bli 
upptäckt är att försiktigt hålla båda metalldelarna i varje hand. Med de 
goda signalerna som tas upp av datorn, ska hjärtmärket i PULSFAKTA-
displayen blinka. Ibland är pulsvärdet inte användbart, baserat på våta 
händer eller andra kontaktproblem under träning. Om du behöver 
pulsvärden med hög noggrannhet måste du använda en extern 
pulsmätning med ett pulsbälte.

2.Enligt testresultatet, 10 sekunder har ingen operation eller operation godtyckligt 
nyckel, kommer att komma in i systemrekommendation för att skärpa programmet.

2. Konditionspulsmätning:
För pulsmätning måste pulsmätenheten 9309 vara på plats. 
Användningen av pulsmätenheten gör det möjligt för dig att 
noggrant övervaka ditt eget träningsprogram genom exakt, 
realtidsmätning av din puls. Installationen av systemet är mycket 
enkel och lätt att göra.

Pulsmätenheten har utvecklats speciellt för användning med denna 
maskin. Användaren tar på sig enheten och enhetens sändare 
registrerar hjärtats EKG-signaler. Sändaren förstärker EKG-
signalerna och sänder dem i form av radiosignaler till mottagaren 
som är installerad i datorn.

TEST-pulsåterställning:

Det är en funktion för att kontrollera tillståndet för pulsåtervinning som 
är skalad från 1,0 till 6,0 medan 1,0 betyder bäst och 6,0 betyder sämst 
och ökningen är 0,1. För att få rätt betyg måste användarna testa det 
direkt efter att träningen avslutats genom att trycka på "TEST"-tangenten 
och sedan sluta träna. När knappen har tryckts in, använd även 
pulsdetektorn på lämpligt sätt. Testet kommer att pågå i 1 minut och 
resultatet visas i displayen.

Sändaren slås på automatiskt när pulsmätaren sätts på och 
baksidan av pulsmätaren har fått kontakt med bröstet. Alla typer 
av normala träningskläder kan bäras över pulsmätenheten. Den 
i datorn installerade mottagaren tar emot signalerna från 
sändaren och överför dessa i form av elektriska impulser till 
datorn. Datorn bearbetar signalerna och visar dem som pulsslag 
per minut på skärmen. För att uppnå en optimal prestanda för 
pulsmätenheten bör maskinen ställas in för träning på ett 
sådant sätt att den är så långt som möjligt från alla 
högspänningsledningar, elmotorer och andra källor som kan 
orsaka störningar. Justera remmen till ditt bröstmått och sätt på 
hela enheten enligt bilden. Se till att remmen inte är för lös och 
att sändaren är placerad i mitten av bröstet. Aggregatet och 
därmed pulsmätsystemet är sedan installerat och klart för 
användning.WATT TABELL

RPM och effekt i watt av nivå 1 - nivå 24 för EMT 2200 
Art.-Nr. 2098 Rengör pulsmätenheten efter varje träningspass med en trasa 

fuktad med tvållösning och sedan med en trasa fuktad med rent 
vatten. Detta förhindrar ansamling av svett som kan leda till 
felaktiga mätningar.Nivå 20 RPM

WATT
30 rpm
WATT

40 RPM
WATT

50 RPM
WATT

60 RPM
WATT

70 RPM
WATT

80 RPM
WATT

1 8 14 23 33 43 58 73 Om du under träningen märker att värdena som måste visas av 
datorerna visas oregelbundet eller symbolen "P" visas i 
displayen, utför följande kontrollprocedur:
a.Kontrollera att remmen inte är för lös och/eller har glidit för långt 
nedåt.
b.Kontrollera om Christopeit-sport Brand på pulsmätenhetens 
sändare är korrekt placerad och är läsbar för en person som 
tittar på den som tränar.
c.Se till att datorn är påslagen.
d.Fukta den del av remmen som är snygg i sändaren och som 
kommer i kontakt med huden lätt med vatten för att förbättra 
överföringen.
e.Kontrollera om batteriet i sändaren är förbrukat och byt ut 
detta vid behov.
f.Ta bort och byt ut batterierna.

2 9 16 27 39 52 69 86
3 10 19 31 45 61 81 100
4 11 22 36 52 70 93 115
5 12 25 40 59 80 106 131
6 13 27 45 68 90 119 147
7 14 29 49 75 100 132 163
8 16 32 54 82 110 145 180
9 17 35 59 89 120 158 196
10 18 38 63 95 130 171 212
11 19 41 68 102 140 184 228
12 21 44 74 110 150 198 245
13 23 47 78 117 160 211 262
14 24 49 82 124 170 224 279 Om du använder båda pulsmätningarna (du bär pulsbältet och lägger 

händerna på handpulssensorer) kommer displayen att visa värdet på 
handpulssensorer.
Glöm inte att trycka på Start-knappen för att starta pulsmätning.

15 25 51 86 131 180 238 296
16 26 54 90 138 190 251 313
17 27 57 95 146 200 265 330
18 28 59 100 153 210 278 346 "VARNING"Pulsövervakningssystemet kan vara felaktigt. Övermotion 

kan leda till skada eller dödsfall. Om du känner dig svag, sluta träna 
omedelbart.19 29 62 105 160 220 291 362

20 31 65 110 167 230 304 378
21 32 67 115 174 240 317 394
22 33 70 119 181 250 330 410
23 34 73 123 189 260 344 426
24 36 76 128 197 270 358 443

Anmärkningar:

1.Effektförbrukningen (Watt) justeras genom att mäta axelns 
körhastighet (min-1) och bromsmomentet (Nm).
2.Din utrustning testades för att uppfylla kraven för dess noggrannhetsklassificering 
före leverans. Om du har tvivel om noggrannheten, vänligen kontakta din lokala 
återförsäljare eller skicka den till ett ackrediterat testlaboratorium för att säkerställa 
eller kalibrera den.
(Observera att en avvikelsestolerans som anges på sidan 15 är 
tillåten.)
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RENGÖRING, KONTROLLER OCH FÖRVARING AV ERGOMETER CYKEL:

1. Rengöring
Använd endast en mindre våt trasa för rengöring. Varning: Använd aldrig bensen, thinner eller andra aggressiva rengöringsmedel för ytrengöring eftersom detta orsakar 
skador. Enheten är endast avsedd för privat användning i hemmet och för användning inomhus. Håll enheten ren och fuktig från enheten.

2.Förvaring
Koppla ur strömförsörjningsenheten medan du avser att enheten inte ska användas i mer än 4 veckor. Skjut sadelsliden mot styret och sitsstödsröret 
så djupt som möjligt in i ramen. Välj en torr förvaring internt och spraya lite olja på pedallagren till vänster och höger. Täck över cykeln för att skydda 
den från att missfärgas av solljus och smutsig genom damm.

3. Kontroller
Vi rekommenderar var 50:e timme att se över skruvförbandens täthet, som förbereddes i monteringen. Var 100:e drifttimme bör du fylla på 
lite sprayolja vid pedallagren till vänster och höger.

FELSÖKNING
Problem Möjlig orsak Lösning

Datorn har inget värde på displayen 
om du trycker på någon tangent.

Ingen nätadapter är väl ansluten eller 
väggströmmen är utan ström.

Kontrollera att nätadaptern är ordentligt ansluten, eventuellt med 
en annan elektrisk enhet kontrollera om väggströmmen är bra.

Datorn räknar inte data och 
slås inte på efter att ha börjat 
cykla.

Sensorimpuls saknas bas på anslutningen som inte 
är ordentligt ansluten

Kontrollera kontaktanslutningarna vid datorn och insidan av 
styrstödet.

Datorn räknar inte data och 
slås inte på efter att ha börjat 
cykla.

Givarimpuls saknas bas på felaktig 
position på sensorn.

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

Inget pulsvärde Pulskabeln är inte ansluten. Kontrollera att den separata pulskabeln är väl ansluten till datorn.

Inget pulsvärde Pulssensorerna är inte väl anslutna. Skruva ut skruven för pulsmätning och kontrollera om pluggarna 
är väl anslutna och inga skador på pulskabeln.

Om du inte kan lösa problemet med följande information, kontakta ett auktoriserat servicecenter.

Träningsyta i mm (för 
hemmatränare och användare)

Fri yta i mm
(Träningsområde och säkerhetsområde 
(roterande 60 cm))
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ALLMÄNNA UTBILDNINGSINSTRUKTIONER

Du måste överväga följande faktorer för att bestämma mängden 
träningsansträngning som krävs för att uppnå påtagliga fysiska och 
hälsomässiga fördelar.

När du har ställt in din träningspuls för ditt träningskondition eller 
När du har identifierat mål kan du börja träna. De flesta av våra 
produkter har pulssensorer eller är kompatibla med pulsbälte. Så du 
kan kolla din puls på monitorn under träningspassen. Om 
pulsfrekvensen inte visas på datorskärmen eller om du vill vara på 
den säkra sidan och vill kontrollera din puls, som kan visas felaktigt 
på grund av eventuella applikationsfel eller liknande, kan du 
använda följande verktyg:
a.Pulsmätning på konventionellt sätt (avkänning av pulsslag,
t.ex. på handleden och räkna slagen inom en minut).
b.Pulsmätning med lämpliga och kalibrerade pulsmätare 
(tillgänglig från medicinbutiker).
c.Pulsmätning med andra produkter som pulsmätare, 
smartphones....

1. INTENSITET:
Nivån av fysisk ansträngning under träning måste överstiga 
punkten för normal ansträngning, utan att gå längre än andnöd 
och/eller utmattning. Ett lämpligt referensvärde kan vara pulsen. 
För varje träningspass ökar konditionen och därför bör 
träningskraven anpassas. Detta är möjligt genom att förlänga 
träningstiden, öka svårighetsgraden eller ändra typ av träning.

2. TRÄNING PJULS
För att bestämma träningspulsen kan du gå tillväga enligt följande. 
Observera att detta är riktvärden. Om du har hälsoproblem eller är 
osäker, kontakta en läkare eller tränare.

3. FREKVENS:
De flesta experter rekommenderar kombinationen av en hälsomedveten 
kost, som måste anpassas efter träningsmålet, och fysisk träning tre till 
fem gånger i veckan. En normal vuxen behöver träna två gånger i veckan 
för att behålla sitt nuvarande tillstånd. För att förbättra sin kondition och 
ändra sin kroppsvikt behöver han minst tre träningspass per vecka. 
Idealiskt är naturligtvis en frekvens på fem träningspass per vecka.

01: Maxpulsberäkning
Det maximala pulsvärdet kan bestämmas på många olika sätt, 
eftersom den maximala pulsen beror på många faktorer. Du kan 
använda huvudformeln för beräkningen (maxpuls = 220
- ålder). Denna formel är mycket generell. Det används i många 
hemsportprodukter för att bestämma maxpulsen. Vi 
rekommenderarSally-Edwards-formel.Denna formel beräknar 
maxpulsen mer exakt och tar hänsyn till kön, ålder och 
kroppsvikt.

4. TRÄNINGSPLAN
Varje träningspass bör bestå av tre träningsfaser: 
"uppvärmningsfas", "träningsfas" och "nedkylningsfas". I 
"uppvärmningsfasen" bör kroppstemperaturen och syretillförseln 
höjas långsamt. Detta är möjligt genom gymnastiska övningar under 
en period på fem till tio minuter. Efter det börjar du med egentlig 
träning "träningsfas". Träningsbelastningen bör anpassas efter 
träningspulsen. För att stödja cirkulationen efter träningsfasen och 
för att förebygga 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.

Sally-Edwards-formel:
Män:
Maxpuls = 214 - (0,5 x ålder) - (0,11 x kroppsvikt) 
Kvinnor:
Maxpuls = 210 - (0,5 x ålder) - (0,11 x kroppsvikt)

02: Träningspulsberäkning
Den optimala träningspulsen bestäms av målet med träningen. 
Träningszoner definierades för detta. Exempel - stretchövningar för uppvärmnings- och 

nedkylningsfaserna
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 dig därefter. Övningarna överdriver inte och kör bara så 
långt tills ett litet drag kändes. Denna position kommer att hålla ett tag.

Hälsa - Zon:Regenerering och kompensation Lämplig för: 
Nybörjare / typ av träning: mycket lätt konditionsträning / mål: 
återhämtning och hälsofrämjande. Bygga grundförutsättningen.

Träningspuls = 50 till 60 % av maxpulsen

Fettmetabolism - Zon:Grundläggande uthållighetsträning 1 
Lämplig för nybörjare och avancerade användare / typ av träning: 
lätt konditionsträning / mål: aktivering av fettomsättning 
(kaloriförbränning). förbättring av uthållighetsprestanda. 
Träningspuls = 60 till 70 % av maxpulsen

Nå med vänster hand bakom huvudet 
till höger axel och dra med höger hand 
något till vänster armbåge. Efter 20 
sek. byta arm.Aerobic - Zon:Grundläggande uthållighetsträning 1 till 2

Lämplig för nybörjare och avancerade / typ av träning: måttlig 
konditionsträning. / Syfte: Aktivering av fettmetabolismen 
(kaloriförbränning), förbättring av aerob prestanda,
Ökad uthållighetsprestanda.
Träningspuls = 70 till 80 % av maxpulsen

Böj dig framåt så långt fram som 
möjligt och låt benen nästan sträcka. 
Visa det med fingrarna i tåns riktning. 2 
x 20 sek.Anaerob - Zon:Grundläggande uthållighetsträning 2

Lämplig för avancerade och tävlingsidrottare / typ av träning: 
måttlig uthållighetsträning eller intervallträning / mål: 
förbättring av laktattolerans, maximal prestationshöjning. 
Träningspuls = 80 till 90 % av maxpulsen

Sätt dig ner med ena benet utsträckt på 
golvet och böj dig framåt och försök nå 
foten med händerna. 2 x 20 sek.

Tävling - Zon:Prestanda / tävlingsträning Lämplig för idrottare och 
högpresterande idrottare / typ av träning: intensiv intervallträning 
och tävlingsträning / mål: förbättring av maximal hastighet och kraft.
UPPMÄRKSAMHET!Träning inom detta område kan leda till 
överbelastning av det kardiovaskulära systemet och skador på 
hälsan.
Träningspuls = 90 till 100 % av maxpulsen

Knäböj i ett brett utfall framåt och stöd 
dig med händerna på golvet. Tryck ner 
bäckenet. Byt efter 20 sek ben.

Exempelberäkning:
Hane, 30 år och väger 80 kg. Jag är nybörjare och skulle vilja gå 
ner lite i vikt och öka min uthållighet. 5. MOTIVATION

Nyckeln till ett framgångsrikt program är regelbunden träning. Du 
bör sätta en fast tid och plats för varje träningsdag och förbereda 
dig mentalt för träningen. Träna bara när du är på humör för det och 
har alltid ditt mål i sikte. Med kontinuerlig träning kommer du att 
kunna se hur du går framåt dag för dag och närmar dig ditt 
personliga träningsmål bit för bit.

01: Maximal puls - beräkning
Maxpuls = 214 - (0,5 x ålder) - (0,11 x kroppsvikt) 
Maxpuls = 214 - (0,5 x 30) - (0,11 x 80)
Maximal puls = ca. 190 slag/min

02: Träningspulsberäkning
På grund av mina mål och träningsnivå passar 
fettomsättningszonen mig bäst.
Träningspuls = 60 till 70 % av maxpulsen 
Träningspuls = 190 x 0,6 [60 %]

Träningspuls = ca. 114 slag/min
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DELLISTA – RESERVDELSLISTA 
EMT 2200

GB

Art.-Nr.:
Tekniska data: Problem

2098
22.02.2022

Denna produkt är skapad endast för privata hemsportaktiviteter och är inte tillåten 
för oss i ett kommersiellt eller professionellt område.
Hemsport användningsklass H/A

• Magnetbromssystem med ca. 12 KG svänghjul
• Motor- och datorstyrt motstånd, med 24 manuellt justerbara 

belastningssteg
• 10 installerade program
• 4 pulsprogram
• 5 individuella program
• 1 manuellt program
• 1 hastighetsoberoende program, effektkontroll i steg om 10 Watt
• (30–350 watt)
• 1 program för kroppsfett
• Återställningstestfunktion
• Handpulsmätning
• Pulsbälte för pulsmätning ingår
• Styre och sadellutning justerbar
• Sadeln kan justeras horisontellt och vertikalt
• Hjul för enklare transport
• Strömkontakt (adapter)
• Dator, visar samtidigt: Hastighet, tid, distans, ca.
• kalorier, pedalvarv per minut, watt, puls och ODO-hållare för 

smartphone/surfplatta.
• inkl. mottagare för trådlöst pulsbälte
• Inmatning av gränser för tid, avstånd, ca. kalorier och puls
• Meddelande om högre gränser och meddelande om konditionstest
• Max. kroppsvikt 150 kg

Kontakta oss om några komponenter är defekta eller saknas, eller om du 
behöver reservdelar eller byten i framtiden:

Top-Sports Gilles GmbH
Friedrichstraße 55
42551 Velbert
Telefon: +49 (0)20 51 / 60 67-0 
Telefax: +49 (0)20 51 / 60 67-44 e-
post: info@christopeit-sport.com 
www.christopeit-sport.com

Utrymmesbehov ca. [cm]: 
Objektens vikt:
Träningsutrymme ca. [m2]:

105 x 49 x 145
36
2,5

0 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100

Nej. Beteckning Mått [mm] Kvantitet Bifogad till ET-nummer
1 Huvudram 1 33-1825-01-SW
2 Främre stabilisator 1 1 33-1725-02-SW
3 Bakre stabilisator 1 1 33-1825-02-SW
4 Excentrisk keps 2 3 36-9906310-BT
5 Vagnsbult M8x75 4 1,2+3 39-10019-CR
6 Bågbricka 8//20 8 5+14 39-9966-CR
7 Lockmutter M8 4 5 39-9900-CR
8L Vev vänster 1 9L+75 33-9109-82-SW
8R Veva höger 1 9R+75 33-9109-83-SW
9L Pedal vänster 1 8L 36-9109-85-BT
9R Pedal höger 1 8R 36-9109-86-BT
10L Främre gavel vänster 1 2 36-9925459-BT
10R Framändkåpa höger 1 2 36-9925460-BT
11 Motorkabel 1 13+46 36-9212-04-BT
12 Adapter 9V=DC/1A 1 83 36-1420-17-BT
13 Anslutningskabel 1 24 36-9212-06-BT
14 Inre sexkantsbult M8x16 4 1+17 39-9888
15 Fjäderbricka för M8 8 5+14 39-9864-VC
16 Sadelstolpe 1 1 33-1106106-SW
17 Styrstolpe 1 1 33-1825-03-SW
18 Sadel 1 34 36-9107-06-BT
19 Handtagsmutter 1 1 36-9211-19-BT
20 Bricka 10//20 1 19 39-9989-CR
21 Skruva M4x12 4 24 39-10188
22 Styrets stödkåpa 1 27 36-1825-05-BT
23 Rund gavel 2 27 36-9211-21-BT
24 Dator 1 17 36-1825-23-BT
25 Styrskruv 1 17+27 36-9211-19-BT
26 Skumgrepp 2 27 36-9211-22-BT
27 Styre 1 17 33-1725-05-SW
28 Pulsenhet med kabel 2 24+25 36-9211-08-BT
29 Snabbsläpp 1 1 36-9211-18-BT
30 Bricka 8//14 1 25 39-10520
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Beteckning
Spacer

Mått [mm] Kvantitet
1

Bifogad till
25

ET-nummer
36-9613209-BT

32 Styrkåpa 1 27 36-9211-09-BT
33 Fast fäste 1 34 33-9211-08-SI
34 Horisontell sadelstolpe 1 16+18 33-1725-06-SW
35 Fyrkantigt ändstycke 2 34 36-9211-23-BT
36 Skruva 3,5x10 2 10 39-9909-SW
37 Bricka 4//10 4 21 39-10510
38 Gummilock 2 39 36-9925546-BT
39 Runt omslag 2 8 36-2098-04-BT
40 Axelmutter 10x1,25 2 75 39-9820-SW
41 Skruva 4x12 14 8+39 39-10188
42 Skruva 4,2x18 15 1+82 36-9825339-BT
43 Säkerhetsklämma C17 2 75 36-9504-20-BT
44 Kullagret 6203 2 1+75 39-9947
45 Vågbricka 17//25 1 75 36-9918-22-BT
46 Motor 1 11+69 36-1721-09-BT
47 Bälte 1 48+58 36-1825-06-BT
48 Bälteshjul 1 75 36-1825-07-BT
49 Mutter liten M10x1 3 57 39-9820
50 Justerbult M6x50 1 1+57 39-10000
51 U-stycke 1 50 36-9713-56-BT
52 Nöt M6 2 50 39-9861-VZ
53 Axelmutter M10x1,0 1 57 36-1721-12-BT
54 Bussning 1 57 36-1211-15-BT
55 Mutter liten M10x1-4 1 57 39-9820
56 Svänghjul 1 57 33-1825-07-SI
57 Svänghjulsaxel 1 56 33-9211-13-SI
58 Litet remhjul 1 56 36-9211-38-BT
59 Magnetisk konsolfjäder 1 65 36-1825-08-BT
60 Bult M6x15 2 64 39-10120-VC
61 Fjäderbricka för M6 2 60 39-9868
62 Bricka 6//14 3 60 39-9863
63 Säkerhetsklämma C12 2 64 36-9111-39-BT
64 Magnetisk fästaxel 1 65 36-9211-26-BT
65 Magnetisk fäste 1 1+69 33-1725-11-SI
66 Tomgångshjulsfjäder 1 80 36-9808-37-BT
67 Bult M5x60 1 65 39-10406
68 Nylonmutter M5 1 67 39-10012
69 Spännkabel 1 46+65 36-1721-10-BT
70 Vågbricka 12//15 1 64 36-1501-14-BT
71 Magnet 1 48 36-9613222-BT
72 Plastbricka 1 67 36-9107-63-BT
73 Sadelbussning 1 1 36-9211-40-BT
74 Bult M8x16 3 48+75 39-9823-SW
75 Axel 1 48 33-1825-06-SW
76 Nylonmutter M8 4 74 39-9918-CR
77 Bricka 8//16 1 81 39-9962
78 Säkerhetsklämma C10 1 80 36-1825-09-BT
79 Kullagret 6300 2 80 36-9211-36-BT
80 Mellanhjulsfäste 1 80 33-1825-08-SI
81 Bult M8x20 1 1+80 39-10095-CR
82L Kedjeskydd vänster 1 1+82R 36-2098-01-BT
82R Kedjeskydd höger 1 1+82L 36-2098-02-BT
83 DC anslutningskabel 1 11+82 36-1721-07-BT
84 Sensorkabel 1 1+46 36-1721-13-BT
85 Verktygssats 1 36-9211-34-BT
86 Monterings- och träningsinstruktioner 1 36-2098-05-BT
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Service / Hersteller
Bei Reklamationen, notwendigen Ersatzteilbestellungen oder Reparaturen wenden Sie sich bitte an unsere Service Abteilung.

Top-Sports Gilles GmbH Tel.: +49 (0)2051/6067-0 Fax: +49 
(0)2051/6067-44 info@christopeit-
sport.com http://www.christopeit-
sport.com

Friedrichstrasse 55
D - 42551 Velbert © av Top-Sports Gilles GmbH D-42551 Velbert (Tyskland)
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