
GB 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.

1. Sammanfattning av delar

2. Viktiga rekommendationer och säkerhetsinformation
3. Reservdelslista-Lista över reservdelar-tec. Data

4. Monteringsanvisningar med sprängskiss Montera, 
använd och demontera

5. Wattbord
6. Datorinstruktioner-felsökning Rengöring, 

kontroll och förvaring
7. Träningsinstruktioner, uppvärmning
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3 -
17
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Top-Sports Gilles GmbH
Friedrichstr. 55
42551 Velbert

Sida 29

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.

13. Glöm aldrig att sportmaskiner inte är leksaker. Denna apparat kan 
användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, 
sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om 
de har fått övervakning eller instruktioner om hur apparaten används på 
ett säkert sätt och
förstår riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och 
användarunderhåll får inte göras av barn utan tillsyn. Vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att barn aldrig använder maskinen utan 
uppsikt.

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

2. Kontrollera att alla skruvar, muttrar och andra anslutningar sitter ordentligt innan 
du använder maskinen för första gången och med jämna mellanrum för att säkerställa 
att tränaren är i ett säkert skick.

14. Apparaten ska endast användas med den strömförsörjningsenhet som 
medföljer apparaten.

15. Se till att den som utför träningen och andra personer aldrig rör eller 
håller några delar av sin kropp i närheten av rörliga delar.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. 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.

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, släng inte förpackningsmaterial, använda 

batterier eller delar av maskinen som hushållsavfall. Lägg dessa i lämpliga 
uppsamlingskärl eller ta dem till en lämplig insamlingsplats.

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 hastighetsberoende driftläge kan bromsmotståndsnivån justeras 
manuellt och effektvariationerna beror på pedalhastigheten. 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.

7. VARNING! System för hjärtfrekvensövervakning kan vara inexakta. 
Överdriven träning kan leda till allvarliga hälsoskador eller till döden. 
Rådfråga 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.
Detta föremål är inte lämpligt för terapeutiskt ändamål!

19. Maskinen är utrustad med 24-stegs motståndsjustering. Detta gör det 
möjligt att minska eller öka bromsmotståndet och därmed 
träningsansträngningen. Att vrida knappen "-" för motståndsinställningen mot 
steg 1 minskar bromsmotståndet och därmed träningsansträngningen. Att vrida 
knappen "+" för motståndsinställningen mot steg 24 ökar8. 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.

bromsmotståndet och därmed träningsansträngningen.

20. Denna maskin har testats och certifierats i enlighet med EN ISO 
20957-1:2014 och EN ISO 20957-9:2016 "H,A". Maximalt tillåten belastning 
(=kroppsvikt) anges till 130 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 EMV-direktivet från 2014/30/EU.

9. Vid inställning av de justerbara delarna, observera den korrekta positionen och de 
markerade, maximala inställningspositionerna och se till att den nyligen justerade 
positionen är korrekt säkrad.

10. Om inget annat beskrivs i instruktionerna får maskinen endast 
användas för träning av en person åt gången. Träningstiden bör inte 
överstiga 60 min/dag.

21. Monterings- och bruksanvisningen är en del av produkten. Vid 
försäljning eller överlåtelse till annan person måste dokumentationen 
bifogas produkten.

11. Bär träningskläder och skor som är lämpliga för konditionsträning med 
maskinen. Dina kläder ska vara sådana att de inte kan fångas under 
träning på grund av sin form (t.ex. längd). Dina träningsskor ska vara 
lämpliga för tränaren, måste stödja dina fötter stadigt och ska ha halkfria 
sulor.

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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Reservdelslista – Lista över reservdelar FXM 

2 beställningsnummer 1621

Kontrollera efter att ha öppnat förpackningen att alla delar som 
visas i följande monteringssteg finns där. När du är säker på att så 
är fallet kan du börja montera.
Kontakta oss om några komponenter är defekta eller saknas, eller om 
du behöver reservdelar eller byten i framtiden:

Teknisk data: Utgåva: 01.09.2019

Crosstrainer-ergometer av klass HA / EN 957-1/ 9 med hög noggrannhet

• Magnetbromssystem med ca. 12 kg svänghjulsmassa
• 24 nivåer motor- och datorstyrt magnetiskt motstånd
• 12 lagrade träningsprogram
• 4 lagrade hjärtfrekvensprogram
• 1 manuellt program,
• 1 hastighetsoberoende program (10 – 350 Watt, motstånd justerbart i 5 

Watt steg)
• Steglängd ca. 47 cm
• Smal stativposition med ca. 10 cm pedalavstånd
• Handpulsmätning
• Golvnivåkompensation
• Transportrullar vid främre foten
• Strömförsörjning
• Blå/grön LCD-skärm med bakgrundsbelysning med, hastighet, distans, 

tid, ca kaloriförbrukning, pedalvarv per minut, pulsfrekvens och Watt, 
Hållare för smartphone/surfplatta

• Inmatning av gränser för tid, hastighet, ca. kalorier, Watt och puls
• Tillkännagivande av högre gränser
• Mottagare för trådlöst pulsbälte
• Pulsbälte för pulsmätning ingår
• Kroppsfettanalys (BMI)
• Kondition – Test
• Belastning max. 130 kg (kroppsvikt)

Internetservice- och reservdelsdatabas: 
www.christopeit-service.de

Top-Sports Gilles GmbH
Friedrichstr. 55
42551 Velbert
Telefon: +49 (0) 20 51 - 6 06 70 
Telefax: +49 (0) 20 51 - 6 06 74 4 e-
post: info@christopeit-sport.com 
www.christopeit-sport.com

Utrymmesbehov ca: L 202 x B 67 x H 171 cm 
Uppfällbar dimension ca: L 126 x B 67 x H 171 cm 
Föremålens vikt: 69kg
Träningsutrymme ca: min. 4 m²

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

Nej.
1
2

3L
3R
4

5L
5R
6L
6R
7
8

9L
9R
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Beteckning Mått
mm

Kvantitet Bifogat till
illustration nr.

ET-nummer

Huvudram

Styrstolpe

Skjut åt vänster

Skjut åt höger

Glidväg kopplingsstång 

Anslutningsrör vänster

Anslutningsrör höger

Handgrepp vänster

Handgrepp höger

Pedalrörstöd

Pedalrörsfäste

Pedalrör vänster

Pedalrör höger

Främre stabilisator

Pulsgrepp

Uppfällbar axel

Insexbult

Plastbussning

Insexbult

Insexbult

Insexbult

Insexbult

Bälte

Sexkantsbult

Sexkantsbult

Sexkantsbult

Phillips skruv

Självgängande skruv

Självgängande skruv

Fjäderbricka

Fjäderbricka

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
6
2
4

14
4
1
2
4
2
8

36
6
4

24

33-1621-01-SI

33-1621-02-SI

33-1621-03-SI

33-1621-04-SI

33-1621-05-SI

33-1621-06-SI

33-1621-07-SI

33-1621-08-SI

33-1621-09-SI

33-1621-10-SI

33-1621-11-SI

33-1621-12-SI

33-1621-13-SI

33-1621-14-SI

33-1621-15-SI

33-1621-16-SI

39-10540

36-1621-27-BT

39-9889-CR

39-10095-CR

39-9913-SW

39-9974-CR

36-1621-20-BT

39-9982

39-10041

39-10134

39-9960

36-9111-38-BT

39-10188

39-9995-SW

39-9864-CR

1
12
12
3L+3R

6L+9L

6R+9R

5L
5R
8
7+84
5L
5R
1
2
1+3
1+10
1+3
10+63

2+84
2,5,6+11

4+12
87+112

7+8
43
42
65
49,50,53,79,80+82

49,52+79

18
13,16,17 + 21

M8x95

M8x40

M8x20

M8x16

M10x20

M10x65

M8x16

M8x30

M6x15

4x18
4x12

för M10

för M8

18



Illustration

Nej.
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49L
49R
50
51

52a
52b
53a
53b
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

79 a
79 b
80L
80R
81
82
83

Beteckning Mått
mm

Kvantitet Bifogat till

illustration nr.

1
66
18+20

16
21
15+22

13+17

17
2,84+86

20+105

15+22

86
66
22
5+9
66
7
44
44
9+42
7
5
5
7
3
5L
5L
2
2
3
8
6
10
3
76+102

6
5
9
10
11
9
43
7
46
20
18
118
73+91

72+76

3L
2
2
76
11
5R
5R
1+80R

1+80L

82
84
86+113

ET-nummer

Gummiring

Bricka

Bricka

Bricka

Bricka

Bricka

Böjd bricka

Böjd bricka

Vågbricka

Nylonmutter

Nylonmutter

C-klipp

Kullagret

Distansbussning

Kardanknut

Länkaxel

Sexkantsbult

Bricka

Nylonmutter

Nöt
Stålbussning

Pedalstödskåpa vänster 

Pedalstödskåpa höger 

Mellanhjulskåpa

Glidvägsändplugg Bakre 

handtagsskydd vänster 

Främre handtagsskydd höger 

Bakre stödkåpa

Främre stödkåpa

Matskruv

Plastbussning

Skumgrepp

Excentriska kepsar

Bakre gavel

Pulskabel

Ändkåpa

Ändplugg

Ändplugg

Transporthjul

Ändplugg

Trampa

Hjul
Plastbussning

Skruvkork

Skruvkork

Bricka

växelströmsadapter

Motorkabel

Anslutningskabel

Säker vred

Styrrörsskydd

Dator

Phillips skruv

Greppskum

Bakre handtagsskydd höger 

Främre handtagsskydd höger 

Kedjeskydd vänster

Kedjeskydd höger

Vevplugg

Runt omslag

Axelmutter

1
4
4
4
4
4

10
6
5
3
4
2
4
2
2
2
2
4
2
2
4
2
2
2
2
1
1
1
1
2
8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
4
2
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
1
1
2
2
4

36-1621-28-BT

36-9918-22-BT

39-9989-VC

39-10166

39-10018

39-9962-CR

39-9966-CR

39-10232-CR

36-9925523-BT

39-9981

39-9818-CR

36-9925520-BT

36-1260-36-BT

36-1621-29-BT

36-1621-30-BT

36-1621-31-BT

39-10504

39-9986-CR

39-9986

39-9898

36-1122-12-BT

36-1621-06-BT

36-1621-07-BT

36-1621-08-BT

36-1621-32-BT

36-1621-09-BT

36-1621-10-BT

36-1621-11-BT

36-1621-12-BT

36-1621-33-BT

36-9217-36-BT

36-1621-16-BT

36-9222-10-BT

36-1621-19-BT

36-1621-17-BT

36-9825315-BT

36-1621-36-BT

39-9848

36-1621-37-BT

36-9988-32-BT

36-1621-39-BT

36-1621-18-BT

36-1621-38-BT

36-1386-42-BT

36-9988108-BT

36-1621-34-BT

36-1621-22-BT

36-1621-23-BT

36-1621-24-BT

36-1621-35-BT

36-1621-05-BT

36-1621-03-BT

39-9903-SW

36-1621-15-BT

36-1621-13-BT

36-1621-14-BT

36-1621-51-BT

36-1621-52-BT

36-9128-82-BT

36-1621-50-BT

39-9820-SW

17//22

10//20

8//32

8//20

8//16

8//25

8//20

21//25

M10
M8
C20

6003Z

M12x125

24/12

M12
M12

14x10x10

32
28

M12
M10

10//58

9V=DC/1000mA

M5x10

M10x1,25
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Illustration

Nej.
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Beteckning Mått
mm

Kvantitet Bifogat till

illustration nr.

86
86,87+98

87+90

86
85
85+113

1
72+92

91+100

1+100

95
100
85
98
1+100

98
98
1+72
11+59

105
105
1+104

71+80

113
86
107
113
112
113
112
113
8
115

ET-nummer

Vev
Bult
Pedalaxel

Remhjul

Fjäderbricka

Nylonmutter

Kullagret

Motor

Spännkabel

Vår
Nöt
Sexkantsbult

Bricka

C-klipp

Magnetkortaxel

Vågbricka

Magnetisk fäste

Sensorkabel

Pulssensor

Bussning

Tomgångshjul

Sexkantsbult

DC anslutningskabel

Ögonbult

Rund magnet

U-formad bricka

Axelmutter tunn

Kullagret

Svänghjul

Svänghjulsaxel

Spacer

Bult
Nöt
Verktygssats

Montering och träningsinstruktion

2
6
1
1
6
6
2
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1
1
8
8
1
1

33-1621-17-SI

39-10120

33-1621-18-SI

36-1621-21-BT

39-9865-CR

39-9861-VC

36-1621-40-BT

36-1621-41-BT

36-1621-42-BT

36-1621-43-BT

39-10012

39-10406

39-10013-VC

39-10176

33-1621-19-SI

36-9126-57-BT

33-1621-20-SI

36-1621-25-BT

36-1127-07-BT

36-9211-15-BT

36-9211-28-BT

39-10402

36-1621-26-BT

39-10000

36-9128-85-BT

36-9713-56-BT

39-9820

36-9823-15-BT

33-1621-21-SI

33-1621-22-SI

36-9126-58-BT

36-1621-46-BT

39-10031

36-1621-44-BT

36-1621-53-BT

M6x15

för M6

M6
6004Z

M5
M5x60

6//16

C12

12//14

M10x40

M6x40

M10x1,25

6000Z

M8x12

M8
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Monteringsanvisningar

Ta bort alla separata delar ur förpackningen, lägg dem på 
golvet och kontrollera att alla finns där på basis av 
monteringsstegen. Observera att ett antal delar har kopplats 
direkt till huvudramen och förmonterats. Dessutom finns det 
flera andra enskilda delar som har fästs på separata enheter. 
Detta gör det enklare och snabbare för dig att montera 
utrustningen. Monteringstid ca. 50 min.

Steg 1:
Fäst den främre stabilisatorn (10) och glidbanan vid huvudramen (1).

1. Fäst den främre foten (10) med förmonterade excentriska kåpor (57) 
på huvudramen (1). Gör detta med de två skruvarna M8x95 (13), 
böjda brickor 8//25 (34) och fjäderbrickor (27).

2. Skjut in axeln (12) i mitten av huvudramen (1) och sätt glidbanorna 
åt vänster och höger (3L+3R) på axeländarna (12). Sätt den 
glidande kopplingsstången (4) mellan sliderna åt vänster och 
höger (3L+3R) och dra åt dem med skruvarna M10x20 (18), 
fjäderbrickor (26) och brickor 10//20 (30). Dra sedan åt glidbanorna 
(3L+3R) vid axeln (12) med hjälp av skruvarna M10x20 (18), 
fjäderbrickor (26) och brickor 10//58 (70).

3. Fäst de bakre ändkåporna (58) på glidbanorna till vänster och 
höger (3L+3R). Efter avslutad montering kan du kompensera 
för mindre ojämnheter i golvet genom att vrida på de 
justerbara fotskruvarna (51) och excenterkåporna (57). 
Utrustningen bör ställas in så att utrustningen inte rör sig av 
sig själv under ett träningspass.

Steg 2:
Montering av stödkåpa (75) och stöd (2) vid huvudramen (1).

1. Placera skruvarna M8x16 (17), böjda brickor 8//25 (34) och 
fjäderbrickor (27) åtkomligt bredvid den främre delen av 
huvudramen (1).

2. Placera den nedre änden av stödet (2) mot huvudramen (1) och 
tryck på stödkåpan (75) på stödet (2). Anslut ändarna av de två 
datorkabelmattorna (72+73) som sticker ut från (1+2) 
tillsammans.
(Notera: Datorkabelmattan (73) som skjuter ut från stödet (2) 
får inte glida in i röret, eftersom det krävs för senare 
monteringssteg.) Se till att kabelanslutningen inte fastnar vid 
sammanfogning av rören.

3. Sätt en fjäderbricka (27) och en böjd bricka (34) på   varje skruv 
(17). Skjut skruvarna (17) genom hålen i stödet (2), skruva in i 
de gängade hålen på huvudramen (1) och dra åt lätt. (Denna 
skruvanslutningspunkt kommer att skruvas fast åtminstone i 
steg 3.)
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Steg 3:
Montering av pedalrören (9) och anslutningsrören (5).
1. Sätt det vänstra pedalröret (9L) vid det vänstra anslutningsröret 

(5L) och justera hålen i rören så att de är i linje. Skjut bulten 
M8x30 (22) genom hålen och dra åt pedalröret (9L) vid 
anslutningsröret (5L) med bricka 8//16 (33) och mutter (38) 
ordentligt.

2. Placera den förmonterade enheten av vänster pedalrör (9L) och 
vänster anslutningsrör (5L) på vänster sida av huvudramen (1).
(Notera: Höger och Vänster anges som sedd 
stativmaskin under träning.) Sätt en vågbricka 21//2 det 
vänstra anslutningsröret (5L) på den vänstra hållaren av 
s Sätt på skruven M8x20 (16) en fjäderbricka (27) och 
8 //32 (31) och dra åt ordentligt.

3. Sätt det vänstra pedalröret (9L) på pedalrörsupptaget 
justera hålen i rören så att de är riktade med bult 
M12x125 (44) genom hålen och dra åt röret (9L) vid 
pedalrörsstödet (7) med brickor 12//2 mutter (46) 
ordentligt. Sätt sedan på ett skruvlock för M12 (68) på 
(46).

4. Sätt en pedal (65) på det vänstra pedalröret (9L). 
Justera in delarna så att de är i linje. Skjut skruven 
(23) uppifrån genom hålen och dra åt ordentligt

5. Montera det högra pedalröret (9R) inkl. alla ytterligare nödvändiga 
delar på maskinens högra sida enligt beskrivningen i 1.– 4.

6. Placera hjulet på glidbanorna och vrid konstruktionen för hand 
3-4 gånger och sedan dra åt skruvarna (17) på stödet (22) 
som nämnts i steg 2 ordentligt. Skjut slutligen stödkåpan till 
rätt läge.

Steg 4:
Montering av pulsgrepp (11) och handtag (6) vid 
anslutningsrör (5).
1. Sätt handtagen (6L+6R) på anslutningsrören (5L+5R) och justera 

hålen i rören så att de är i linje. (Obs: handtagen måste vara 
inriktade efter montering så att de övre ändarna lutar utåt 
(bort från stödet (2)).

2. Skjut bulten M8x16 (17) genom hålen och dra åt handtagen (6) 
med böjda brickor 8//20 (35) och fjäderbricka (27) ordentligt.

3. Placera pulsgreppet (11) på stödet (2) och tryck pulskabeln (59) 
genom hålet på stödet (2) till det inre övre läget. Sätt 
pulsgreppet (11) mot stödet (2) så att hålen är i linje. Skjut en 
fjäderbricka (27) och en bricka (35) på varje skruv (17) och tryck 
dem genom hålen och dra åt pulsgreppet (11) ordentligt.
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Steg 5:
Fäst datorn (76) vid stödet (2).
1. Placera datorn (76) på stödet (2) och sätt in kontakten på 

anslutningskabeln (72) i kontakten från datorns (76) baksida.

2. Sätt i pluggarna på pulskablarna (59) i uttaget på com
(76) och fäst datorn (76) på det övre monitorstödet (2) 
med skruvar (77). Skruvarna (77) hittar du på baksidan av 
datorn. (Uppmärksamhet: Se till att kabeln krymper eller 
kläms under installationen.)

3. Fäst pedalrörsskyddssatserna (49L+49R) på 
anslutningsrören (5) och fäst med skruvar (24+25).

4. Fäst handtagsskyddssatserna till vänster (52a+52b) och 
(79a+79b) på anslutningsrören (5) och fäst med s (25).

5. Fäst tomgångskåpan (5) på pedalrörsstödet (fäst med 
skruvar (24).

Steg 6:
Anslut nätadaptern (71).
1. Sätt i den lilla kontakten på adaptern (71) i DC-anslutningskabeln

(106) i änden av kedjeskyddet.
2. Sätt i adaptern (71) i vägguttaget (230V~50Hz).

Steg 7:
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 med 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.
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b. Sätt din fot på fotstödet, försök lägga hela kroppsvikten på din fot och 
korsa samtidigt

med din andra fot på andra sidan fotstödet och placera även där på 
fotstödet.

c. Nu är du i stånd att börja din träning.

Använda sig av:

a. Håll händerna i önskat läge på det fasta styret.
b. Trampa ditt träningsobjekt för steg med fötterna på fotstöden och balansera 
kroppsvikten till vänster och höger sida av fotstödet
c. Om du gillar att träna överkroppen också kan du placera händerna från 
det fasta styret till vänster och höger handtag.
d. Sedan kan du öka tramphastigheten gradvis och justera 
bromsmotståndsnivåerna för att öka träningsintensiteten.
e. Håll alltid händerna på det fasta styret eller handtagen till vänster och höger.

Montera, använd & demontera Sitta av:
a. Sänk tramphastigheten tills den stannar.
b. Håll händerna i det fasta styret hårt, sätt en fot i kors över utrustningen 
och landa på golvet, sedan

landa den andra.
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.
(Uppmärksamhet: Om denna artikel inte har ett fast styre, använd försiktigt vänster 
och höger arm för proceduren.)

Denna träningsutrustning är en stationär träningsmaskin som används för att 
simulera en kombination av cykling, steg och promenader utan
orsakar för högt tryck på lederna, vilket minskar risken för stötskador.

Montera, använd & demontera
Montera:
a. Stå bredvid föremålet, sätt det närmaste fotstödet i det djupaste läget 
och håll det fasta styret hårt.

Träning detta objekt erbjuder en icke-påverkande kardiovaskulär träning som kan 
variera från lätt till hög intensitet baserat på motståndspreferensen som ställts in av 
användaren. Det kommer att stärka dina muskler i över- och underkroppen och öka 
konditionskapaciteten och bibehålla din kropps kondition.

Träningsyta i mm (för 
hemmatränare och användare)

Fri yta i mm
(Träningsområde och säkerhetsområde 
(roterande 60 cm))
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RPM och effekt i watt av nivå 1 - nivå 24 för FXM 2 Art.-Nr. 1621

Nivå 20 RPM 30 RPM 40 RPM 50 RPM 60 varv/min 70 RPM 80 varv/min 90 varv/min 100 rpm

1 8 15 25 40 50 63 78 94 112

2 9 17 29 46 58 73 92 110 130

3 10 19 33 52 66 83 104 126 148

4 11 21 37 58 74 94 116 142 167

5 12 24 41 64 82 104 129 158 185

6 13 26 45 70 90 115 142 174 203

7 14 28 49 76 98 126 155 190 221

8 15 31 53 83 106 137 168 207 240

9 16 33 58 89 114 148 182 223 258

10 17 36 62 95 122 159 196 239 276

11 19 38 66 100 130 170 209 256 294

12 20 41 70 106 138 181 222 272 312

13 21 43 75 112 146 192 236 288 331

14 23 46 79 118 154 203 250 304 349

15 24 48 83 124 162 214 263 320 367

16 25 51 88 131 170 225 276 336 385

17 26 54 93 138 178 236 289 353 403

18 28 57 98 145 186 248 302 370 421

19 29 60 102 153 194 259 315 387 440

20 30 63 107 159 202 271 328 404 459

21 32 66 112 167 210 284 342 421 478

22 34 70 118 176 220 297 356 439 498

23 36 74 125 184 230 310 372 456 518

24 38 78 133 192 240 323 386 474 538

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, 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.)

25

en
ge

ls
k



Träningsdator DRIFT
STRÖM PÅ:
Träning utan inmatningsdata:
1. Koppla in strömförsörjningen, datorn slås på och displayen visar alla segment på 
LCD-skärmen i 2 sekunder.

Börja träna direkt genom att trycka på START/STOPP-knappen. Med UP/
DOWN (+/-) -nyckeln kan du justera motståndsnivån. Alla träningsdata visas 
på displayen. Du är i manuellt program.

Träning med enter data:
1. Koppla in strömförsörjning, LCD-display visar programval. Du kan välja 1 av 5 
programlägen (MANUELL / Nybörjare / Advance / Sporty / Cardio / WATT) genom att vrida 
UPP/NER (+/-) – nyckeln och bekräfta inställningen genom att trycka på MODE (F) – knappen. 
Tryck MODE (F) –knappen igen för att ange förinställning av TID. Du kan justera med UP/
DOWN (+/-) –nyckeln, men du behöver inte. Alla inställningar måste bekräftas genom att 
trycka på MODE (F) -knappen. Förinställning kommer att räkna ned i funktionen TID, DISTANS 
och KALORIER. Om det inte finns någon förinställning kommer funktionen att räknas upp.

2. Om programmet och förinställningen är klara, tryck på START/STOP-knappen för att starta 
träningen.
3. Genom att trycka på START/STOP-knappen igen stoppar programmet.

I allmänhet:
1. Om användaren slutar cykla inom 4 min. Du kan fortsätta programmet genom 
att trycka på START/STOP-knappen igen. Efter 4 min. utan någon knappfunktion 
stängde datorn av till energisparläge
2. Displayen som blinkar är justerbar
3. Träningsprofilen är uppdelad i 20 kolumner men på displayen visas endast de 
första 8 kolumnerna. Om träningsprogrammet nådde den 9:e kolumnen, följer 
displaykolumnerna träningsprofilen till sista kolumnen.
4. Om datorn fungerar onormalt, anslut nätadaptern och anslut den igen

5. Håll fukt borta från datorn.
6. Använd endast en lämplig nätadapter med utdata på 9 Volt=DC/1000mA.

VISAR:
RPM = Rotation per minut: 0~999 (Ändra alla 6 
sekunder med SPEED (km/h) display)
HASTIGHET (Km/h) = Hastighet: 0,0~99,9 km/h (Ändra alla 6 sekunder med RPM-
display)
TID =Träningstid: 00:00~99:59.DISTANCE (Km) = 
Avstånd: 0,0~99,99 kmKALORIER = förbrända 
kalorier: 0~9999kcalWATT = Strömförbrukning 
(intervall: 10~350)Ladda = Motståndsnivå: 1~24 
nivåer
Puls: bpm display P30~230 Hjärtsymbol blinkar när du använder handpuls Programläge:

Manuellt läge:
Tryck på START/STOPP-knappen i huvudmenyn kan starta träningen i manuellt läge.
1. Vrid UPP/NER (+/-) -nyckeln för att välja träningsprogram, välj Manuell och 
tryck MODE (F) -knappen för att gå in.
2. Vrid UPP/NER (+/-) –nyckeln för att förinställa TID, DISTANS, KALORIER och 
PULS och tryck på MODE (F) –knappen för att bekräfta.
3. Tryck på START/STOP-knappen för att starta träningen.
4. Under träningspasset kan användaren vrida UPP/NER (+/-) – nyckeln för att justera 
belastningsnivån från 1 till 32 nivåer.
5. Tryck på START/STOP-knappen för att avbryta träningen. Tryck på RESET (L) -knappen för att gå 
tillbaka till huvudmenyn.

Programmet visar:
MANUELL = Träning i manuellt läge
Nybörjare 1-4
Avancemang 1-4
Sportig 1-4
Konditionsträning =mål HR-träningsläge 55 %, 75 %, 90 % och TAG (målpuls)
WATT = konstant träningsläge

NYCKLAR:

1. F och +/- tangent:
Funktionsval och bekräftelseknapp.
"F"-tangent och funktionsvärde (inställning av TID / DISTANS / KALORIER/
PULSE / WATT) +/- knapp: Öka och minska eller välj alternativ.

2. START/STOPP -tangent:
Starta eller stoppa programmet

3. LÖSCHEN (RESET) -tangent:
Gå tillbaka till huvudmenyn under förinställning av träningsvärde eller stoppläge.

4. TEST (ÅTERSTÄLLNING) -tangent:
testa pulsåterställningsstatusen.

5. Körperfett (kroppsfett) -tangent:
testa kroppsfett% och BMI med avseende på användarinställning (kön, längd, vikt).
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Nybörjare 1-4 / Advance 1-4 / Sportig 1-4
1. Vrid UPP/NER (+/-) – nyckeln för att välja träningsprogram, välj ett program 
och tryck MODE (F) -knappen för att gå in.
2. Vrid UPP/NER (+/-) – nyckeln för att förinställa träningstID.
3. Tryck på START/STOP-knappen för att starta träningen.
4. Under träningspasset kan användaren vrida UPP/NER (+/-) – nyckeln för att justera 
belastningsnivån.
5. Tryck på START/STOP-knappen för att avbryta träningen. Tryck på RESET (L) –knappen för att gå 
tillbaka till huvudmenyn.

BMI (Body Mass Index)

BMI-skala
Räckvidd

Låg
<20

Låg/Medium
20-24

Medium
24,1-26,5

Medelhög
> 26,5

Kroppsfett:

SYMBOL
FET% -
Kön
Manlig

Kvinna

- + u
MedelhögLåg Låg/Medium Medium

<13 %
<23 %

13 %–25,9 %
23 %–35,9 %

26%-30%
36%-40%

> 30 %
> 40 %

Test-återställning:
1. När pulsvärdet visas på datorn (håll i handtaget), tryck på RE-COVERY 
(Test) -tangenten.
2. TIME visar "0:60" (sekunder) och börjar räkna ner till "00:00".
3. Datorn visar F1 till F6 efter nedräkning till noll för att testa 
pulsåterställningsstatus.

Konditionsläge:
1. Vrid UPP/NER (+/-) – nyckeln för att välja träningsprogram, välj Cardio 
och tryck på MODE (F) – för att gå in.
2. Vrid UPP/NER (+/-) – nyckeln för att välja 55 %, 75 %, 90 % eller TAG (MÅL-GET 
HR (standard 100)
3. Vrid UPP/NER (+/-) – nyckeln för att förinställa träningstID.
4. Tryck på START/STOP-knappen för att starta eller stoppa träningen. Tryck på RESET (L) -knappen för 
att gå tillbaka till huvudmenyn.
5. Under träningen, om ingen handpuls detekteras, kommer konsolen att stanna till påminnelse.

F 1 ~ F6 = ÅTERHÄMTNING

1.0
1,0 < F < 1,9
2,0 < F < 2,9
3,0 < F < 3,9
4,0 < F < 5,9

6,0

Utestående
Excellent

Bra
Rättvis

Under medel
Fattig

1. Pulsfrekvens:
Hela uppsättningen av hjärtfrekvensdetektorer inkluderar 2 sensorer på varje 
sida. Varje sensor har 2 delar av metalldelar. Det korrekta sättet att upptäcka är 
att försiktigt hålla båda metalldelarna i varje hand. Med de goda signalerna som 
fångas upp av datorn, kommer hjärtsymbolen i PULSFÖRESKRIFTEN att blinka. 
Ibland är pulsvärdet inte användbart, baserat på våta händer eller andra 
kontaktproblem under träning. Om du behöver ett högt noggrant pulsvärde 
måste du använda en extern pulsmätning med ett pulsbälte.

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 utvecklades speciellt för användning med denna maskin. 
Användaren sätter 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.

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. Mottagaren som är 
installerad i datorn 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 hos 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. Enheten och därmed pulsmätsystemet är sedan 
installerat och klart för användning.

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.

Watt: unabhängiges Wattprogram:
1. Vrid UPP/NER (+/-) – nyckeln för att välja träningsprogram, välj WATT och tryck på 
MODE (F) – knappen för att gå in.
2. Vrid UPP/NER (+/-) – nyckeln för att förinställa WATT-mål (standard: 120). Tryck på 
MODE (F) –knappen för att bekräfta.
3. Vrid UPP/NER (+/-) – nyckeln för att förinställa TID.
4. Tryck på START/STOP-knappen för att starta eller stoppa träningen. Tryck på RESET (L) -knappen för 
att gå tillbaka till huvudmenyn.
5. Under träningen kan användaren vrida UPP/NER (+/-) – nyckeln för att justera WATT-
målet.

Kroppsfettläge:
1. När träningen slutar, tryck på BODY FAT (Körperfett) -tangenten.
2. Håll kvar handpulssensorn, efter 8 sekunder visar datorn BMI, FAT% och 
fettsymbolen.
3. Tryck på BODY FAT (Körperfett) -knappen igen för att gå tillbaka till huvudmenyn.
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Om du under träningen märker att värdena som måste visas av datorerna 
visas oregelbundet eller symbolen "P" visas i displayen, utför följande 
kontrollprocedur:

Rengöring, kontroller och förvaring av 
Ergometercykeln:

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.
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.

1. Städning
Använd endast en mindre våt trasa för rengöring. Varning: Använd aldrig 
bensen, thinner eller andra aggressiva rengöringsmedel för ytrengöring 
eftersom denna skada orsakats.
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. Välj en torr förvaring internt och lägg lite sprayolja 
vid anslutningspunkten för främre och bakre fotrör och handgreppsaxeln. Täck 
över cykeln för att skydda den från att missfärgas av solljus och smutsig genom 
damm.

3. Checkar
Vi rekommenderar var 50:e timme att se över skruvförbanden för 
åtdragning, som förbereddes i monteringen. Var 100:e drifttimme bör 
du lägga lite sprayolja vid anslutningspunkten för främre och bakre 
fotröret och handtagsaxeln.

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

Problem Möjlig orsak Lösning

Datorn har
inget värde på Display 
om du trycker på 
någon knapp.

Ingen ström
adaptern är bra
ansluten eller vägg
makt är utan
kraft.

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

Datorn är
räknas inte
data och inte
slå på efter
börja cykla.

Sensorimpuls
saknas bas på
inte väl ansluten
förbindelse

Kontrollera 
kontaktanslutningarna vid datorn 
och insidan av styrstödet.

Datorn är
räknas inte
data och inte
slå på efter
börja cykla.

Sensorimpuls
saknas bas på
inte korrekt position
tion av sensor.

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 Pulskabel är
inte inkopplad.

Kontrollera att den separata 
pulskabeln är väl ansluten till 
datorn. Kontrollera 
pulskabelns anslutningar.

Inget pulsvärde Pulssensorer
inte bra ansluten-
ted

Skruva ut skruven för pulsmätning 
och kontrollera om pluggarna är 
väl anslutna och inga skador på 
pulskabeln.
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Träningsinstruktioner

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

4. 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.

1. Intensitet:
Nivån av fysisk ansträngning under träning måste överstiga nivån för 
normal ansträngning utan att nå punkten av andfåddhet och/eller 
utmattning. En lämplig riktlinje för effektiv träning kan hämtas från pulsen. 
Under träning bör denna stiga till området mellan 70 % till 85 % av den 
maximala pulsfrekvensen (se tabellen och formeln för bestämning och 
beräkning av detta).
Under de första veckorna bör pulsen förbli i den nedre delen av denna 
region, på cirka 70 % av den maximala pulsfrekvensen. Under de följande 
veckorna och månaderna bör pulsen långsamt höjas till den övre gränsen 
på 85 % av den maximala pulsfrekvensen. Ju bättre fysisk kondition är för 
den som tränar, desto mer bör träningsnivån höjas för att förbli i området 
mellan 70 % och 85 % av den maximala pulsen. Detta bör göras genom att 
förlänga tiden för träningen och/eller öka svårighetsgraden.

Om pulsfrekvensen inte visas på datorskärmen 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 t.ex. pulsen vid handleden 
och räknar antalet slag på en minut).
b. Pulsmätning med en lämplig specialiserad apparat (tillgänglig från återförsäljare 
som är specialiserade på hälsorelaterad utrustning).

2. Frekvens
De flesta experter rekommenderar en kombination av hälsomedveten kost, 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 konditionsnivå. Minst tre träningspass i veckan krävs för att förbättra 
sin kondition och minska sin vikt. Naturligtvis är den idealiska 
träningsfrekvensen fem pass i veckan.

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 fem till tio minuter.
Sedan ska själva träningen (träningsfasen) börja. Träningsansträngningen 
bör vara relativt låg under de första minuterna och sedan höjas under en 
period av 15 till 30 minuter så att pulsen 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.
Mer information om ämnet uppvärmningsövningar, stretchövningar eller 
allmänna gymnastikövningar hittar du i vårt nedladdningsområde under www. 
christopeit-sport.com

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

90 % av maximal pulsfrekvens 
85 % av maximal pulsfrekvens 
70 % av maximal pulsfrekvens

=
=
=

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 dig 
därefter. Övningarna överdriver inte och kör bara så långt tills ett litet drag kändes. 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 
sek. byta arm.

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

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

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

Efter uppvärmningsövningarna skakar några armar och ben loss.
Avsluta inte träningsfasen abrupt, utan kommer att cykla lugnt något utan motstånd för att återgå till den normala pulszonen. (Kyl ner) Vi rekommenderar 
att uppvärmningsövningarna i slutet av träningen genomförs och att avsluta ditt träningspass med skakningar i extremiteterna.
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