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Kära kund,
Vi gratulerar dig till köpet av denna träningsenhet för hemsport och 
hoppas att du gillar att använda den.
Observera och följ informationen och instruktionerna i denna 
monterings- och bruksanvisning. Om du har några frågor kan du 
självklart kontakta oss när som helst.

Vänliga Hälsningar, Din 
Toppsport Gilles GmbH

Uppmärksamhet:

Innan användning

fungerar
läs instruktionerna!

VIKTIGA REKOMMENDATIONER
OCH SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Våra produkter är i grunden TÜV-testade och motsvarar därmed 
den nuvarande högsta säkerhetsstandarden. Detta faktum 
befriar dig dock inte från att strikt följa följande principer.

1.Montera enheten exakt enligt monteringsanvisningen och använd 
endast de enhetsspecifika enskilda delar som ingår för monteringen av 
enheten och som anges i monteringen. Före själva monteringen 
kontrollerar du grovt leveransens fullständighet med hjälp av följesedeln 
och fullständigheten i leveransomfattningen med hjälp av 
monteringsstegen.

12. OBSERVERA:Om yrsel, illamående, bröstsmärtor eller andra 
onormala symtom upplevs, avbryt träningen och kontakta en 
lämplig läkare.
13.I allmänhet är sportutrustning ingen leksak. De får därför 
endast användas på avsett sätt och av lämpligt informerade och 
utbildade personer.

2.Innan du använder enheten för första gången och med jämna 
mellanrum (var 1-2 månad), kontrollera att alla skruvar, muttrar 
och andra anslutningar är åtdragna, så att träningsenhetens 
säkra drifttillstånd garanteras. Defekta enskilda delar måste 
bytas ut eller avlägsnas omedelbart. Lås vid behov enheten tills 
den är reparerad.

14Personer som barn, handikappade och handikappade bör 
endast använda enheten i närvaro av en annan person som kan 
ge hjälp och vägledning. Användning av enheten av barn utan 
uppsikt måste förhindras genom att lämpliga åtgärder vidtas.

3.Ställ upp enheten på en torr, jämn plats och skydda den från fukt 
och fukt. Ojämna golv ska kompenseras genom lämpliga åtgärder 
på golvet och, om det finns med denna anordning, genom att 
använda justerbara delar av anordningen som är avsedd för detta 
ändamål. Kontakt med fukt och fukt ska uteslutas.

15Det måste säkerställas att användaren och andra personer 
aldrig går eller står med några kroppsdelar i området för 
stillastående rörliga delar.
16 Denna produkt får inte överstiga slutet av dess livslängd
ska slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, men måste 
lämnas in på en uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk 
och elektronisk utrustning. Symbolen på produkten, 
bruksanvisningen eller förpackningen indikerar detta. 
Materialen är återvinningsbara enligt deras märkning. Genom 
att återanvända, materialåtervinning eller andra former av 
återvinning av gamla apparater gör du ett viktigt bidrag till att 
skydda vår miljö. Fråga kommunförvaltningen om ansvarig 
slutförvaringsplats.

4.Om installationsplatsen ska skyddas särskilt mot tryckpunkter, 
smuts och liknande, placera en lämplig halkfri yta (t.ex. 
gummimatta, träskiva eller liknande) under apparaten.
5.Ta bort alla föremål inom en radie på 2 meter från enheten innan 
träningspasset påbörjas.
6.Använd inga aggressiva rengöringsmedel för att rengöra enheten och 
använd endast de medföljande verktygen eller lämpliga verktyg för 
montering och eventuella reparationer. Svettavlagringar på enheten 
måste tas bort omedelbart efter avslutat träningspass.

17Av hänsyn till miljön, släng inte förpackningsmaterial, tomma batterier 
och delar av enheten tillsammans med hushållsavfallet, utan släng dem i 
avsedda uppsamlingskärl eller lämna in dem på lämpliga 
insamlingsställen.7. OBS!Pulsövervakningssystem kan vara felaktiga. Överdriven 

träning kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall. En lämplig 
läkare bör därför konsulteras innan riktad träning påbörjas. 
Detta kan definiera den maximala belastningen (puls, watt, 
träningslängd etc.) du kan utsätta dig för och ge exakt 
information om rätt hållning under träning, träningsmål och 
kost. Den får inte tränas efter tunga måltider. Det bör noteras 
att denna enhet inte är lämplig för terapeutiska ändamål.

18Max tillåten belastning (=kroppsvikt) har satts till 120 kg. 
Innan träningen påbörjas, se till att den tillåtna totalvikten inte 
överskrids.
19Om nätsladden till denna enhet är skadad måste den bytas ut 
av tillverkaren eller kundtjänst eller av en elektriskt kvalificerad 
person.
20Lämna inte löpbandet påslaget eller i drift utan uppsikt och 
säkerställ oavsiktlig användning genom att dra ur nätkontakten.8:a.Träna endast med enheten om den fungerar korrekt. 

Använd endast originalreservdelar för eventuella reparationer.
FARA:Om delar blir för varma när du använder enheten, byt ut 
dem omedelbart och säkra enheten mot användning så länge 
den ännu inte har reparerats.

21Försäkran om överensstämmelse
Tillverkare: Top Sports Gilles GmbH, Friedrichstrasse 55, 
D-42551 Velbert. Denna produkt uppfyller följande europeiska 
direktiv och standarder: 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 
2011/65/EG (RoHS) och EN 20957-1 (Hemsport).

9.När du justerar justerbara delar, var uppmärksam på rätt 
position eller den markerade, maximala justeringspositionen 
och säkra den nyligen justerade positionen ordentligt. Om 
inställningshjälpmedel krävs måste dessa tas bort igen efter 
omställningsprocessen.

22Monterings- och bruksanvisningen är att betrakta som en del av 
produkten. Om produkten säljs eller lämnas vidare ska denna 
dokumentation bifogas.

10Om inte annat anges i instruktionerna får enheten endast 
användas av en person för träning. Träningsprestationen bör 
vara totalt 45 minuter/dag. inte överstiga.
11.Träningskläder och skor som lämpar sig för 
konditionsträning med apparaten ska bäras. Klädseln måste 
vara sådan att den inte kan fastna under träning på grund av sin 
form (t.ex. längd). Träningsskorna ska väljas för att matcha 
träningsapparaten, ge alltid foten ett stadigt fäste och ha en 
halkfri sula.
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SV
UPPACKNING OCH ANVÄND.

Läs våra rekommendationer och säkerhetsinstruktioner före 
användning!

STEG 1:
Borttagning av löpbandet
1.Ta bort de små delarna och det lösa förpackningsmaterialet 
från kartongen och ta sedan ut löpbandet med hjälp av en andra 
person. När du gör det, sträck dig under basramen (51) och se 
upp för klämrisk.

43

51
STEG 2:
Fäll ut handtaget
1.Lyft styret (43) från liggläge tills det greppar in i vänster spjäll. 
Håll i handtaget under hela vikningen, eftersom spjällen utövar 
en motsvarande kraft på handtaget.

STEG 3: 43
Vik in handtaget
1.För att fälla tillbaka styret (43), tryck på den orange delen av 
vänster dämpare (21) med foten så att styret låses upp och styr 
styret till horisontellt ändläge. Var noga med att hålla i 
handtaget eftersom dämparna utövar kraft på handtaget.
Uppmärksamhet:Vi rekommenderar alltid träning med 
handtaget i upprätt läge och säkerhetsklämman på så att det 
finns ett handtag tillgängligt och löpbandet stannar vid en farlig 
situation/nödsänkning.

44

21

STEG 4:
Transportera löpbandet

1.Stäng av löpbandet och dra ur nätsladden.
2.Lyft bara löpbandet i den bakre änden tills löpbandet vilar på 
de främre transportrullarna (44) och det är lätt att flytta.

UPPMÄRKSAMHET:Innan du fäller upp löpbandet, stäng av 
löpbandet och vänta tills löpytan står stilla. Använd inte 
löpbandet när det är uppfällt!

STEG 5:
styrning och driftsättning 53 15
1.Om allt är OK, anslut nätkabeln (57) till ett korrekt installerat 
uttag (220-240V~50-60Hz) och slå på huvudströmbrytaren (46) 
längst ner på framsidan av basenheten.

2.Sätt sedan in säkerhetsklämman (15) på lämplig plats på 
säkerhetsfästet (43) och datorn signalerar att den är klar att 
användas. Ta försiktigt bort skyddsfolien från displayen. Placera 
säkerhetsklämman (15) på dina träningskläder (t.ex. 
midjebandet) och ställ dig på sidoskenorna (26+36) på 
löpbandet.
3.Sätt i batteriet i fjärrkontrollen (53) och observera polariteten. 
tryck på" "knappen på fjärrkontrollen (53) för att starta 
löpbandet. Efter en 3-sekunders nedräkning börjar slitbanan 
(34) röra sig. Stig upp på löpytan (34) omedelbart efter att 
löpbandet har startat och följ den inställda hastigheten. Bekanta 
dig med enheten vid låga hastigheter. Gå mitt på löpytan (34), 
håll i säkerhetsbygeln (43) om du är osäker när du går och 
trampa inte på sidofotstöden (26+36). Kör bara på löpbandet 
medan du är vänd mot datorn (1). I en nödsituation, gå av 
löpbandet från sidan och håll i säkerhetsbygeln (43).

1 46
26

34

57
UPPMÄRKSAMHET:Behåll instruktionerna noggrant, eftersom de kommer att krävas 
för reparationer och reservdelsbeställningar som kan bli nödvändiga vid ett senare 
tillfälle.

36
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SV
ANMÄRKNINGAR OM UNDERHÅLL OCH JUSTERING

1. Underhåll av slitbanan:
För att löpbandet ska gå lätt och bra på lång sikt bör undersidan 
av löpytan, som ligger på glidbrädan, alltid kontrolleras för 
glidning efter 50 timmars drift och vid behov behandlas med 
Siliconespay (gör Använd inga oljebaserade eller 
petroleumbaserade smörjmedel). För att göra detta lyfter du 
löpytan något från glidbrädan och applicerar silikonolja mellan 
löpytans undersida och glidbrädans ovansida. (Varning: För 
mycket smörjmedel kan göra att slitbanan glider.)
2. Justering av löpbandet:
a.Ställ in löpbandet på 3-5 km/h i det manuella programmet.
b.Använd insexnyckeln för att centrera bandet på ändlocken.

c.För att rikta in slitbanan till vänster, vrid höger sida medurs.

dvs.För att rikta in slitbanan åt höger, vrid vänster sida medurs

e.Om det inte är möjligt att permanent rikta in löpytan enligt 
ovan är löpytan skadad och bör då bytas ut.

50

Lägga märke till:Se till att löpytan löper så centralt som möjligt. 
Så fort detta rör sig för långt från mitten (mer än 10 mm) bör 
slitbanan justeras på mitten.
3. Glider av tejpen:
a.Löpytan är inte ordentligt spänd. Dra åt båda skruvarna på 
ändlocken något.
b.Kilremmen är inte ordentligt spänd.
c.Ta bort överflödigt smörjmedel med en trasa.
4. Ingen visning:
a.Kontrollera att stickkontakten sitter i uttaget och att uttaget har ström.

b.Kontrollera om huvudströmbrytaren på basramen är påslagen och att 
säkerhetsklämman är korrekt placerad på handtaget.

5. Överbelastningsskydd
Säkringsfacket (B) är placerat mellan huvudströmbrytaren (A) 
och nätuttaget (C) på huvudanslutningen. Det finns en 
finsäkring 5x20mm med data 5A/250V.
6. Främmande driftljud
a.Kontrollera att alla skruvförband är åtdragna.
b.Kontrollera om det platta bältet är OK.
c.Kontrollera om slitbanan är OK.

Kommentar:Om du inte kan hitta felet med hjälp av hjälpen 
som beskrivs, kontakta säljaren eller tillverkaren.
7. Städning
Använd endast en lätt fuktad trasa för rengöring.Fara:Använd 
aldrig bensin, thinner eller andra aggressiva rengöringsmedel 
för att rengöra ytan eftersom detta kommer att orsaka skador. 
Enheten är endast lämplig för privat användning i hemmet och 
för inomhusbruk. Håll enheten ren och fukt borta från enheten.

8. Förvaring
Fäll in grepphandtaget. Koppla ur nätsladden om du inte tänker 
använda enheten på mer än 4 veckor. Välj en torr 
förvaringsplats i huset. Du kan förvara löpbandet liggande eller 
stående på de främre positionerna lutad mot väggen. Täck över 
enheten för att skydda den från missfärgning orsakad av solljus 
och damm.

4



SV
DATORINSTRUKTIONER

VISA: " " knapp
Genom att trycka på denna knapp startar det valda programmet. 
Under träning stoppar ett tryck på denna knapp programmet och 
löpytan tar slut med en fördröjning.

Tidsvisning (TIME):
Visar hur länge du sprang i minuter och sekunder.

km/h visning (HASTIGHET):
Visar löphastigheten för löpbandet i kilometer i timmen. Visar 
valt program nr P01-P06 när det är stillastående.

"+"-tangent:
Genom att trycka på denna knapp ökar hastigheten medan 
löpbandet är igång. Vid stillastående kan ingångsvärdena ökas.

Avståndsvisning (DISTANCE):
Visar hur långt du sprungit i kilometer.

"-" nyckel:
Genom att trycka på denna knapp minskar hastigheten under 
löpbandsdrift. Vid stillastående kan ingångsvärden reduceras.

Kalorivisning (CALORIES):
Visar de ca förbrukade kilokalorierna i kcal.

M-knapp: (läge)
Genom att trycka på denna knapp väljs standardalternativet (tid, 
distans, kalorier) i det manuella programmet.FJÄRRKONTROLLKNAPPAR:

P-nyckel: (program)
Ett av standardprogrammen kan väljas med P-knappen. 
(Träningsprogram P01 – P06)

S-knapp: (långsamt stopp)
Genom att trycka på denna knapp stannar löpbandet efter 1 minut.

PROGRAM
Installation
Löpbandet kan endast styras med den medföljande fjärrkontrollen. Fjärrkontrollen kräver en knappcell typ CR2032. Sätt i batteriet i 
fjärrkontrollen och observera polariteten. För armbandet genom de två hålen på baksidan av fjärrkontrollen för att bära 
fjärrkontrollen på handleden och använda den. Räckvidden är ca 1,5m. Om fjärrkontrollen inte svarar, byt först batteriet.

Manuellt program
1. Anslut nätkabeln (57) till löpbandet och till ett korrekt installerat uttag (230V~50Hz) och slå på strömbrytaren (46) längst ned på 
framsidan av basenheten.
2. Stå på de svarta områdena i kanten av sidan.
3. Placera säkerhetsklämman (15) på dina träningskläder (t.ex. midjebandet) och i motsvarande hållare på handtaget (43) så visar 
datorn det manuella programmet och du är redo att börja.
4. Tryck på" "knappen för att starta löpbandet. Efter en 3-sekunders nedräkning börjar löpytan att röra sig. Omedelbart efter att 
bältet har startat, kliva upp på löpbandet och följ den inställda hastigheten.

Tidsprogram:
Använd M-knappen för att välja tidsprogram, tidsdisplayen blinkar då och visar ett förslag på 30:00 minuter. Om du vill kan du 
ändra detta med knapparna "+" och "-". (Standardalternativ 5:00-99:00 minuter.) Starta programmet efter att ha angett tiden med" 
"knappen och det förinställda värdet räknas ner till "0". När detta värde uppnås hörs en signal och löpbandet stannar.

Borttagningsprogram:
Välj avståndsprogram med M-knappen, sedan blinkar distansdisplayen och ett förslag på 1.00KM visas. Om så önskas kan du ändra 
detta med "+" och "-" knapparna (standardalternativ 0,5-65,0KM) Starta programmet efter att ha specificerat avståndet med" "
knappen och det förinställda värdet räknas ner till "0". När detta värde uppnås hörs en signal och löpbandet stannar.

Kaloriprogram:
Använd M-knappen för att välja kaloriprogram, 
kaloridisplayen blinkar sedan och ett förslag på 
50 kcal visas. Du kan ändra detta med "+" och "-" 
knapparna om du vill. (Standardalternativ 10-995 
kcal.) Starta programmet efter att ha specificerat 
kalorierna med " "-knappen och det förinställda 
värdet räknas ner till "0". När detta värde uppnås 
hörs en signal och löpbandet stannar.

visa visningsvärde standardalternativ visningsmöjlighet
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

Hastighetsprogram P01-P06
Använd P-knappen för att välja mellan 6 olika 
hastighetsprogram. I dessa program är den 
givna tiden uppdelad i 20 delintervall och 
hastigheten ändras automatiskt enligt tabellen 
nedan. Genom att trycka på" "knappen startar 
programmet. Efter programmets slut hörs en 
signal och löpbandet stannar. För att pausa 
programmet, tryck på " "-Knapp.

tid → Program i 20 tidsindelningar
↓ program 1 2 3 4 5 6 7 8:a 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
P01 km/h 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 2
P02 km/h 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 3 3
P03 km/h 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 5 4 5 4 3 4 3 2
P04 km/h 2 3 3 4 3 4 4 5 4 5 5 6 5 6 6 5 4 3 2 1
P05 km/h 2 2 3 4 5 6 6 5 4 3 3 2 3 4 4 5 6 5 4 3
P06 km/h 1 2 3 3 3 4 5 6 6 6 5 4 3 2 2 2 3 4 3 2
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15

säkerhetsklämma
Säkerhetsklämman fungerar som ett skydd i nödsituationer. Han 
måste vila på handtaget (43) för att göra insteg och starta 
löpbandet. Sätt på säkerhetsklämman (15) varje gång du tränar. 
Det är för din säkerhet, så att löpbandet stannar snabbt vid en 
nödsänkning. Om säkerhetsklämman inte sitter på handtaget 
visar datorn felmeddelandet "---". Genom att placera 
säkerhetskopian ställs alla värden till noll och datorn är redo att 
starta.

43

2000 2000

1500 660 2100 1860

Träningsyta i mm
(för enhet och användare)

spelrum i mm
(träningsområde och
säkerhetsområde
(omkrets 60 cm))

GARANTIPOLICY
Garantin är 24 månader, gäller nya varor vid första köp och 
börjar på faktura- eller leveransdatum. Eventuella defekter 
åtgärdas kostnadsfritt under garantitiden.

Om möjligt, vänligen behåll originalförpackningen under 
garantiperioden för att skydda varorna på ett tillfredsställande 
sätt i händelse av retur och skicka inte någon frakt till 
serviceavdelningen!

Om du upptäcker ett fel är du skyldig att omedelbart anmäla det till 
tillverkaren. Det är upp till tillverkaren att uppfylla garantin genom 
att skicka reservdelar eller reparera dem. Om reservdelar skickas, 
finns det ett tillstånd att byta ut dem utan förlust av garanti. 
Reparationer på installationsplatsen är uteslutna.

Att göra anspråk på garantitjänster leder inte till en förlängning av 
garantiperioden.

Anspråk på ersättning för skador som kan uppstå utanför 
enheten (såvida inte ansvar föreskrivs i lag) är uteslutna.

Hemträningsutrustning är inte avsedd för kommersiell eller 
industriell användning. Överträdelse av användningen kommer att 
resultera i minskad garanti eller förlust av garanti. Tillverkare:

Top Sports Gilles GmbH
Friedrichstr. 55
42551 Velbert

Garantin gäller endast material- eller tillverkningsfel. Garantin 
upphör att gälla vid förslitningsdelar eller skador orsakade av 
kränkande eller felaktig behandling, våldsanvändning och 
ingrepp som utförs utan föregående samråd med vår 
serviceavdelning.
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SV
TRÄNINGSGUIDE

För att uppnå märkbara fysiska och hälsomässiga förbättringar 
måste följande faktorer beaktas när man bestämmer vilken 
träningsinsats som krävs:

För att förhindra baksmälla eller påfrestningar måste 
"avkylningsfasen" följas efter "träningsfasen". Under denna 
period bör stretchövningar och/eller lätta gymnastiska övningar 
utföras i fem till tio minuter.

1. Intensitet:
Nivån av fysisk ansträngning under träning måste överstiga 
punkten för normal ansträngning utan att nå punkten för 
andfåddhet och/eller utmattning. Ett lämpligt riktmärke för 
effektiv träning kan vara pulsen. Detta bör vara mellan 70 % och 
85 % av maxpulsen under träning (se tabell och formel för 
bestämning och beräkning). Under de första veckorna ska 
pulsen ligga i det nedre intervallet 70 % av maxpulsen under 
träning. Under de följande veckorna och månaderna bör 
hjärtfrekvensen ökas långsamt upp till den övre gränsen på 85 % 
av maxpulsen. Ju bättre kondition praktikanten har, desto mer 
måste utbildningskraven höjas, att komma i intervallet mellan 70 
% och 85 % av maxpulsen. Detta är möjligt genom att förlänga 
träningstiden och/eller öka svårighetsgraden. Om 
pulsfrekvensen inte visas på datorskärmen, eller om du vill vara 
på den säkra sidan och vill kontrollera din pulsfrekvens, som kan 
visas felaktigt på grund av eventuella appliceringsfel eller 
liknande, kan du använda följande verktyg:

a.
Pulskontrollmätning på konventionellt sätt (skanna pulsslaget, 
till exempel på handleden och räkna slagen inom en minut).

b.
Pulskontrollmätning med lämpliga och kalibrerade pulsmätare 
(tillgänglig från medicinbutiker).

4. Motiverande
Nyckeln till ett framgångsrikt program är regelbunden träning. 
Du bör fastställa en fast tid och plats för varje träningsdag och 
förbereda dig mentalt för träningen. Träna bara på gott humör 
och ha alltid ditt mål i åtanke. Med kontinuerlig träning kommer 
du dag för dag att se hur du utvecklas och närmar dig ditt 
personliga träningsmål bit för bit.

Pulsmätningstabell:
(x-axel = ålder i år från 20 till 70 // y-axel = pulsslag per minut 
från 100 till 220)

Beräkningsformler:
Maxpuls = 220 - ålder
90 % av maxpuls = (220 - ålder) x 0,9 85 
% av maxpuls = (220 - ålder) x 0,85 70 
% av maxpuls = (220 - ålder) x 0,7

2. 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. Naturligtvis 
förblir en frekvens på fem träningsenheter per vecka idealisk.

3. Utbildningsdesign
Varje träningsenhet bör bestå av tre träningsfaser: 
"uppvärmningsfas", "träningsfas" och "nedkylningsfas". I 
"uppvärmningsfasen" bör kroppstemperaturen och 
syretillförseln ökas långsamt. Detta är möjligt genom 
gymnastiska övningar under en period på fem till tio minuter. 
Själva träningen (”träningsfasen”) bör sedan börja. 
Träningsbelastningen bör vara lätt under några minuter och 
sedan ökas under en period av 15 till 30 minuter så att pulsen 
ligger i intervallet 70 % till 85 % av maxpulsen. För att stödja 
cirkulationen efter "träningsfasen" och en muskel

UPPVARMNINGSÖVNINGAR
Börja din uppvärmningsfas med att gå på plats i minst 3 minuter och gör sedan följande gymnastiska övningar för att förbereda 
din kropp för träningsfasen. Överdriv inte övningarna och gör dem bara tills du känner ett lätt drag. Håll sedan denna position ett 
tag.

Ta tag i höger axel bakom 
huvudet med vänster hand 
och dra lätt i kroken på 
vänster arm med höger 
hand. Efter 20 sek. byta 
armar.

Böj dig framåt så långt som 
möjligt och håll benen nästan 
raka. Peka med fingrarna i 
riktning mot tårna. 2 x 20 sek.

Sitt på golvet med ett ben 
rakt och luta dig framåt 
och försök nå din fot med 
händerna. 2 x 20 sek.

Knäböja framåt i ett brett utfall 
och placera händerna på golvet 
för stöd. Tryck ner bäckenet. Byt 
ben efter 20 sekunder.

Efter uppvärmningsövningarna lossar du armar och ben genom att skaka dem lite.
Vi rekommenderar att du upprepar uppvärmningsövningarna i slutet av träningspasset och avslutar träningspasset genom att skaka ut dina 
extremiteter. (Kyla ner)
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BOMLISTA - RESERVDELSLISTA 
CS 1000

SV

Varunummer.:

Tillstånd för tekniska data:2021-11-06
2025 (A) Detta löpband är endast avsett för personligt bruk i hemmet och 

är inte avsett för industriellt eller kommersiellt bruk. Hemsport 
användningsklass H/C

• Motor kontinuerlig effekt 0,75 hk (550 watt), 
motor maximal effekt 1,5 hk (1100 watt)

• Hastighet: 1 km/h till 8 km/h (justerbar i steg om 0,1 
km/h)

• Löpbandet kan monteras och fällas ihop utan större 
ansträngning.

• Löpbandet kan förvaras liggande eller upprätt på de 
främre positionerna och lutat mot väggen.

• 1 manuellt program med standardalternativ för tid, 
distans och ca kaloriförbrukning

• 6 förinställda träningsprogram med programmerad 
hastighetskontroll

• 6 professionella stötdämpare för att springa som om du går på skogsgolvet
• Snabb och praktisk vikbar säkerhetsbygel med 

säkerhetsbandstopp
• LED-display med samtidig visning av: tid, distans, 

hastighet, ca kaloriförbrukning
• Armbandsfjärrkontroll för enkel och bekväm 

handledskontroll
• Transporthjul för enkel omplacering
• Generös löpyta: ca L 120 x B 40 cm
• Elektriska data: 220-240V/50-60Hz/550 watt
• Lämplig upp till en kroppsvikt på max 120 kg

Efter att ha öppnat förpackningen, kontrollera om alla delar 
finns med enligt följande monteringssteg. I så fall kan du börja 
montera.
Om en komponent är defekt eller saknas, eller om du behöver 
en reservdel i framtiden, vänligen kontakta:

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-post: 
info@christopeit-sport.com 
www.christopeit-sport.com

Mått monterad ca [cm]:
Mått hopfällt liggande ca [cm]: L 155 x B 66 x H13 
Träningsutrymmesbehov [m]2]: Enhetens vikt [kg]:

L 150 x B 66 x H 108
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Fig. nr. beteckning dimensionera folkmassan monterad på ET-nummer

1 datorskärm 1 3 36-2025-03-BT
2 skärmöverlägg 1 3 36-2025-14-BT
3 maskera 1 51 36-2025-01-BT
4 kontrollbord 1 51 36-2025-05-BT
5 Diskbänk 1 51 36-2025-06-BT
6 justerbar fot 2 51 36-2025-31-BT
7 fjäderbricka för M8 2 17 39-9864-VC
8:a motor 1 51 33-2025-14-SI
9 Självsäker mamma M8 2 17+18 39-9818-CR
10 drivrem 140 år 1 8+47 36-2025-32-BT
11 Sexkantsbult M8x25 1 8:a 39-10455
12 försänkt skruv M6x16 3 6+47 36-9841205-BT
13 Stjärnskruv 4x12 2 14 36-9206104-BT
14 Säkerhetsklippinspelning 1 43 36-2025-10-BT
15 säkerhetsklämma 1 14 36-2025-09-BT
16 säkerhetskabel 1 4+14 36-2025-08-BT
17 insexskruv M8x25 5 8:21 39-10454
18 Sexkantsbult M10x55 2 21:43+51 39-9976-SW
19 lager AXK1226+2AS 2 21 36-2025-15-BT
20 rektangulär propp 20x40 2 43 36-1830-27-BT
21L spjäll till vänster 1 25+43 36-2025-17-BT
21R spjäll höger 1 25+43 36-2025-18-BT
22 Sexkantsbult M8x25 2 21+25 39-9809-SW
23 Sexkantsbult M8x12 4 25+51 39-9922
24 plastskiva 8//20 2 22 36-1660-16-BT
25 konsol 2 51 36-2025-19-BT
26 sidofältet till vänster 1 51 36-2025-20-BT
27 tvärstag 15x30x506mm 2 51 33-2025-03-SW
28 gummidyna 490x30mm 2 27 36-1830-18-BT
29 gummidyna 28x28mm 4 51 36-1830-19-BT
30 bakre rulle 1 51 33-2025-05-SW
31 tvättmaskin 8//16 5 17+32 39-9862-CR
32 Sexkantsbult M8x55 3 30+47 39-10056
33 ändkåpa 1 51 36-2025-21-BT
34 trampa 1 30+47 36-2025-22-BT
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SV

Fig. nr.
35

beteckning
stum

dimensionera folkmassan

6
monterad på

51
ET-nummer

36-2025-23-BT
36 sidofältet till höger 1 51 36-2025-24-BT
37 fotsteg 1 51 36-2025-25-BT
38 Självsäker mamma M6 12 12, 40, 42+45 39-9816-VC
39 monteringsring 8:a 37 36-2025-16-BT
40 Sexkantsbult M6x25 4 37+51 39-10029
41 Stjärnskruv 5x14 8:a 37 39-10188
42 Sexkantsbult M6x35 4 37+51 39-9979-VC
43 säkerhetsstång 1 51 33-2025-02-SW
44 transportrulle 2 45 36-2025-26-BT
45 Sexkantsbult M6x40 2 44+51 39-9979-SW
46 Nätanslutning med huvudströmbrytare 1 51 36-1970-09-BT
47 främre rulle 1 51 33-2025-06-SW
48 Stjärnskruv 4x16 6 52 36-9206104-BT
49 gängad insats 4.2 6 3 36-2025-27-BT
50 Insexnyckel 6 mm 1 36-9116-14-BT
51 basram 1 33-2025-11-SW
52 kåpa nedan 1 51 36-2025-34-BT
53 Armband fjärrkontroll 1 36-2025-04-BT
54 Sexkantsbult M6x35 12 35 39-10085
55 skyddsslang 1 16+43 36-2025-28-BT
56 försänkt skruv M6x16 2 33 39-10120-VC
57 strömsladd 1 46 36-9836113-BT
58 Installations- och bruksanvisning 1 36-2025-30-BT

ANMÄRKNINGAR
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