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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.

Обзор содержания CTP. 39

Fara:
Innan användning

bruksanvisningar

läs rad!

Vänliga hälsningar,Din Toppsport Gilles GmbH
Friedrichstr. 55
42551 Velbert

Viktiga rekommendationer och säkerhetsinstruktioner 11.Träningskläder och skor som är lämpliga för konditionsträning med 
apparaten ska bäras. Klädseln måste vara sådan att den inte kan fastna 
under träningen på grund av sin form (t.ex. längden). Träningsskorna ska 
väljas för att matcha träningsapparaten, ge alltid foten ett stadigt grepp 
och ha en halkfri sula.

Våra produkter är grundtestade 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 delarna som medföljer för att montera 
enheten. Innan själva monteringen kontrolleras att leveransen är komplett 
med hjälp av följesedeln och att kartongförpackningen är komplett med 
hjälp av monteringsstegen i monterings- och bruksanvisningen.

12. OBS!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.Före första användningen och med jämna mellanrum (ca var 50:e 
drifttimme), kontrollera att alla skruvar, muttrar och andra anslutningar är 
åtdragna och behandla de tillgängliga axlarna och lederna med lite 
smörjmedel för att säkerställa att träningsapparaten fungerar säkert. 
Kontrollera särskilt att sadel- och styrejusteringarna är säkra.

14Personer som barn, handikappade och funktionshindrade 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 tillgängligt 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 Vid slutet av sin livslängd får denna produkt inte kasseras 
tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en 
insamlingsplats 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 efter 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
ska tas bort omedelbart efter avslutad träning. 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 näring. Den får inte tränas efter tunga måltider. Det bör noteras att 
denna enhet inte är lämplig för terapeutiska ändamål.

18Denna enhet är en hastighetsberoende enhet, dvs när hastigheten ökar 
så ökar effekten och vice versa.

19Enheten är utrustad med en 8-nivå motståndsinställning. Dessa 
möjliggör en minskning eller ökning av bromsmotståndet och därmed 
träningsbelastningen. Genom att vrida motståndsinställningsratten i 
riktning mot nivå 1 minskar bromsmotståndet och därmed 
träningsbelastningen. Genom att vrida motståndsinställningsratten i 
riktning mot nivå 8 ökar bromsmotståndet och därmed 
träningsbelastningen.

8:e.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 inte har reparerats.

20Maximal tillåten belastning (=kroppsvikt) har satts till 150 kg. Denna 
enhet har testats och certifierats enligt EN ISO 20957-1:2013 och EN 
957-5:2009 "H/C". Denna enhetsdator uppfyller de grundläggande kraven i 
EMC-direktivet 2014/30 EU.

9.När du justerar justerbara delar, var uppmärksam på rätt position eller 
den markerade, maximala justeringspositionen och säkra den nyligen 
justerade positionen ordentligt.

10Om inget annat anges i instruktionerna, får enheten endast användas av 
en person åt gången för träning och träningsprestanda bör uppgå till 60 
min./dag. inte överstiga.

21Monterings- och bruksanvisningen är att betrakta som en del av 
produkten. Om produkten säljs eller vidarebefordras är detta dokument
att ge dokumentation.
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Reservdelslista - reservdelslista 
Hometrainer HT3 Best.nr. 9114(B)

Om en komponent är felaktig eller saknas, eller om du behöver en 
reservdel i framtiden, vänligen kontakta oss.

Tekniska specifikationer:Status: 01.09.2019
Internetservice och reservdelsportal: 
www.christopeit-service.de• Magnetiskt bromssystem

• ca 10 kg centrifugalmassa
• 8-stegs nätväxling
• Handpulsmätning
• låg enkel åtkomst
• Sadelhöjd justerbar horisontellt (6cm) och vertikalt (30cm).
• Styrets lutning justerbar
• Transportrullar
• Användarvänlig dator med digital visning av: tid, distans, 

hastighet, km totalt, ca kaloriförbrukning, puls och 
skanningsfunktion.

• Ange gränsvärden som tid, distans, ca kaloriförbrukning och övre 
pulsgräns. Överskridande av gränsvärdena visas.

• Lämplig upp till en maximal kroppsvikt på 150 kg 
Lämplig för en höjd av 150-198cm

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

Mått: ca L 108 x B 55 x H 139 cm 
Enhetens vikt: 30 kg
Utbildningsutrymmesbehov: minst 2,5 m²

Denna produkt är endast avsedd för personligt bruk i hemmet 
och är inte avsedd för industriell eller kommersiell 
användning. Hemsport användningsklass H/C
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illustration

Nej.
Beteckning dimensionera

mm
Folkmassan

Bit
Monterad på

Figur nr.

ET-nummer

1 dator 1 2 36-9114-33-BT

2 datorinspelning 1 12 36-9114-15-BT

3 anslutningskabel 1 1+35 36-9114-04-BT

4 snabbkoppling M8 1 12 36-9116-06-BT

5 fjäderbricka för M8 1 4 36-9864-VC

6 tvättmaskin 8//16 1 4 39-9962

7 Plugg 7/8" 1 10 39-9902

8:e greppskydd 2 10 36-9103-33-BT

9 pulssensor 2 10 36-9103-05-BT

10 styret 1 12 33-9103-03-SI

11 pulskabel 1 10 36-9114-05-BT

12 styrets stödrör 1 32 33-9114-02-SI

13L Fotskydd med transportrulle till vänster 1 14 36-9119-16-BT

13R Fotskydd med transportrulle Höger 1 14 36-9119-17-BT

14 foten framför 1 32 33-9119-06-SI

15 ekollonnöt M8 4 17 39-9900-CR

16 tvättmaskin 8//16 4 17 39-9962

17 vagnsbult M8x55 4 14+41 39,9919-CR

18 skruva 4x20 2 13 39-10187

19 täcklock 2 66 36-9119-31-BT

20 skruva M8x20x1,0 2 63 39-10522

21 skruva M5x12 4 1 39-9903-SW

22 skruva 4x10 2 2 39-10185

23 skruva 4x50 6 68L+68R 39-10499

24 skruva 4x20 4 32+68 39-10190

25 motståndsreglering 1 12 36-9114-06-BT

26 kabeldragning 1 25 36-9114-07-BT

27 svänghjul 1 32 33-9114-06-SI

28 låsring c17 1 63 36-9504-20-BT

29 tvättmaskin 17//25 1 63 39-9991

30 korrugerad bricka 17//25 1 63 36-9918-22-BT

31 kullagret 6203 2 63 39-10495

32 basram 1 33-9114-01-SI
4



illustration

Nej.
Beteckning dimensionera

mm
Folkmassan

Bit
Monterad på

Figur nr.

ET-nummer

33 skruva M8x16 6 12 39-9888

34 Böjd bricka 8//19 6 34 39-9966-CR

35 sensorkabel 1 3+37 36-9114-08-BT

36 skruva M5x10 1 37 39-9903

37 sensorhållare 1 32 36-9119-22-BT

38 skruva M5x50 1 25 39-10406

39 axelmutter 3/”x6 2 58 39-9820-SW

40 fotmössa 2 41 36-9119-29-BT

41 bakre foten 1 32 33-9119-05-SI

42 höjdjusteringsskruv 3/8" x 16 2 41 36-9119-30-BT

43 låsmutter 3/8" 2 42 39-9820-CR

44 sadel 1 75 36-9119-40-BT

45 kullagret 6300RS 1 27 39-9946

46 tvättmaskin 28/10 1 47 39-9991

47 klämma 1 58 33-9119-10-SI

48 mellanlägg 3 1 47 39-10525

49 kullagret 6900ZZ 2 47 36-9119-25-BT

50 tomgångsremskiva 1 47 36-9119-26-BT

51 mellanlägg 6 1 47 39-10498

52 Självsäker mamma M8 4 44+47 39-9818

53 Självsäker mamma M10 1 47 39-9981

54 tvättmaskin 10x28 1 47 39-9991

55 Fjäder 1 47 36-9119-28-BT

56 axelmutter 3 58 39-9820

57 mellanlägg 2 58 39-10497

58 svänghjulsaxel 1 27 33-9114-04-SI

59 vevskiva 232 1 63 36-9114-09-BT

60 snabbkoppling 1 32 36-9103-29-BT

61 sadelglidare 1 32 36-9103-28-BT

62 platt bälte 1 59 36-9114-10-BT

63 axel 1 31 33-9119-09-SI

64 skruva M8x16 3 63 39-9888

65 kontakt 2 68 36-9116-13-BT

66L Pedalarm vänster 1 63 36-9103-14-BT

66R Pedalarm höger 1 63 36-9103-15-BT

67L pedal vänster 1 66L 36-9119-05-BT

67R pedal höger 1 66R 36-9119-06-BT

68L kåpa vänster 1 32+68R 36-9114-21-BT

68R kåpa rätt 1 32+68L 36-9114-22-BT

69 sadelrör 1 32 33-9103-06-SI

70 stjärngreppsskruv 7/16" 1 72 36-9614-14-BT

71 tvättmaskin 25/12 1 70 39-10062

72 fästdel 7/16" 1 75 36-9103-25-BT

73 rektangulär propp 2 75 36-9103-24-BT

74 tvättmaskin 8//16 3 44 39-9962

75 sadelvagn 1 69 33-9119-11-SI

76 fjäderbricka för M8 10 17+33 39-9864

77 kullagret 6003RS 2 58 39-10494

78 frihjulslager 1 79 36-9103-19-BT

79 remskiva 1 58 36-9103-20-BT

80 kullagret 6000RS 1 58 39-9998

81 Multinyckel 13//14//15 1 36-9107-27-BT

82 Insexnyckel 6 mm 1 36-9107-28-BT

83 Multinyckel 13//15 1 36-9116-14-BT

84 styrkåpa 1 10 36-9116-15-BT

85 magnetiskt fäste 1 32 33-9114-05-SI

86 skruva M6x16 2 85 39-10120-SW

87 Plugg 2 68 36-9114-13-BT

88 Monterings- och bruksanvisning 1 36-9114-20-BT
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monteringsanvisningar

Innan du börjar montera, var noga med att följa våra 
rekommendationer och säkerhetsinstruktioner!
Ta ut alla enskilda delar ur förpackningen, lägg dem på golvet och 
kontrollera grovt att de är kompletta med hjälp av 
monteringsbilderna.
Detta bör göra det lättare för dig att montera enheten och göra den 
snabbare. Monteringstid: ca 30 - 40 min.

Steg 1:
Montering av främre och bakre fot (14+41).

1. Styr den främre foten (14), monterad med fotskydden med 
transportrullenheter (13), till basramen (32) och skruva fast den med 
vagnbultarna M8x55 (17), fjäderbrickor (76), brickor ( 16) och 
lockmutter ( 15) fixerade. Fotkapporna
(13) med transportrullar måste riktas framåt.

2. Styr den bakre foten (41) monterad med fotskydd (40) till basramen (32) 
och skruva fast den med insexskruvarna (17), fjäderbrickorna (76), 
brickorna (16) och lockmuttern (15) .

(Höjdjusteringsskruvarna (42) är avsedda att stabilisera enheten på 
ojämnt underlag. När du har justerat dem, säkra läget med 
låsmuttrarna (43).)

Steg 2:
Montering av pedalerna (67R + 67L).

1. Montera pedalsäkringsremmarna till motsvarande pedaler (67R/67L).(
Fara:Änden med mångfalden av storleksjusteringshål måste vara 
vänd utåt.)

2. Montera pedalerna (67R/67L) på pedalarmarna (66L+66R). Pedalerna är 
märkta med "R" för höger och "L" för vänster.
(Varning: Vänster och höger kan ses från riktningen när man sitter på 
enheten och tränar. Höger pedal (67R) måste vridas medurs och 
vänster pedal (67L) måste vridas moturs.)

Steg 3:
Montering av sadeln (44) och sadelvagnen (75) på sadelstödsröret (69).

1. Placera sadeln (44) med sadelfästet på sadelsliden (75) och skruva fast 
den i önskad vinkel.

2. Placera sadelvagnen (75) i fästet på sadelstolpen
(69) och fäst den i önskat horisontellt läge med hjälp av 
stjärngreppsskruven (70) och brickan (71) på sadelstolpen (69).

3. Sätt in sadelstolpens rör (69) i det avsedda fästet på basramen (32). 
Säkra önskad position genom att skruva in snabbfästet (60).

(Obs! För att skruva i snabbfästet (60) måste det gängade hålet i 
basramen (32) och ett av hålen i sadelstolpen (69) vara i linje. Det 
måste också säkerställas att sadelstolpen (69) inte överstiger det 
markerade, maximala inställningsläget dras ut från basramen 
Inställningen kan senare ändras efter önskemål genom att lossa 
snabbfästet (60) några varv och sedan dra i det, föra sadelröret till det 
nya läget tills snabbfästet hakar och dra sedan åt det igen.)
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Steg 4:
Montering av styrets stödrör (12) på basramen (32).

1. För styrets stödrör (12) till basramen
(32) och anslut sensorkabeln (35) till anslutningskabeln
(3).

2. Styr änden av motståndsjusteringen (25) till kabelhållaren (26) och 
koppla ihop dem enligt figur A1-A3. För att göra detta, ställ in 
motståndskontrollen så att kabeldragningen med knappen sticker ut 
så långt som möjligt från manteln (nivå 1). Sedan ratten i änden av 
motståndsjusteringstråden (25)
haka fast i kroken i fästet (26) (Figur A1). Dra sedan hela stödröret 
(med kabeldragningsknappen inhakad) uppåt så att kroken i fästet 
glider upp (bild A2) och jackan kan låsas ovanpå fästet (bild A3).

3. Skjut in styrets stödrör (12) i motsvarande fäste på basramen (32) och 
fäst det med skruvarna M8x16 (33), fjäderbrickorna (76) och brickorna 
(34). (Varning: När du ansluter rören, se till att kabeln inte kläms.)

Steg 5:
Montering av styret (10) på stödröret (12).

1. Styr styret (10) till det öppna styrfästet på stödröret (12), trä pulskabeln 
(11) genom den befintliga öppningen på stödröret (12) och stäng 
styrfästet över styret (10) ).

2. Sätt styrkåpan (84) över styret (10) och fäst styret (10) i önskat läge på 
stödröret (12) med hjälp av vippsnabbfästet (4), fjäderringen (5) och 
brickan (6).

Steg 6:
Montering av datorn (1) på stödröret (12).

1. Ta ut den medföljande datorn (1) ur förpackningen och sätt i batterierna 
(typ AAA - 1,5V) och observera korrekt polaritet på baksidan av datorn 
(1). (Batterierna till datorn ingår inte i leveransen. Skaffa dem från 
återförsäljare.)

2. Skjut in datorn (1) på datorfästet (2), för anslutningskabeln genom 
datorfästet (2) och skruva fast datorn (1) på datorfästet (2) med 
skruvarna (21) utan att ta bort för att klämma fast kabeln.

3. Anslut anslutningskabeln (3) och pulskabeln (11) till motsvarande 
anslutningsuttag på datorn (1).

4. Sätt datorhållaren (2) på den övre änden av stödröret (12) och skruva 
fast den med skruvarna (22)
på stödröret (12).
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Steg 7:
kontrollera

1. Kontrollera alla skruv- och pluggar för korrekt montering och 
funktion.
Detta avslutar monteringen.

2. Om allt är i sin ordning, bekanta dig med enheten med enkla 
motståndsinställningar och gör de individuella inställningarna.

Anteckning:
Förvara verktygssatsen och instruktionerna på ett säkert ställe, eftersom de kommer 
att krävas för reparationer eller reservdelsbeställningar som kan bli nödvändiga vid ett 
senare tillfälle.

användning av enheten

Transportera enheten:
Det finns 2 transporthjul i den främre foten. För att flytta eller förvara 
enheten på en annan plats, ta tag i styret och luta enheten på den främre 
foten tillräckligt för att enkelt flytta enheten på hjulen och skjuta den till 
önskad plats.

Montering/demontering från enheten och användning: 
Montering:
Efter att sitthöjden har justerats korrekt, håll i styret. För den närmaste 
pedalen till det lägsta läget och skjut in foten under pedalsäkringsremmen 
så att du har ett säkert fotfäste på pedalen.

Sväng nu det andra benet till motsatt sida av pedalen medan du sitter på 
sadeln. Håll i styret med händerna och placera sedan den andra foten på 
den andra pedalen under pedalsäkringsremmen.

Justering av sitshöjd:
För att få en bekväm sittställning under träning måste sitthöjden justeras 
korrekt. Sitsen är i rätt höjd när knät fortfarande är lätt böjt och kan inte 
sträckas ut helt när pedalerna är i lägsta läge. För att justera rätt sittläge, 
lossa snabbfästet lite med ena handen och dra sedan ut vredet så att du 
med den andra handen kan skjuta sadeln med sadelstolpen till önskad 
sittposition.

Släpp sedan knappen så att den klickar på plats och skruva fast den igen.

Använda sig av:
Håll styret i önskat läge med båda händerna och förbli sittande på sadeln 
under träningen.
Se också till att fötterna är säkrade på pedalerna med 
pedalsäkerhetsremmarna.

sitta av:
Sluta träna och håll styret hårt. Placera först en fot från pedalen på marken 
för ett säkert fotfäste och sätt dig sedan av sadeln. Efter det, placera den 
andra foten från pedalen på golvet och kliva över enheten åt sidan.

Denna träningsenhet är en stationär hemsportenhet och simulerar cykling. 
Det är minskad risk för träning oavsett väder utan yttre påverkan, samt risk 
för överansträngning eller fall vid grupptryck.

Cykling erbjuder konditionsträning utan att överbelastas, tack vare 
möjligheten till självjusterbart motstånd. Därmed är en mer eller mindre 
intensiv träning möjlig. Det tränar de nedre extremiteterna, stärker det 
kardiovaskulära systemet och främjar på så sätt kroppens övergripande 
kondition.

Viktig:
Se till att snabbfästet sitter ordentligt i och skruvas åt. Dra inte ut 
sätesröret förbi maxpositionen eller justera positionen när du sitter på 
träningsmaskinen.

En biomekaniskt optimal sittposition säkerställer optimal kraftöverföring. 
Syftet är att den befintliga kraften når pedalerna så mycket som möjligt 
och att musklerna arbetar i optimalt intervall. Sittställningen påverkar i 
huvudsak vilka muskler som främst används. Den korrekta styrets position 
är ansvarig för överkroppens hållning. Ställs styret horisontellt får du en 
sportig hållning. Med varje ytterligare lutning mot kroppen inställs en mer 
avslappnad hållning. För att justera styret, lossa helt enkelt styrskruven tills 
styret kan föras till önskat läge och dra åt det igen efter justering.

För att förebygga eventuella problem som rygg-/knävärk eller domningar i 
fötterna på grund av felaktig sittställning på cykeln rekommenderas starkt 
att sadel och styre är rätt inställda.

Träningsyta i mm
(för enhet och användare)

spelrum i mm
(Träningsområde och säkerhetsområde 
(omkrets 60 cm))
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Datorinstruktioner för 9114(B)

Den medföljande datorn erbjuder den bästa träningskomforten. Varje 
träningsrelevant värde visas i ett motsvarande fönster. Från början av 
träningen visas tiden som krävs, aktuell hastighet, ungefärlig 
kaloriförbrukning, tillryggalagd sträcka och aktuell puls. Alla värden 
registreras från noll.

Datorn slås på genom att kort trycka på F-knappen eller genom att helt 
enkelt starta träningspasset. Datorn börjar spela in och visa alla värden.

För att stoppa datorn, avsluta helt enkelt träningspasset. Datorn stoppar 
alla mätningar och registrerar de senast uppnådda värdena. De senaste 
värdena som uppnåtts i funktionerna TID, KALORIER och KM sparas och 
när du återupptar träningen kan du fortsätta träna från dessa värden.

Datorn stängs av automatiskt ca 4 minuter efter avslutad träning. Alla 
värden som uppnåtts fram till den punkten sparas och visas igen när 
träningen återupptas. Du kan sedan fortsätta träna baserat på dessa 
värden eller använda L-knappen för att nollställa alla funktioner.

7. "SCAN"-funktion:
Om denna funktion väljs, visas de aktuella värdena för alla funktioner 
efter varandra i en kontinuerlig omväxling på ca 5 sekunder.

Nycklar:
1. "F"-knapp:
Genom att kort trycka en gång på knappen kan du växla från en funktion 
till en annan; dvs respektive funktion väljs i vilken inmatningar ska göras 
med hjälp av "E"-tangenten.
Den valda funktionen indikeras med en symbol i respektive fönster

2. "E"-knapp:
Genom att trycka en gång på denna knapp kan värden matas in stegvis i de 
enskilda funktionerna. För att göra detta måste den önskade funktionen 
först väljas med "F"-tangenten.
Längre tryckning utlöser snabbspolning framåt, vilket kan stoppas genom 
att trycka igen. I början av träningen börjar räknandet mot noll från de 
angivna värdena.

3. "L"= Ta bort:
Genom att kort trycka på denna knapp kan värdet som valts med "F"-
knappen nollställas.
Genom att trycka på denna knapp längre (ca 5 sekunder) kan du radera 
alla senast uppnådda värden. Alla värden på alla displayer är nollställda.

Att stämma:
1. "KM/H"-display:
Den aktuella hastigheten visas i kilometer i timmen. Det är inte möjligt att 
ange ett specifikt värde med "E"-tangenten. De senast uppnådda värdena i 
denna funktion sparas inte.

(Maximal skärmgräns 99,9 km/h)

2. "TIME"-display:
Den aktuella tiden visas i minuter och sekunder. Ett specifikt värde kan 
anges med "E"-tangenten. Om en specifik tid anges, visas den tid som 
fortfarande återstår. Om det angivna värdet uppnås indikeras detta med 
en akustisk signal.

De senast uppnådda värdena sparas i denna funktion. (Maximal 
visningsgräns 99,59 minuter.)

3. "KM"-display:
Aktuell status för de körda kilometerna visas. Ett specifikt värde kan anges 
med "E"-tangenten. Om ett specifikt avstånd anges visas den sträcka som 
fortfarande återstår. Om det angivna värdet uppnås indikeras detta med 
en akustisk signal.

De senast uppnådda värdena sparas i denna funktion. (Maximal 
visningsgräns 999 km)

4. "CALORIES" display:
Den aktuella nivån av förbrända kalorier visas. Ett specifikt värde kan anges 
med "E"-tangenten. Om en viss mängd konsumtion anges, visas mängden 
kalorier som fortfarande ska förbrukas. Om det angivna värdet uppnås 
indikeras detta med en akustisk signal.

De senast uppnådda värdena sparas i denna funktion. (Maximal 
skärmgräns 999 kalorier)

5. "ODO"-display:
Summan av tillryggalagda distanser för alla träningspass visas. Data i 
denna display raderas endast när batterierna byts ut.

Batterifack

6. "PULSE" display:
Den aktuella hjärtfrekvensen visas i slag per minut. Det är möjligt att ange 
vissa värden med "E"-knappen.
Om en viss övre pulsgräns anges, indikeras överskridandet av en akustisk 
signal.
De senast uppnådda värdena i denna funktion sparas inte. (Maximal gräns 
för de två displayerna 40-240 pulsslag per minut)

AAA-batterier

Byte av batterier:
1. Öppna locket till batterifacket och ta bort de använda batterierna. (Om 
batterierna läcker, ta bort dem och se till att batterisyran inte kommer i 
kontakt med huden och rengör batterifacket noggrant.)

2. Sätt i nya batterier (typ (AAA) Mignon 1,5V i batterifacket i rätt ordning 
och med hänsyn till polariteten och stäng batterifackets lock så att det 
snäpper på plats.
3. Om datorn inte börjar fungera omedelbart ska batterierna tas ut i 10 
sekunder och sedan sättas i igen.
4. Kassera de tomma batterierna på rätt sätt i enlighet med riktlinjerna för 
kassering och lägg dem inte i soporna.

PULSMÄTNING:
1. Handpulsmätning:
En metallkontaktplatta, sensorerna, är inbäddad i vänster och höger 
styrhandtag.
Se till att båda handflatorna alltid vilar på sensorerna samtidigt med 
normal kraft. Så snart en puls minskar blinkar ett hjärta bredvid 
pulsdisplayen.
(Handpulsmätningen är endast för orientering, eftersom rörelse, friktion, 
svett etc. kan leda till avvikelser från den faktiska pulsen. Ett fåtal personer 
kan uppleva fel i handpulsmätningen. Om du har problem med 
handpulsmätningen, vi rekommenderar att du använder en extern 
pulsmätare med cardio-bröstband)
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Rengöring, underhåll och förvaring av motionscykeln: Felsökning:
Om du inte kan åtgärda felet med hjälp av den angivna 
informationen, kontakta din återförsäljare eller tillverkaren.1. Städning

Använd endast en lätt fuktad trasa för rengöring. Fara:Använd 
aldrig bensin, thinner eller andra aggressiva rengöringsmedel för 
att rengöra ytor 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.

problem Möjlig
Orsakat

Lösning

Datorn
sätter på
genom att trycka
en knapp gör det inte
a.

Inga batterier
används eller
Batterierna är tomma

Kontrollera att batterierna i 
batterifacket sitter ordentligt 
eller byt ut dem.

2. Förvaring
Ta ur batterierna ur datorn om du inte tänker använda enheten på 
mer än 4 veckor. Skjut sadelvagnen mot styret och sadelröret så 
långt in i ramen som möjligt. Välj en torr förvaringsplats inomhus 
och applicera lite sprayolja på pedalkullagren till vänster och 
höger, på gängan på styrets fästskruv och på gängan på 
snabbfästet. Täck över enheten för att skydda den från 
missfärgning orsakad av solljus och damm.

Datorn
räknas inte och
sätter på
genom att börja
av träning
inte a.

saknas
sensorpuls
på grund av att inte
ordentligt
bättre eller mer avslappnad

kontakt
dynga.

Kontrollera 
kontaktanslutningen på datorn 
och kontaktanslutningen i 
stödröret för att se ordentligt.

Datorn
räknas inte och
sätter på
genom att börja
av träning
inte a.

saknas
sensorpuls
på grund av att inte
ordentligt
Ovan position av
sensorer.

Skruva av locket och kontrollera 
avståndet från sensorn till 
magneten. En magnet i 
pedalveven är mittemot sensorn 
och måste vara mindre än < 5 
mm bort.

3. Underhåll
Vi rekommenderar att man kontrollerar åtdragningen av 
skruvförbanden vid monteringen var 50:e drifttimme. Var 100:e 
drifttimme bör du applicera lite sprayolja på vänster och höger 
pedalkullager, på gängan på styrets fästskruv och på gängan på 
snabbfästet. ingen puls

show
Pulsplugg ej
inkopplad.

Anslut den separata 
kontakten från pulskabeln till 
lämpligt uttag på datorn.

ingen puls
show

Pulssensor ej
ordentligt
ansluten

Skruva loss handpulssensorerna 
och kontrollera att 
kontaktanslutningarna sitter 
ordentligt och att kablarna inte 
är skadade.

motstånd
förändringar kl
låtsas inte
märkbar.

kabelanslutning

bindning inte
ordentligt
knutna ihop.

Kontrollera kabelanslutningen i 
stödröret för korrekt skick enligt 
monteringsanvisningen.

Uppvärmningsövningar
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 
mot tårna. 2 x 20 sek.

Sitt på golvet med ett ben 
rakt och luta dig framåt och 
försök nå foten 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.
Stanna inte abrupt efter träningsfasen utan cykla bekvämt utan motstånd för att komma tillbaka till den normala pulszonen. (Kyl ner) Vi rekommenderar att 
du upprepar uppvärmningsövningarna i slutet av träningspasset och avslutar träningspasset med att skaka ut dina extremiteter.
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utbildningsguide

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

tio minuter kan stretchövningar och/eller lätta gymnastiska övningar 
genomföras.

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 efter dag att märka 
hur du utvecklas vidare och närmar dig ditt personliga träningsmål bit 
för bit.

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 referensvärde för effektiv träning kan vara pulsen. 
Under träning bör denna ligga i intervallet mellan 70 % och 85 % av 
maxpulsen (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 tränaren har, desto mer måste 
träningskraven ökas för att nå 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 puls, som kan visas 
felaktigt på grund av eventuella applikationsfel 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).

2. Frekvens:
De flesta experter rekommenderar att man kombinerar en hälsosam 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 träningspass ska 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.
Sedan ska själva träningen (”träningsfasen”) börja. Träningsbelastningen 
ska vara lätt under några minuter och sedan ökas under en period av 15 till 
30 minuter så att pulsen ligger i intervallet mellan 70 % och 85 % av 
maxpulsen.
För att stödja cirkulationen efter "träningsfasen" och för att förhindra 
ömma muskler eller belastningar måste "avkylningsfasen" observeras efter 
"träningsfasen". I detta bör, fem till

Beräkningsformler: maxpuls
90 % av maxpulsen
85 % av maxpulsen
70 % av maxpulsen

=
=
=
=

220 - ålder
(220 - ålder) x 0,9 
(220 - ålder) x 0,85 
(220 - ålder) x 0,7

Garantipolicy lämplig behandling, våldsanvändning och ingrepp som utförs utan 
föregående samråd med vår serviceavdelning, upphör garantin.

Garantin är 24 månader, gäller för nya varor vid första köp och börjar på 
faktura- eller leveransdatum. Under garantiperioden kommer eventuella 
defekter att åtgärdas utan kostnad.

Om möjligt, vänligen behåll originalförpackningen under garantiperioden 
för att på ett adekvat sätt skydda varorna i händelse av retur och skicka 
inga varor till serviceavdelningens fraktupphämtning!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 skada som kan uppstå utanför enheten (såvida 
inte ansvar föreskrivs i lag) är uteslutna.

Hemträningsutrustning är inte avsedd för kommersiell eller industriell 
användning. Underlåtenhet att använda tjänsten 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. Om delar utsätts för 
slitage eller skador på grund av felaktig eller felaktig
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