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Viktige anbefalinger og sikkerhetsinstruksjoner Slik 
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Transport og lagring
Justering av pedalene
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Kinomap-appen
Generelle opplæringsinstruksjoner 
Ro-treningsveiledning
Deleliste – reservedelsliste 
Sprengt tegning

vi gratulerer deg med kjøpet av denne 
hjemmetreningsidrettsenheten og håper at vi vil ha stor glede av 
den. Vær oppmerksom på vedlagte merknader og instruksjoner 
og følg dem nøye ved montering og bruk. Ikke nøl med å 
kontakte oss når som helst hvis du skulle ha spørsmål.

Top-Sport Gilles GmbH

Merk følgende!

Før bruk
lese drift
bruksanvisning!

VIKTIGE ANBEFALINGER OG SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Våre produkter er alle TÜV-GS testet og representerer derfor de høyeste 
gjeldende sikkerhetsstandardene. Dette faktum gjør det imidlertid ikke 
unødvendig å følge de følgende prinsippene strengt.

1.Monter maskinen nøyaktig som beskrevet i installasjonsveiledningen 
og bruk kun de vedlagte, spesifikke delene av maskinen. Før montering 
må du kontrollere at leveransen er fullstendig i forhold til 
leveringsmeldingen og at kartongen er fullstendig i forhold til 
monteringstrinnene i installasjons- og bruksanvisningen.

12. OBS!Hvis du merker en følelse av svimmelhet, kvalme, brystsmerter eller 
andre unormale symptomer, må du slutte å trene og kontakte lege.

1. 3.Glem aldri at sportsmaskiner ikke er leker. De må derfor kun 
brukes i henhold til formålet og av passende informerte og 
instruerte personer.

2.Kontroller at alle skruer, muttere og andre koblinger sitter fast før 
du bruker maskinen for første gang og med jevne mellomrom for å 
sikre at treneren er i sikker stand. Utfør en visuell inspeksjon av 
vanntanken etter trening for å oppdage eventuelle lekkasjer i tanken 
på et tidlig tidspunkt og for å unngå ytterligere skader.

14.Personer som barn, funksjonshemmede og funksjonshemmede 
bør kun bruke maskinen i nærvær av en annen person som kan gi 
hjelp og råd. Ta egnede tiltak for å sikre at barn aldri bruker 
maskinen uten tilsyn.

3.Sett opp maskinen på et tørt, jevnt sted og beskytt den mot 
fuktighet og vann. Ujevne deler av gulvet må kompenseres med 
egnede tiltak og av de medfølgende justerbare delene av maskinen 
hvis slike er montert. Sørg for at det ikke oppstår kontakt med 
fuktighet eller vann.

15.Sørg for at personen som utfører trening og andre personer aldri 
beveger eller holder noen deler av kroppen i nærheten av bevegelige 
deler.

16.
kast det vanlige husholdningsavfallet, men det må gis til en

Ved slutten av levetiden er dette produktet ikke tillatt

4. Plasser en egnet base (f.eks. gummimatte, gulvmatte, tresamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk
bord etc.) under maskinen dersom området på maskinen må 
beskyttes spesielt mot trykkmerker, fuktighet og skitt eller etc.

komponenter. Du kan finne symbolet på produktet, på 
instruksjonene eller på emballasjen. Materialene er gjenbrukbare i 
henhold til deres merking. Med gjenbruk, materialutnyttelse eller 
beskyttelse av miljøet vårt. Spør den lokale administrasjonen om 
ansvarlig avfallsplass.

5.Før du begynner treningen, fjern alle gjenstander innenfor en radius på 
2 meter fra maskinen.

6.Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler for å rengjøre maskinen, 
og bruk kun det medfølgende verktøyet eller egnet verktøy for å 
montere maskinen og for eventuelle nødvendige reparasjoner. Fjern 
svettedråper fra maskinen umiddelbart etter endt trening.

17.For å beskytte miljøet, ikke kast emballasje, brukte batterier eller 
deler av maskinen som husholdningsavfall. Legg disse i passende 
oppsamlingsbeholdere eller bring dem til et egnet innsamlingssted.

7. OBS!Systemer for hjertefrekvensovervåking kan være unøyaktige. 
Overdreven trening kan føre til alvorlig helseskade eller til døden. 
Rådfør deg med lege før du starter et planlagt treningsprogram. 
Han kan definere den maksimale anstrengelsen (puls, watt, 
treningsvarighet osv.) som du kan utsette deg selv for og kan gi deg 
nøyaktig informasjon om riktig holdning under treningen, målene 
for treningen din og kostholdet ditt. Tren aldri etter å ha spist store 
måltider.

18.Denne maskinen er testet i samsvar med EN ISO 20957-1:2013 + 
EN 957-7:1998 H/C. Maksimal tillatt belastning (=kroppsvekt) er 
angitt til 150 kg. Denne varens datamaskin samsvarer med de 
grunnleggende kravene i EMV-direktivet av 2014/30EU.
19.Ikke overfyll vanntanken og vær oppmerksom på maks. merking 
av vannstand. Hvis tanken er overfylt, kan vann slippe ut under 
trening eller når enheten transporteres og forårsake skade. Bruk 
vanlig vann fra springen, da dette allerede har tilsetningsstoffer som 
hemmer algevekst. Etter ca. 6-12 måneder (avhengig av bruk), er det 
fornuftig å bytte ut vannet, siden tilsetningsstoffene er brukt opp. 
Alternativt kan du bruke 1 klortablett til å behandle vannet og 
beskytte tanken mot sedimentasjoner. En renseprosess av den indre 
tanken med alle deler plassert der, gjøres da automatisk av 
treningen.

8.Tren kun på maskinen når den er i riktig stand. Bruk kun originale 
reservedeler til nødvendige reparasjoner.Merk følgende! Skift ut 
snekkedelene umiddelbart og hold dette utstyret ute av bruk til det 
er reparert.
9.Ved innstilling av de justerbare delene, vær oppmerksom på riktig 
posisjon og de merkede, maksimale innstillingsposisjonene og sørg for at 
den nylig justerte posisjonen er riktig sikret. 20.Monterings- og bruksanvisningen er en del av produktet. Ved 

salg eller overføring til en annen person må dokumentasjonen 
følges med produktet.10.Med mindre annet er beskrevet i instruksjonene, skal maskinen 

kun brukes til trening av én person om gangen. Treningstiden bør 
ikke overstige 60 min./daglig. 21.Tre er et naturprodukt og er gjenstand for en naturlig 

aldringsprosess. Misfarging, samt sprekker og overflateforandringer kan 
derfor forekomme.11.Bruk treningstøy og sko som egner seg for kondisjonstrening 

med maskinen. Klærne dine må være slik at de ikke kan feste seg 
under trening på grunn av formen (f.eks. lengden). Treningsskoene 
dine skal passe til treneren, må støtte føttene godt og ha sklisikre 
såler.
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HVORDAN STARTE GB

Før du begynner, vennligst les våre anbefalinger og 
sikkerhetsinstruksjoner! Produktet er 100 % ferdigmontert.

BRETTE
1.Sett romaskinen ved hjelp av en annen person ut av esken 
og plasser den på et flatt underlag.
2. Åpne hurtigpinnene (33) på venstre og høyre side for å 
frigjøre fikseringen. Trekk deretter grepet (6) tilbake til enden 
og lukk hurtigpinnene (33) igjen.

OBS!Hurtigpinnene (33) kan skrus fast fra fabrikk. I dette 
tilfellet, løsne hurtigpinnen (33) ved å dreie den til venstre. 

Hurtigpinnen (33) bør justeres slik at seteslidene L+R (3+4) lett 
kan flyttes når de er åpne og sitter godt fast når de er lukket.

3.Brett opp smarttelefon-/nettbrettholderen til den klikker på 
plass og klem enheten inn i braketten. Juster dem som ønsket 
og sikre denne posisjonen.

FYLL MED VANN

1.Bruk vann fra springen fra en bøtte for å fylle på 
vanntanken (44). Fjern vannpluggen (64) fra vanntanken, sett 
inn den fleksible rørenden av vannpumpen (105) ca. 10 cm inn 
i vanntanken (44) og den stive rørenden inn i bøtta med vann.

På av

105

64
2.Skru på skrulokket til (på) og trykk på håndbelgen for å 
pumpe vannet inn i vanntanken (44). (Hvis bøtteposisjonen er 
høyere enn tanken vil vannet renne automatisk inn i tanken 
etter å ha trykket på noen håndbelg. Vri skrulokket til (av) for 
å avbryte vannstrømmen.) Tanken har et merke for maks. 
vannstand. Denne maksimalgrensen kan ikke overskrides. 
Merk følgende!Hvis vanntanken (44) er overfylt, vil vann søle 
ut under transport og under trening og kan forårsake skade.
3.Vi anbefaler å fylle på vannstanden litt under maks. nivå, da 
dette er den optimale romotstanden som er gitt. Ønsket 
intensitet under trening kan justeres fritt ved å rohastighet og 
stille inn motstandsnivåene på datamaskinen.

44

72

78
KOBLE TIL STRØMFORSYNING
1.Plugg strømadapteren (78) inn i stikkontakten (72) og til en 
riktig tilkoblet veggkontakt (230V~50Hz). Datamaskinen slår 
seg på og motstanden justeres automatisk til det første 
nivået.

KONTROLL
1.Alle skruforbindelser og pluggforbindelser kontrollerer riktig 
montering og funksjon.

2.Sjekk vannvolumet og vanntankens tetning.
3.Er alt i orden, er romaskinen klar til bruk.

1. 3



TRANSPORT OG LAGRING GB

Romaskinen kan oppbevares i liggende og stående stilling. For 
å gjøre dette, løsne hurtigpinnene (33), skyv setegliderne 
forover så langt det går og fest denne posisjonen igjen med 
hurtigpinnene (33). Ta deretter tak i grepet (6) og still 
romaskinen oppreist. Nå kan du ganske enkelt flytte 
romaskinen.

33

6

JUSTERING AV PEDALENE
Ta plass på setet. Skyv føttene mellom pedalstroppen (58) og 
pedalen (54) slik at hælen ligger mot den nedre kanten av pedalen 
(54). Juster om nødvendig pedalen (54) slik at den passer til din 
skostørrelse. For å gjøre dette, hold inne justeringsknappen (56) 
mens du skyver pedalene (54) opp eller ned til ønsket posisjon er 
nådd. Slipp justeringsknappen (56) for å feste pedalene (54).

56

58

54

RENGJØRING, KONTROLLER OG OPPBEVARING

1. Rengjøring
Bruk kun en mindre våt klut til rengjøring.Merk følgende!Bruk 
aldri benzen, tynner eller andre aggressive rengjøringsmidler for 
overflaterengjøring, da denne skaden forårsaket. Enheten er kun 
for privat hjemmebruk og for bruk egnet innendørs. Hold enheten 
ren og fuktig fra enheten.

2. Oppbevaring
Tøm vanntanken hvis du ikke skal bruke enheten på mer enn 4 
uker. Brett den sammen. Velg et tørt innendørs sted for 
oppbevaring. Dekk til enheten for å beskytte den mot misfarging 
forårsaket av sollys og støv.

3. Sjekker
Vi anbefaler å kontrollere tettheten til skrueforbindelsene og 
tetning av tanken hver 50. driftstime.
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DATAMASKIN GB

Sving trykk

Den medfølgende datamaskinen tilbyr den største 
treningskomforten. Alle målte verdier vises vekselvis (skanning) 
eller individuelt i to-linjers display. Alle verdier teller opp fra null. 
Datamaskinen slår seg på med et kort trykk eller ganske enkelt ved 
å starte en treningsøkt. Datamaskinen begynner å registrere alle 
verdier og vise dem vekselvis. For å stoppe datamaskinen, 
avslutter du treningen. Datamaskinen stopper alle målinger og 
lagrer de oppnådde verdiene (unntatt hastighet, tid per 500m og 
roslag per minutt) i 3 minutter. Hvis du gjenopptar treningen innen 
disse 3 minuttene, kan du fortsette å trene fra disse verdiene. 
Datamaskinen slår seg av automatisk ca. 3 minutter etter slutten 
av treningsøkten, i standby-modus. Alle verdier som er nådd til det 
tidspunktet vil bli slettet.

ØVRE DISPLAY
Endre alle viste verdier i det øvre displayet 
automatisk.

Nivå:Viser innstilt motstandsnivå.

Tempo:Viser tempoet ditt i slag per minutt (spm).

Bpm:Viser gjeldende hjertefrekvensverdi hvis du bruker et 
kompatibelt pulsbelte.

NEDRE DISPLAY
Endre alle viste verdier i det nedre displayet automatisk når 
skannefunksjonen er aktivert eller vis en valgt funksjon 
permanent.HVORDAN Å BRUKE

Ved å trykke på displayet slås displayet på. Hvert ekstra trykk 
skifter fra en funksjon til den neste. Ved å vri på den ytre 
ringen på datamaskinen kan du øke eller redusere 
motstandsnivået. (16 nivåer)

Skann:Dette symbolet lyser når verdiene vises vekselvis

Hastighet:Dette symbolet lyser når displayet viser 
hastigheten i km/t.

PULSMÅLEFUNKSJON Tid:Dette symbolet lyser når displayet viser 
treningstiden i minutter.Eventuelt kan du bruke et kompatibelt bluetooth-pulsbelte for 

å måle pulsen din (Christopeit-Sport pulssats 2209). Den 
målte pulsverdien vises vekselvis med et hjertesymbol og 
pulsverdi i det øvre displayet. Responstiden er opptil 60 
sekunder.
Merk følgende!Pulsmålingen er ikke egnet for medisinske 
formål.

Avstand:Dette symbolet lyser når displayet viser 
avstanden i kilometer.

Kalorier:Dette symbolet lyser når displayet viser ca. 
inntatt kalorier i kcal.

Dele:Viser strekene.

Tid /500m:Viser tiden i minutter for 500m.

Produktet kan brukes med Kinomap-appen. Dette muliggjør 
underholdende og interaktiv trening med Android- eller IOS-enheter og 
lagring av treningsdata.

Datamaskinen indikerer tilkoblingen med et Bluetooth-symbol.

Merk følgende!Kinomap APP tilbyr en gratis prøveversjon i 14 
dager. Etter det påløper gebyrer som er oppført på Ki-

Sport, coaching, gaming og eSport er nøkkelordene på Kinomap-hjemmesiden. Ytterligere informasjon finner du på: nomap app. 
Denne inneholder mange kilometer med ekte filmmateriale.
al å trene inne som om du var ute; Sporing av ruter og analyse av 
ytelsen din; Coaching innhold; Flerspillermodus; nye innlegg 
daglig; Offisielle innendørsløp med mer ... APPen inneholder 
dermed ca. 100 000 videoer tatt opp av idrettsutøvere og 200 
000 km med akkumulerte spor for sykling, løping eller roing for 
for tiden ca. 270 000 medlemmer fra hele verden.

https://www.kinomap.com/en/

Last ned appen og koble til
Skann den tilstøtende QR-koden med smarttelefonen/nettbrettet 
ditt eller bruk søkefunksjonen i Playstore (Android) eller APP 
Store (IOS) for å laste ned Kinomap APP. Registrer deg og følg 
instruksjonene i APP. Aktiver Bluetooth på smarttelefonen eller 
nettbrettet og velg enhetsbehandling via menyen i APP og velg 
deretter kategorien "Romaskin". Velg deretter din 
typebetegnelse via produsentens logo "Christopeit Sport" for å 
koble til sportsutstyret. Avhengig av sportsutstyret registreres 
ulike funksjoner av APP via Bluetooth eller data utveksles.

IOS OG ANDROID-APP
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GB

GENERELLE OPPLÆRINGSINSTRUKSJONER
Du må vurdere følgende faktorer for å bestemme mengden 
treningsinnsats som kreves for å oppnå konkrete fysiske og 
helsemessige fordeler.

02: Treningspulsberegning
På grunn av mine mål og treningsnivå passer fettforbrenningssonen 
meg best.
Treningspuls = 60 til 70 % av maksimal hjertefrekvens 
Treningspuls = 190 x 0,6 [60 %]INTENSITET

Nivået av fysisk anstrengelse under trening må overstige punktet for 
normal anstrengelse, uten å gå utover punktet for åndenød og/eller 
utmattelse. En passende referanseverdi kan være pulsen. For hver 
treningsøkt øker kondisjonen og derfor bør treningskravene justeres. 
Dette er mulig ved å forlenge varigheten av treningen, øke 
vanskelighetsgraden eller endre treningstypen.

Treningspuls = ca. 114 slag/min

Etter at du har stilt inn treningspulsen for treningstilstanden eller Når du 
har identifisert mål, kan du begynne å trene. Det meste av vårt 
utholdenhetstreningsutstyr har pulssensorer eller er 
pulsbeltekompatible. Så du kan sjekke pulsen på monitoren under 
treningsøktene. Hvis pulsfrekvensen ikke vises på dataskjermen eller du 
vil være på den sikre siden og vil sjekke pulsfrekvensen din, som kan 
vises feil på grunn av mulige applikasjonsfeil eller lignende, kan du bruke 
følgende verktøy:

TRENING PULSER
For å bestemme treningspulsen kan du fortsette som følger. Vær 
oppmerksom på at dette er veiledende verdier. Hvis du har helseproblemer 
eller er usikker, kontakt lege eller treningstrener.

01 Maksimalpulsberegning
Maksimal pulsverdi kan bestemmes på mange forskjellige måter, siden 
maksimal puls avhenger av mange faktorer. Du kan bruke 
hovedformelen for beregningen (maksimal hjertefrekvens = 220
- alder). Denne formelen er veldig generell. Den brukes i mange 
hjemmesportprodukter for å bestemme maksimal hjertefrekvens. Vi 
anbefaler Sally-Edwards-formelen. Denne formelen beregner makspuls 
mer nøyaktig og tar hensyn til kjønn, alder og kroppsvekt.

en.Pulsmåling på konvensjonell måte (føler pulsslag,
f.eks. på håndleddet og telling av slag i løpet av et minutt).
b.Pulsmåling med passende og kalibrerte hjertefrekvensmålere 
(tilgjengelig fra medisinske forsyningsbutikker).
c.Pulsmåling med andre produkter som pulsklokker, smarttelefoner....

FREKVENS
De fleste eksperter anbefaler kombinasjonen av et helsebevisst kosthold, 
som må tilpasses etter treningsmålet, og fysisk trening tre til fem ganger 
i uken. En normal voksen trenger trening to ganger i uken for å 
opprettholde sin nåværende tilstand. For å forbedre tilstanden og endre 
kroppsvekten trenger han minst tre treningsøkter per uke. Ideelt 
selvfølgelig er en frekvens på fem treningsøkter per uke.

Sally-Edwards-formel:
Menn:
Maksimal hjertefrekvens = 214 - (0,5 x alder) - (0,11 x kroppsvekt)
Kvinner:
Maksimal hjertefrekvens = 210 - (0,5 x alder) - (0,11 x kroppsvekt)

02 Treningspulsberegning
Den optimale treningspulsen bestemmes av målet med treningen. Det ble 
definert treningssoner for dette.

TRENINGS PLAN
Hver treningsøkt bør bestå av tre treningsfaser: "oppvarmingsfase", 
"treningsfase" og "nedkjølingsfase". I "oppvarmingsfasen" bør 
kroppstemperaturen og oksygentilførselen økes sakte. Dette er mulig 
gjennom gymnastikkøvelser over en periode på fem til ti minutter. Etter 
det starter du med faktisk trening "treningsfase". Treningsbelastningen 
bør tilpasses etter treningspulsen. For å støtte sirkulasjonen etter 
treningsfasen og for å forebygge verkende eller anstrengte muskler 
senere, er det nødvendig å følge treningsfasen med en nedkjølingsfase. 
Dette bør bestå av tøyningsøvelser og/eller lette gymnastikkøvelser i en 
periode på fem til ti minutter.

Helse – Sone:Regenerering og kompensasjon 
Egnet for:Nybegynnere
Type trening:veldig lett kondisjonstrening
Mål:restitusjon og helsefremmende arbeid. Bygge 
grunntilstanden. Treningspuls = 50 til 60 % av makspuls

Fettmetabolisme - Sone:Grunnleggende 
utholdenhetstrening 1 Egnet for:nybegynnere og avanserte 
brukere Type trening:lett kondisjonstrening Eksempel - tøyningsøvelser for oppvarming og nedkjøling
Mål:aktivering av fettmetabolisme (kaloriforbrenning). forbedring i 
utholdenhetsytelse.

faser
Start oppvarmingen med å gå på stedet i minst 3 minutter, og utfør 
deretter følgende gymnastikkøvelser til kroppen for treningsfasen for 
å forberede deg deretter. Øvelsene overdriver det ikke og løper bare 
så langt til et lite drag kjentes. Denne stillingen vil holde en stund.

Treningspuls = 60 til 70 % av makspuls

Aerobic - Sone:Grunnleggende utholdenhetstrening 1 til 
2 Egnet for:nybegynnere og viderekomne Type trening:
moderat kondisjonstrening. Rekk med venstre hånd bak hodet til høyre 

skulder og trekk med høyre hånd litt til 
venstre albue. Etter 20 sek. bytte arm.

Mål:Aktivering av fettmetabolismen (kaloriforbrenning), forbedring av 
aerob ytelse, Økning i utholdenhetsytelse.
Treningspuls = 70 til 80 % av makspuls

Anaerob - Sone:Grunnleggende utholdenhetstrening 2 
Egnet for:avanserte og konkurrerende idrettsutøvere
Type trening:moderat utholdenhetstrening eller intervalltrening

Bøy deg frem så langt fram som mulig og la 
bena nesten strukket. Vis det med fingrene i 
retning mot tåen. 2 x 20 sek.

Mål:forbedring av laktattoleranse, maksimal ytelsesøkning.

Treningspuls = 80 til 90 % av makspuls Sett deg ned med det ene benet strukket ut på 
gulvet og bøy deg fremover og prøv å nå foten 
med hendene. 2 x 20 sek.Konkurranse - Sone:Prestasjons-/konkurransetrening Egnet 

for:idrettsutøvere og idrettsutøvere med høy ytelse
Type trening:intensiv intervalltrening og konkurransetrening / Mål:
forbedring av maksimal hastighet og kraft.

Knel i et bredt utfall fremover og støtt deg 
selv med hendene på gulvet. Press 
bekkenet ned. Bytt etter 20 sek bein.

Merk følgende!Trening på dette området kan føre til overbelastning av det 
kardiovaskulære systemet og helseskader.
Treningspuls = 90 til 100 % av makspuls

Eksempel på beregning
Mann, 30 år og veier 80 kg. Jeg er nybegynner og vil gjerne gå ned 
litt i vekt og øke utholdenheten min.

MOTIVASJON
Nøkkelen til et vellykket program er regelmessig trening. Du bør sette 
fast tid og sted for hver treningsdag og forberede deg mentalt på 
treningen. Tren kun når du er i humør for det og alltid ha målet ditt i 
sikte. Med kontinuerlig trening vil du kunne se hvordan du utvikler deg 
dag for dag og nærmer deg ditt personlige treningsmål bit for bit.

01: Maksimal puls - beregning
Maksimal puls = 214 - (0,5 x alder) - (0,11 x kroppsvekt) 
Maksimal puls = 214 - (0,5 x 30) - (0,11 x 80)
Maksimal puls = ca. 190 slag/min
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TRENINGSGUIDE FOR ROING

Riktig robevegelse er nøkkelen til vellykket roetrening. 
Roinstruksjonene finner du nedenfor. Vær oppmerksom på at 
dette er et forslag. Hvis du har helseproblemer eller er usikker, 
kontakt lege eller treningstrener. Robevegelsen kan øves veldig 
godt med speilet eller en partner.

RULLE INN DRA

Start-/sluttposisjon
• rett tilbake
• utstrakte ben
• bøyde armer

4. Rette ut bena
• rett tilbake
• utstrakte armer
• bøyd overkropp
Strekk bena og skyv setet 
bakover.

5. Bøying av overkroppen1. Strekk ut armene
• rett tilbake
• utstrakte ben

• rett tilbake
• utstrakte ben
• utstrakte armer

Strekk ut armene. Bøy overkroppen bakover.

6. Bøye armene
2.Bøying av overkroppen • rett tilbake

• utstrakte ben• rett tilbake
• utstrakte ben
• utstrakte armer Trekk i håndtaket under 

brystet.
Bøy overkroppen forover.

3. Plassering av kroppen
• rett tilbake
• utstrakte armer
• bøyd overkropp
Bøy bena og flytt setet 
fremover.

I utgangspunktet:

• Føttene skal alltid festes i fotstøttene.
• Hodet skal alltid se rett frem.
• Ryggen skal alltid være rett. (holde magespenningen)
• Overkroppsbøyen utføres fra hoftene, ikke fra ryggen!
• Hold knærne og albuene lett bøyd i utstrakte posisjoner for å forhindre skade.
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DELELISTE – RESERVEDELSLISTE GB

Type:
Bestillingsnr.:

Dato for tekniske data:

WP5000
2265
12.08.2022

Mål ca: [cm]:
Mål foldet ca. [cm]: L 60 x B 55 x H 138 cm Plassbehov [m
2]: Vekt ca. [kg]:

Last maks. (Brukervekt) [kg]:

L 213 x B 55 x H 60 cm

2,5
35
150

EGENSKAPER
• Innovativt hybrid motstandssystem, som kombinerer vann 

med et magnetisk brytende system
• Høykvalitetskonstruksjon laget av massivt tre
• Vannmotstand og datastyrt magnetisk motstand med 16 
nivåer.
• Komfortabelt sete med kulelagerstøttede ruller for en jevn 

og effektiv robevegelse
• LCD-skjerm som viser: hastighet, tid, distanse, ca. farger, 

slag, tid / 500m, slag per min, motstandsnivå, 
hjertefrekvens, skanning og bluetooth-status

• Kinomap App-kompatibel
• Integrert bluetooth pulsmottaker
• Falsbar for å spare plass
• Transporthjul for enkel oppbevaring
• Holder for smarttelefon eller nettbrett

MERK
Ta kontakt med oss   hvis noen komponenter er defekte eller mangler, eller 
hvis du trenger reservedeler eller erstatninger i fremtiden.

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

Dette produktet er kun laget for privat hjemmesportsaktivitet 
og er ikke tillatt for oss i et kommersielt eller profesjonelt 
område. Home Sport bruksklasse H/C.

Illustr.
Nei.

Dimensjon
mm

Knyttet til
Illustrasjonsnr.Betegnelse Mengde ET-nummer

1 Sideramme venstre 1 5+14 36-2265-01-HZ
2 Sideramme høyre 1 5+14 36-2265-02-HZ
3 Sete skyv venstre 1 1 36-2265-03-HZ
4 Sete skyv høyre 1 2 36-2265-04-HZ
5 Frontramme 1 14+15 36-2265-05-HZ
6 Grep 1 3+4 36-2265-06-HZ
7 Seteholder 2 53 36-2265-07-HZ
8 Trinnramme 1 1. 3 36-2265-08-HZ
9 Nedre ramme 1 15+16 36-2265-09-HZ
10 Toppramme 1 15+16 36-2265-10-HZ
11 Nettbrettholder 1 21 36-2265-11-HZ
12 Teleskopskinne 2 1-4 33-2265-01-SI
1. 3 Stepframe støtte 1 1,2+8 33-2265-02-SW
14 Rammestøtte 1 1,2+5 33-2265-03-SW
15 Fremre teknologibrakett 1 5,9+10 33-2265-04-SW
16 Venstre teknologibrakett 1 9+10 33-2265-05-SW
17 Høyre teknologibrakett 1 9+10 33-2265-06-SW
18 Trekkstang 1 62 33-2265-07-SI
19 Nettbrettfiksering 1 11 33-2265-08-SW
20 Svinghjul akselholder 1 10 33-2265-09-SW
21 Brakett for nettbrettholder 2 10+11 33-2265-10-SW
22 Magnetisk holder 1 25 33-2265-11-SW
23 Tilkoblingsplate 1 25 33-2265-12-SW
24 Strekkkabelholder 1 38 33-2265-13-SW
25 Svinghjulsaksel 1 9+22 33-2265-14-SI
26 Beltehjul 1 71 36-2265-18-BT
27 Svinghjul 1 25 33-2265-15-SI
28 Robladaksel 1 46+59 33-2265-16-SI
29 Akselrør 2 7+30 33-2265-17-SI
30 Seteaksel 2 29+51 33-2265-18-SI
31 Rulleaksel 1 48+102 33-2265-19-SI
32 Hurtigstiftplate 4 3+4 33-2265-20-SW
33 Hurtignål 2 3+4 33-2265-21-SW
34 Avstandsring 12 80+86 36-2265-19-BT
35 Kulelager 6000Z 10 47,50+51 39-9998
36 Kulelager 608Z 10 48+52 36-1260-16-BT
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Illustr.
Nei.

Dimensjon
mm

Knyttet til
Illustrasjonsnr.Betegnelse Mengde ET-nummer

37 Kulelager 6700 2 27 36-2265-20-BT
38 Brakett for magnetholder 1 22+25 33-2265-22-SI
39 Fjær for magnetholder 1 25+38 36-2265-21-BT
40 Fjær for pedaljustering 1 56+57 36-2265-22-BT
41 Liten knott 1 11+19 36-2265-23-BT
42 Sikkerhetsklemme C16 1 25 36-2265-24-BT
43 Glideskinne 2 3+4 36-2265-43-BT
44 Øvre halv vanntank 1 45 36-2265-15-BT
45 Nedre halv vanntank 1 44 36-2265-16-BT
46 Roblad 1 28 36-2265-17-BT
47 Stor trinse 1 62 36-2265-13-BT
48 Liten trinse 1 31 36-2265-14-BT
49 Flatt belte 170J 1 26+27 36-2265-09-BT
50 Transportrulle 2 1+2 36-2265-08-BT
51 Seterulle 43x18 4 7+30 36-2265-10-BT
52 Ledende rulle 43x12 4 7+80 36-2265-11-BT
53 Sete 1 7 36-2265-12-BT
54 Pedal 2 8 36-2265-25-BT
55 Pedalholder 1 8+54 36-2265-26-BT
56 Justeringsknapp for pedal foran 1 57 36-2265-27-BT
57 Bakre pedaljusteringsstøtte 1 8 36-2265-28-BT
58 Pedalstropp 1 54 36-2265-29-BT
59 Returner enhet 1 28 36-2265-35-BT
60 Nettbrettholder 1 11 36-2265-31-BT
61 Grep skum 2 18 36-2265-32-BT
62 Trekk i beltet 1 18+59 36-2265-30-BT
63L Deksel venstre 1 9+10 36-2265-01-BT
63R Dekk til høyre 1 9+10 36-2265-02-BT
64 Vannplugg 22 1 44 36-2265-33-BT
65 Oppbevaring av trekkstang 2 8 36-2265-34-BT
66 Rotasjonshjul 1 5 36-2265-36-BT
67 Bakre støtfanger 2 6 36-2265-37-BT
68 Gummifot 8 1-4 36-2265-38-BT
69 Fremre støtfanger 2 1+2 36-2265-39-BT
70 Seterulletrekk 4 51 36-2265-40-BT
71 Topp bøssing 1 10+26 36-2265-41-BT
72 DC-kabel med stikkontakt 1 63+74 36-2265-07-BT
73 Datamaskin 1 8+74 36-2265-03-BT
74 Tilkoblingskabel 1 73 36-2265-04-BT
75 Sensor 1 9+74 36-2265-05-BT
76 Server motor 1 9,74+77 36-2265-06-BT
77 Spennkabel 1 38+76 36-2265-42-BT
78 Strømadapter 9V=DC/1000mA 1 72 36-1420-17-BT
79 Innvendig sekskantskrue M10x140 1 10+47 39-10123-SW
80 Innvendig sekskantskrue M8x140 4 7+53 39-10126-SW
81 Innvendig sekskantskrue M8x65 2 50 39-9814-SW
82 Innvendig sekskantskrue M8x45 4 3,4+6 39-10128-SW
83 Innvendig sekskantskrue M8x40 10 1,2,5,14+15 39-10132-SW
84 Innvendig sekskantskrue M8x20 12 1,2,9+13 39-10454-SW
85 Innvendig sekskantskrue M6x80 2 65 39-10064-SW
86 Innvendig sekskantskrue M6x20 11 11,19,21,25+51 39-9978-SW
87 Innvendig sekskantskrue M8x35 1 20 39-10133-SW
88 Innvendig sekskantskrue M6x40 2 20 36-10452-SW
89 Innvendig sekskantskrue M6x30 2 56 36-10451-SW
90 Innvendig sekskantskrue M4x10 4 38 39-10142-SW
91 Forsenket skrue med krysshode 4x15 4 66 39-10253-SW
92 Forsenket skrue med krysshode 4,2 x 20 40 68 39-10253-VC
93 Forsenket skrue med krysshode 4,2 x 16 28 12,55,67,69+76 39-10253-SW
94 Krysshodeskrue 4,2 x 12 8 43+66 39-10137-SW
95 Krysshodeskrue 2,9 x 12 28 32,63+75 39-10138-SW
96 Vaskemaskin 10//20 2 79 39-9989-SW
97 Vaskemaskin 8//16 41 80-84 39-9917-SW
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Illustr.
Nei.

Dimensjon
mm

Knyttet til
Illustrasjonsnr.Betegnelse Mengde ET-nummer

98 Vaskemaskin 6//12 7 41,86+88 39-10013-SW
99 Kappemutter M10 1 79 39-10021-SW
100 Nylon mutter M8 12 81+83 39-9818-SW
101 Nylon mutter M6 4 86+89 39-9816-SW
102 Nedre bøssing 1 9+31 36-2265-44-BT
103 Sikkerhetsklemme C8 2 31 36-2265-46-BT
104 Gjenget innsats M8 2 1+2 36-2265-45-BT
105 Vannpumpe 1 36-1965-46-BT
106 Montering og treningsinstruksjon 1 36-2265-47-BT
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TRENINGSPLASSKRAV

2130 55 2730

Treningsareal i mm (for 
hjemmetrener og bruker)

Fritt areal i mm
(Treningsområde og sikkerhetsområde (sirkulerer 600 mm))

MERKNADER
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