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Hyvä asiakas,
Onnittelumme tämän kodin kuntosalin ostamisesta ja toivomme sinun
nauttivan siitä paljon. Lue oheiset ohjeet ja ohjeet ja seuraa niitä
huolellisesti asennettaessa ja käytettäessä. Älä epäröi ottaa yhteyttä
milloin tahansa, jos sinulla on kysyttävää.
Top-Sports Gilles
GmbH Friedrichstr. 55
42551 Velbert

Kaikki tuotteemme ovat testattuja ja edustavat korkeinta mahdollista
turvallisuusstandardia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että seuraavien
viitteiden tutkimista ja noudattamista ei ole tarpeetonta.
1. Kokoa kone tarkasti ohjeissa kuvatulla tavalla ja käytä määriteltyjä
osia luettelon mukaisesti. Ennen asentamista tarkista, että sisältö on
täydellinen pakkauksessa olevan toimitusviinin, osaluettelon ja
käyttöohjeiden suhteen.

2. Varmista, että kaikki ruuvit, mutterit ja vaijerit ovat paikoillaan, ennen
kuin käytät sitä. Käytä sitten sitä säännöllisesti varmistaaksesi, että se
on edelleen hyvässä kunnossa.
3. Kierrä konetta ja suojaa sitä kosteudelta ja vedeltä. Epätasaiset
esineet lattialla on korvattava sopivilla mitoilla koneiden säädettävistä
osista. Varmista, että kone ei ole kosketuksissa veden tai kosteuden
kanssa.

4. Aseta sopiva alusta koneen alle (esim. Kumimatto tai puulevy).
Tämä suojaa lialta ja vaurioilta.
5. Puhdista kaikki esineet ennen harjoitusta 2 metrin säteellä
koneesta.
6. Älä käytä vahvoja pesuaineita ja käytä vain mukana toimitettuja
työkaluja tai sopivia työkaluja kokoamiseen tai korjaamiseen. Pyyhi hiki
koneesta käytön jälkeen.
7. VAROITUS! Sykemittaus voi olla opreis. Ylikurssi voi johtaa vakaviin
terveyshaitoihin tai jopa kuolemaan. Ota lääkärin neuvoja ennen
suunnitellun kunto-ohjelman käyttöä. Lääkäri voi auttaa sinua
selvittämään suurimman mahdollisen vaivasi (syke, harjoituksen aika
jne.), Jonka voit altistaa, sekä antaa neuvoja asennosta liikunnan,
tavoitteiden ja ruokavalion aikana. Älä koskaan harjoita suurta ateriaa.

8. Työskentele koneella vain, kun se on täysin toimintakunnossa. Käytä
korjaukseen vain alkuperäisiä varaosia. VAROITUS! Vaihda kuluneet osat
välittömästi ja älä käytä konetta, ennen kuin osat on vaihdettu.

9. Säädettäviä osia säätäessäsi pidä osaa oikeassa asennossa ja
varmista, että osa kuuluu merkittyihin, suurimpiin asetusasentoihin, ja
varmista, että osa on kiinnitetty kunnolla.
10. Ellei ohjeessa toisin mainita, konetta saa käyttää vain yksi henkilö
kerrallaan. Harjoituksen aika ei saa ylittää 60 minuuttia / päivä.
11. Käytä koneelle sopivia liikuntavaatteita ja -kenkiä. Vaatteet eivät
saa tarttua koneeseen harjoituksen aikana (pitkät, löysät vaatteet).
Harjoittelukengien tulisi tukea jalkaa paljon ja niiden pohjan on oltava
hyvällä tuella, jotta et liukastu.

12. VAROITUS! Jos sinulla on huimaus, pahoinvointi, rintakipu tai
muut epänormaalit oireet, lopeta harjoitus välittömästi ja ota yhteys
lääkäriin.
13. Älä koskaan unohda, että kuntolaitteet eivät ole leluja. Siksi niitä
tulisi käyttää tarkoituksensa mukaisesti ja tietoisten henkilöiden
toimesta.
14. Lasten, sairaiden tai vammaisten tulee käyttää liikuntalaitteita vain
avustavan henkilön läsnäollessa, joka voi neuvoa. Suorita tarvittavat
toimenpiteet varmistaaksesi, että lapset eivät koskaan käytä konetta
ilman valvontaa.

15. Varmista, että kuntoilija tai muut lähellä olevat ihmiset pitävät
kehonsa osia koneen liikkuvien osien ympärillä.
16. Tällaisia   koneita ei saa hävittää tavallisessa talousjätteessä,
vaan ne on toimitettava kierrätysasemalle sähkö- tai
elektroniikkatuotteiden mukana. Voit nähdä symbolin tuotteessa,
ohjeissa tai tuotteen pakkauksissa. Materiaali voidaan kierrättää
merkinnänsä mukaisesti. Materiaalin kierrätys parantaa ympäristöä.
Kysy paikalliselta viranomaiselta tuotteen vastuullisesta hävittämisestä.

17. Ympäristön suojelemiseksi älä hävitä pakkausmateriaaleja, käytettyjä
paristoja tai koneen osia talousjätteenä. Sen sijaan hävitä ne asianmukaisissa
jäteastioissa tai vie ne asianmukaiseen kierrätysasemalle.

18. Nopeudesta riippuvassa tilassa jarruvastus on manuaalisesti säädettävissä
ja tehonvaihtelut riippuvat polkimen nopeudesta. Nopeudesta riippuvassa
ohjelmassa käyttäjä voi asettaa halutun virrankulutuksen watteina. Jatkuva
virrankulutus taataan koneen määrittämällä automaattisella vastuksella. Se
tapahtuu nopeudesta riippumatta.

19. Kone on varustettu 24-vaiheisella jarrusäädöllä. Tämä mahdollistaa
kuormituksen lisäämisen tai vähentämisen, mikä antaa paremman
harjoituksen. Painamalla "-" vähennetään vastusta. Kun painat "+",
vastus kasvaa.
20. Suurin sallittu kuorma (kehon paino) on 150 kg. Tämä kone on
testattu ja sertifioitu standardien EN ISO 20957-1: 2013 ja EN ISO
20957-5: 2016 "H / A" mukaisesti. Tämän tuotteen tietokone täyttää
EMV-direktiivin 2014/30 EU: n perusvaatimukset.

21. Asennus- ja käyttöohjeet ovat osa tätä tuotetta. Jos konetta
annetaan tai myydään edelleen, käyttöohjeen on oltava tuotteen
mukana.
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Osaluettelo
AL 2, tilausnumero 1107 (A), 11072
Tekniset tiedot: Julkaisu: 01. 02. 2018

Kuntopyörä tarkalla luokalla H / A
• Magneettinen jarrujärjestelmä noin 9 kg vauhtipyörällä.
• Moottorin ja tietokoneohjattu vastus 24 manuaalisesti säädettävällä tasolla.

• 10 asennettua ohjelmaa
• 4 pulssiohjelmaa
• 5 erillistä ohjelmaa
• 1 manuaalinen ohjelma
• 1 nopeudesta riippuvainen ohjelma, tehonsäätö 10 watin askelin
(30-150 W)
• Säädettävä kahva ja satula
• Satula on säädettävissä vaaka- ja pystysuunnassa
• Kuljetuspyörät helpottavat kuljetusta
• Strömplugg (adapteri)
• LCD-näyttö, näyttää samanaikaisesti: nopeus, aika,

etäisyys, likimääräiset kalorit, polkimen kierrosta minuutissa,
watit ja syke

Ota yhteyttä, jos jokin komponentti on viallinen tai jos tarvitset
varaosia tulevaisuudessa:

Internet-palvelu- ja varaosatietokanta:
www.christopeit-service.de

Osoite: Top-Sports Gilles GmbH
Friedrichstr. 55
42551 Velbert
Puhelin: +49 (0) 20 51 - 6 06 70
Faksi: +49 (0) 20 51 - 6 06 74 4
sähköposti:
info@christopeit-sport.com
www.christopeit-sport.com

• Ajan, etäisyyden, kalorien, wattien ja sykerajojen syöttäminen

• kuntotesti (palautuminen)
• Enimmäispaino 150 kg
Paikka vaaditaan noin L96 B59, H134

Tämä tuote on tarkoitettu vain kotiopetukseen, eikä sitä
saa käyttää kaupallisesti tai ammattimaisesti.

Kotiharjoittelu on luokkaa H / A

paino: 28 kg 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 mm

Harjoittelualue vaaditaan noin 2,5m²

kuva nimitys mitat
 

numero Liitteenä ET-numero ET-numero
Ei. mm

 

kuva nro
 

1107 (A) 11072

1 päärunko
  

1
 

33-9212-01-SI 33-1107101-SW
      

3
 

      

9
 

      -  

      

1
 

      0  

      

1
 

    1  8  

2 ruuvi M4x12 4 7
 

8 39-10188

     

16 + 1
  

3 liitäntäkaapeli   1 7 36-1107207-BT 36-1107207-BT
4 Pulssiyksikkö johdolla

  

2 7 BT-36-9211-08 BT-36-9211-08

5 Neliön päädy
  

2 33 BT-36-9211-23 BT-36-9211-23
6 Kiinteä kiinnike

  

1 29 + 33 33-9211-08-SI 33-9211-08-SI

7 ohjaustanko
  

1 12 33-9211-02-SI 33-1106102-SW
      

3
 

      9  

      

-
 

    2  1  

    

5
 

0
 

    + 5  

    

5
 

2
 

8 pesukone  2 6  0 39-10520
9 pistorasia

  

1 25 36-9613209-BT 36-9613209-BT

10 Kahvan suojaus
  

1 7 BT-36-9211-09 BT-36-9211-09

11 Suojaus ohjaustangosta
  

1 12 BT-36-1107-04 36-11072-04-BT
12 Steer Stolpe

  

1 1 33-9212-02-SI 33-1107102-SW

     

14 + 2
  

13 Kaareva lokero 8 // 19  8 8 39-9966-CR 39-9966-CR
14 ruuvi M8x16

 

4 12 39-9886-CR 39-9886-CR
     

14 + 2
  

15 jousirengas M8: lle  8 8 VC-39-9864 VC-39-9864
16 Kaapeli moottorille

  

1 3 36-1107208-BT 36-1107208-BT
17 tietokone

  

1 12 BT-36-1725-03 BT-36-1725-03

18 L Päätykansi vasemmalla
  

1 20 BT-36-9211-13 BT-36-9211-13
18 R Päätykorkki oikea

  

1 20 BT-36-1107-08 BT-36-1107-08
19 lukitusmutteri

  

4 28 39-9900-CR 39-9900-CR

20 Etuosan vakautus
  

1 1 33-9211-04-SI 33-1106104-SW

21 L Vasen kampi
  

1 41 33-9211-14-SI 33-9211-14-SI
21 R Oikea kampi

  

1 41 33-9211-15-SI 33-9211-15-SI

22 L Vasen poljin
  

1 21L BT-36-9110-04 BT-36-9110-04
21

24 pultti M8x25 2 21 39-10455 39-10455
 



25 kädensijapultilla 1 12 BT-36-9211-16 BT-36-9211-16

26 Päätykorkki korkeussäätimellä
 

2 27 BT-36-9211-17 BT-36-9211-17

27 Takaosan vakautus
 

1 1 33-9211-05-SI 33-1106105-SW

        

20 + 2
    

28 pultti  M8x75  4   7  39-10019-CR  39-10019-CR
29 satula Rod

  

1
 

1 + 33
 

33-9211-06-SI
 

33-1106106-SW
             

30 Pultti nupilla
   

1
  

1 + 29
 

BT-36-9211-18
 

BT-36-9211-18
31 Knopp

  

1
 

6 + 33
 

BT-36-9211-19
 

BT-36-9211-19
            

32 pesukone
 

10 // 20
 

1
  

31
 

39-9989-CR
 

39-9989-CR
33 istuin rautatie

  

1 29
 

33-9211-07-SI
 

33-1106107-SW
34 satula 1 33 BT-36-9211-20 BT-36-9211-20
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kuva nimitys D mitat numero Liitteenä ET-numero ET-numero
Ei. mm

 

kuva nro
 

1107 (A) 11072
35 Slutlock

 

2 7 BT-36-9211-21 BT-36-9211-21
36 vaahto Grip

 

2 7 BT-36-9211-22 BT-36-9211-22

37 Top Protection
 

1 79 BT-36-1107-06 36-1107205-BT
38 C-clip C 17 2 41 BT-36-9211-33 BT-36-9211-33

39 laakerit 6203ZZ 2 1 + 41 39-9947 39-9947

40 aaltolevy 17 // 22 1 41 BT-36-9918-22 BT-36-9918-22

41 olkapää
 

1 39 + 42 33-9211-09-SI 33-9211-09-SI
42 pyörä

 

1 41 BT-36-9211-24 BT-36-9211-24

43 liiketoiminta 430 PJ6 1 42 + 68 BT-36-9211-25 BT-36-9211-25

44 pultti
 

2 47 39-10120-SW 39-10120-SW

45 jousirengas M6: lle 2 44 39-9865-SW 39-9865-SW
46 C-clip C12 2 44 BT-36-9111-39 BT-36-9111-39

       

47 Magneettinen asennusakseli
 

1 48 BT-36-9211-26 BT-36-9211-26
48 Magneettiset oksat

 

1 47 + 49 33-9211-12-SI 33-9211-12-SI

49 sulka
 

1 1 + 48 BT-36-9211-27 BT-36-9211-27
50 pultti M6x35 1 1 + 48 39-10306 39-10306

       

51 äiti M6 1 50 39-9861-VZ 39-9861-VZ
52 jousirengas M10: lle 1 57 39-9995 39-9995

       

54 Kuormapyörä
 

1 57 BT-36-9211-28 BT-36-9211-28
55 holkki

 

1 56 BT-36-9211-14 BT-36-9211-14
       

56 Ruuvi M8x20 1 57 39-10095-CR 39-10095-CR
57 Muovipyörien kiinnike

 

1 1 33-9211-11-SI 33-9211-11-SI
       

58 sulka
 

1 1 + 57 BT-36-9211-37 BT-36-9211-37
59 Nylonmutter M10 1 57 39-9981 39-9981

60 Kirvesmutteri
 

2 69 39-9820-SW 39-9820-SW
61 ruuvi M6x40 2 1 + 69 39-10000 39-10000

       

62 U-del
 

2 61 BT-36-9713-55 BT-36-9713-55
63 äiti M6 2 61 39-9861-VZ 39-9861-VZ

       

64 äiti
 

2 69 39-9820 39-9820
65 pistorasia

 

1 69 BT-36-9211-15 BT-36-9211-15
66 kaapeli

 

1 48 + 74 BT-36-9211-41 BT-36-9211-41

67 pistorasia 6000Z 2 68 + 69 39-9998 39-9998
68 VAUHTIPYÖRÄN

 

1 67 33-9211-12-SI 33-9211-12-SI
69 vauhtipyörä Shaft

 

1 67 33-9211-13-SI 33-9211-13-SI

70 ruuvi 3,5x20 17 74 + 79 39-9909-SW 39-9909-SW
71 ruuvi 3x10 12 20 + 27 + 72 39-10127-SW 39-10127-SW

       

72 Pyöreä suoja
 

2 79 BT-36-1107-05 36-1107206-BT

73 vaihtovirta-adapteri 6V = DC / 1A 1 83 BT-36-9107-22 BT-36-9107-22
74 Moottori

 

1 16 BT-36-1721-09 BT-36-1721-09
75 kumirengas

 

1 1 BT-36-9211-31 BT-36-9211-31
       

76 Nylonmutter M8 4 56 + 78 39-9918-CR 39-9918-CR
78 pultti M8x16 3 41 + 42 39-9823-SW 39-9823-SW

79 L Ketjusuoja vasemmalle
 

1 1 + 79R BT-36-1107-01 36-1107201-BT
79 R Ketjusuoja oikealla

 

1 1 + 79L 36-1107202-BT 36-1107202-BT
       

80 ruuvi 3x10 2 81 39-10127 39-10127
81 Sensori

 

1 1 BT-36-1721-13 BT-36-1721-13
       

82 pesukone
 

2 44 VC-39-10013 VC-39-10013
       

83 DC-virtajohto
 

1 79L BT-36-1721-07 BT-36-1721-07
       

84 pesukone 4 // 10 4 2 39-10510 39-10510
       

85 Satulahiha
 

1 1 BT-36-9211-40 BT-36-9211-40
       

86 aaltolevy 17 // 23 1 41 BT-36-9918-22 BT-36-9918-22
       

87 Pieni lohko
 

1 69 BT-36-9211-38 BT-36-9211-38
       

88 Työkalut
 

1
 

BT-36-9211-34 BT-36-9211-34
       

 

Kokoonpano ja koulutus
     

89 ohjeet  1  36-1107209-BT 36-1107209-BT
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Hopsättningsinstruktioner
Poista kaikki pakkauksen yksittäiset osat, aseta ne lattialle ja
tarkista täydellisesti asennusvaiheiden mukaisesti. On
huomattava, että jotkut osat on kytketty suoraan runkoon ja
esiasennettu. Lisäksi jotkut muut esineet on jo asennettu
yksiköihin. Tämän pitäisi tehdä yksiköstä helpompaa ja
nopeampaa. Asennusaika: noin 30 - 40 min.

Vaihe 1:
Kiinnitä jalka (20 + 27) pääkehykseen (1).

1. Kiinnitä päätyhatut kuljetuspyörillä (18) lyhyemmän etujalan päihin
oikeaan asentoon ja kiristä ne tiukasti ruuvilla (71).

2. Kiinnitä etujalka (20) esiasennetuilla kuljetuspyörillä (18)
pääkehykseen (1). Tee tämä kahdella ruuvilla (28), aluslevyillä (13),
jousialuslevyillä (15) ja korkkimuttereilla (19).

3. Kiinnitä päätykorkki korkeussäädöllä (26) pidemmän takajalan
(27) päihin ja kiinnitä ruuvilla (71).

4. Kiinnitä takasuoja (27) pääkehykseen (1). Tee tämä kahdella
ruuvilla (28), aluslevyillä (13), jousialuslevyillä (15) ja
korkkimuttereilla (19). Kun kone on koottu, voit kompensoida maan
epätasaisuudet ruuvaamalla pyörä kanteen (26). Laitteet on
sijoitettava siten, että ne eivät voi liikkua itsessään harjoituksen
aikana. Jos haluat kellua koneella, voit laittaa yhden jalka etujalan
(20) eteen ja vetää kahvaa eteenpäin, kunnes se voidaan helposti
siirtää haluttuun asentoon kuljetuspyörien avulla.

Vaihe 2:
Kiinnitä polkimet (22L + 22R) polkimenvarsiin (21L + 21R).

1. Kierrä oikea poljin (22R) oikealle puolelle reikään (nähtynäsi kun
istut pyörällä) polkimen varren (21R) kohdalla (Varoitus! Tämä on
ruuvattu myötäpäivään).

2. Kierrä vasen poljin (22L) vasemmalla puolella olevaan reikään
(nähtynäsi kun istut pyörällä) polkimen varren (21L) päälle (Varoitus!
Tämä on ruuvattu vastapäivään vastapäivään).

3. Kiinnitä sitten poljinhihnat oikeaan polkimeen (22). (Polkimet
on merkitty tähdellä L vasemmalle ja R oikealle).
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Vaihe 3:
Kiinnitä etupilari (12) pääkehykseen (1).

1. Aseta suojapostin (11) kansi ohjauspylvään (12) päälle.
2. Pidä ohjauspylvästä (12) tietokonekaapelilla (3) pääkehyksen pidikettä

vasten. Kytke ohjauspylväästä tuleva tietokonekaapeli (3) moottorin
kaapeliin (16), joka tulee ulos pääkehyksestä.

(1).
(Huomaa: Ohjauspylväältä tuleva tietokonekaapeli (3) ei saa liukua
putkeen, koska sitä tarvitaan asennuksen myöhemmissä vaiheissa.)

3. Aseta ohjauspylväs (12) pääkehyksen (1) etukiinnikkeeseen. Varmista, ettei
kaapeleita ole puristettu. Työnnä ohjauspylväs (12) hitaasti pääkehyksen (1)
kiinnikkeen päälle. Ruuvaa sitten pyörätuoli (12) pääkehyksen kiinnikkeeseen

(1) ruuveilla (14), jousialuslevyillä (15) ja aluslevyillä (13).
4. Laske ohjauspylvään (11) kansi oikeaan asentoon ruuvien

peittämiseksi.

Vaihe 4:
Kiinnitä satula (34) ja satulan kisko (33) satulaan (29) ja
satula (29) päärunkoon (1).

1. Paina satula (34) satulan kiinnikkeellä satulan kiskoon (33) ja
kiristä se haluamaasi asentoon.

2. Aseta satulan kisko (33) satulan pylvään (29) kiinnikkeeseen, siirrä
se haluttuun asentoon ja ruuvaa satulan pylvääseen (29)
kiinnittämällä osa (6) aluslevyllä (32) ja tähtimutterilla (31).

3. Työnnä istuintanko (29) oikeaan asentoon pääkehyksen (1)
kiinnikkeessä, aseta se haluttuun asentoon ja lukitse se työntämällä
pikalukituspultti (30).
(Huomaa: Pikavapautusmutterin (30) kiristämiseksi pääkehyksen
(1) ja satulapostin (29) reikien on oltava vaiheessa toistensa
kanssa.)
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Vaihe 5:



Kiinnitä ohjaustanko (7) ja tietokone (17) ohjaustankoon (12).

1. Vie esiasennettu ohjain (7) ohjauspylvään (12) yläosan läpi ja
työnnä pulssikaapeli (4) ohjauspylvään reikien läpi, kunnes ne ovat
yläasennossa, ja lukitse sitten.

2. Kiinnitä kansi ohjaustankoon (10) ohjaustangon kiinnikkeeseen.
3. Kierrä ohjaustanko haluttuun asentoon ohjaustankoon (12)

välikappaleella (9), aluslevyllä (8) ja ruuvaa ohjaustankoon (25).
4. Työnnä kytkentäjohdon (3) ja pulssijohdon (4) liittimet, jotka tulevat

ohjauspylväästä (12), tietokoneen pistorasiaan (17).
5. Aseta tietokone (17) ohjauspylvään (12) päälle ja kiinnitä se

ruuveilla (2) ja aluslevyillä (84). Ruuvit (2) löytyvät tietokoneen
takaosasta.

Vaihe 6:
Kytke virta
1. Aseta adapterin pistoke (73) ketjun suojuksen (79R) päässä

olevaan virtalähteeseen (83).
2. Kytke johto pistorasiaan (230 V ~ 50 Hz).

Vaihe 7:
ohjaimet
1. Tarkista kaikkien ruuvattujen ja kytkettyjen koskettimien

oikea asennus ja toiminta. Asennus on siis valmis.
2. Kun kaikki on hyvin, totumme koneeseen alhaisella vastuksella ja

teemme henkilökohtaiset säädöt.

Huomautus:
Pidä työkalut ja ohjeet turvallisessa paikassa, koska niitä voidaan tarvita
varaosiin tai korjauksiin tulevaisuudessa.
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Laitteiden kuljetus:
Etujalan päälle on asennettu kaksi kuljetuspyörää. Voit siirtää
kuntopyörää nostamalla pyörän takaosan ja ajamalla sen sitten
haluttuun asentoon.

Säätö - satula
Tehokasta harjoittelua varten satula on säädettävä oikein. Kun poljat
niin kylmää, polvet ovat hieman taipuneet, kun poljin on alimmassa
asennossa. Säädä satulan korkeutta kiertämällä nuppia muutama
kierros ja vetämällä sitä vähän ulos. Nyt voit säätää satulan korkeutta ja
vapauttaa nupin ja kiristää sen uudelleen.

tärkeää:
Varmista, että nuppi on oikeassa paikassa ja kiristä se kokonaan. Älä
koskaan ylitä satulan enimmäiskorkeutta ja nouse aina pyörältä ennen
satulan säätämistä.

Nousua, käyttöä ja nousua
lennolle:
a. Kun olet säätänyt satulan haluttuun asentoon, aseta yksi jalka
yhteen polkimeen ja pidä kiinni kahvasta.
b. Yritä laittaa kaikki kehon painot polkimessa olevaan jalkaan

siirtämällä vartaloa koneen yli ja laskeutumalla toisen jalan
kanssa toiseen polkimeen.

c. Nyt olet oikeassa asennossa aloittaaksesi harjoituksesi

sovellus:
 

a. Pidä kädet ohjaustangolla ja molemmat jalat polkimissa
 

polkimen hihna jalan yli.
 

b. Juovuta jaloillasi vuorotellen.
C. Sitten voit asteittain kasvattaa nopeutta ja säätää vastusta kasvaaksesi

 

rasitusta.

ulosmeno:
a. Lopeta polkeminen, kunnes polkimet ovat täysin paikallaan.
b. Pidä vasenta kättäsi ohjaustangolla, siirrä yksi jalka koneen yli
ja laskeudu lattialle ja poista toinen jalka polkimesta.

Tämä koulutuslaite on paikallaan ja sitä käytetään simuloimaan
aiheuttamatta liiallista painetta nivelille ja vähentää siten
loukkaantumisriskiä. Kuntopyörät tarjoavat kardiovaskulaarisen
harjoituksen, joka voi vaihdella korkeasta matalaan intensiteettiin ja
käyttäjän määrittelemä. Se vahvistaa jalkojesi lihaksia ja lisää kuntoa ja
pitää kehosi hyvässä kunnossa.

RPM (kierr./min) ja teho watin tasolla 1 - taso 24 AL 2: lle Tuotenro. 1107 (A), 11072

Taso ⁄ RPM  

 

20 30 40 50 60 70 80 90 100
 

            

            

            

1
  

7 15 24 34 46 61 74 90 111
            

2
  

8 16 26 37 50 67 82 100 124
            

3
  

9 18 31 45 60 80 98 120 146
            

4
  

10 22 36 52 70 93 114 140 168
            

5
  

11 24 40 59 80 107 131 160 192
            

6
  

13 27 45 66 90 121 148 180 216
            

7
  

14 30 50 74 100 134 166 202 241
            

8
  

15 33 55 81 110 147 183 223 266
            

9
  

17 36 60 89 120 161 201 244 291
            

10
  

18 39 65 97 130 175 219 266 315
            

11
  

20 42 70 104 140 189 237 289 340
            

12
  

21 44 75 111 150 202 254 310 365
            

13
  

22 47 80 118 160 215 270 330 390
            

14
  

23 50 85 125 170 230 286 350 414
            

15
  

25 52 90 133 180 243 302 369 438
            

16
  

26 55 94 140 190 256 318 389 462
            

17
  

27 58 99 146 200 269 334 408 486
            

18
  

28 61 104 153 210 282 350 426 510
            

19
  

30 64 109 161 220 295 365 446 534
            

20
  

31 67 114 169 230 308 382 464 558
            

21
  

32 70 118 176 240 321 398 484 580
            

22
  

34 72 122 182 250 334 414 506 602
            

23
  

35 74 127 189 260 347 430 526 625
            

24
  

37 76 131 196 270 361 446 548 649
             

huomautuksia:
1. Virrankulutus (Watt) mitataan nopeudella ja vastuksella.
2. Laitteesi on kalibroitu täyttämään sen pisteturvallisuusvaatimukset ennen sen lähettämistä. Jos epäilet sen pisteturvallisuutta, ota yhteyttä
paikalliseen jälleenmyyjään tai lähetä se testilaboratorioon, jossa se voidaan arvioida.
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Tietokoneohjeet TASO:
Osoittaa vastustasoa LEVEL 1 - LEVEL 24 ..



Näyttö on suunniteltu ohjelmoitaville magneettisiin
polkupyöriin, ja se esitellään seuraavissa kategorioissa:
- niukka toiminta
- Tietoja näytöstä
- Toiminta-alue
- Asiat, jotka sinun pitäisi tietää ennen harjoittelua
- Operationsinstruktioner

• Painiketoiminnot
Painikkeita on yhteensä 5: START / STOP, FUNCTION (F), UP (+),
DOWN (-) ja RECOVERY (TEST).

START / STOP: Käynnistää tai pysäyttää valitun ohjelman. Palauttaa
näytön myös pitämällä sitä painettuna 2 sekunnin ajan.

TOIMINTO (F): Valitsee tai syöttää toiminnot seuraavista: OHJELMAT,
AIKA, Etäisyys, WATT, CAL, TARGET HEART RATE, AGE ja 10
saraketta. Valitun toiminnon tulisi vilkkua. Huomaa, että kaikkia
toimintoja ei voida valita kaikissa ohjelmissa. Paina harjoituksen aikana
F, kun haluat näyttää toiminnot Watt, RPM, kalorit tai nopeus, aika ja
etäisyys pysyvästi.

YLÖS (+): Valitsee tai lisää arvoita OHJELMAT, AIKA, DISTANCE, WATT,
CAL., TARGET HEART RATE, AGE ja 10 saraketta.

ALAS (-): Valitsee tai pienentää OHJELMAT, AIKA, Etäisyys, WATT, CAL.,
TARGET HEART RATE, AGE ja 10 kolumneria.

RECOVERY (TEST): Käynnistää PULSE RECOVERY -toiminnon.

• Tietoja näytöstä

OHJELMOIDA:
Osoittaa valitut ohjelmat ohjelmasta 1 - PROGRAM 20

AIKA / WATT:
Ilmaisee ajan tai vaihtoehtoisesti watteina. Aika näytetään minuutteina
ja sekunteina. Jos aika on asetettu, se lasketaan alas. Minimi
esiasetettu aika on 5 min, max on 99 min. Todellinen teho näytetään
watteina. Esiasetetut wattiohjelmat ovat 30-350 wattia ja ne näytetään
vain wattiohjelmassa P16.v tai pysyvästi painamalla F-painiketta.

RPM / SPEED / KMH:
Ilmaisee kierrosluvun (kierros / min) tai nopeuden. RPM näyttää kuinka
monta kierrosta minuutissa. Nopeus esitetään kilometreinä / h.
Näytetään pysyvästi, jos painat F-painiketta.

DIST / CAL:
Osoittaa etäisyyden tai kalorit. Etäisyys näytetään kilometreinä
(1-999km). Jos etäisyys on asetettu, se lasketaan alas. Kalorit
näytetään kcal: na. Minimiarvo on 10 kcal (10–990 kcal). Pestään
pysyvästi, jos painat F-painiketta.

PULSE:
Osoittaa sykettäsi. Sykeanturi sisältää sykeantureita molemmilla puolilla,
joissa on kaksi metallilevyä. Oikea tapa mitata syke on pitää kädet
antureissa helposti. Kun tietokone on vastaanottanut hyvän signaalin,
HEART RATE -näyttö vilkkuu. Alue 60 - 240 bpm

TARGET HR:
Ilmaisee vain TARGET HEART RATE -arvon.

LATAUSprofiilit:
Lataustankoilla on 10 pylvästä ja jokaisessa pylväässä on 12 sauvaa.
Jokainen pylväs edustaa yhden minuutin harjoittelua ja jokainen palkki
edustaa 2 vastustasoa.

Ohjelmakaavio:
Jokainen esitetty kuvaaja on voiman profiili jokaisessa intervallissa
(sarake). Siten, kun aika lasketaan, kaikki sarakkeet ovat 10 minuuttia.
Jos aikaa lasketaan alas, niin jokainen sarake on kymmenesosa koko
ajasta. Jos olet asettanut ajan laskemaan 40: stä, niin jokainen sarake
vastaa 4 minuuttia.

• Asiat, jotka sinun pitäisi tietää ennen harjoittelua
Tietokoneella lasketut tai mitatut arvot ovat vain harjoitteluun ja
lääketieteellisiin tarkoituksiin.

Programval:
Ohjelmia on 22. 1Manuaalinen ohjelma, 10 esiasetettua ohjelmaa, 4
sykeohjelmaa, 5 käyttäjän säädettävää ohjelmaa, 1 nopeusriippuvainen
wattiohjelma ja 1 sykkeen palautumisen mittaus.

Manuaalinen ohjelma Ohjelma1 liikkuva Ohjelma 2 Alkaen

Ohjelma 3 Rasvanpoltto Ohjelma 4 luiska Ohjelma 5 Berg
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Ohjelma 6 -väli Ohjelma 7 Kunto Ohjelma 8 Kestävyys
Ohjelma 9 reppu Ohjelma 10 ralli

 



Käyttäjän määrittelemä sovellus 11 (U1)Käyttäjän asettama ohjelma 12 (U2)Käyttäjän määrittämä ohjelma 13 (U

Käyttäjän asettama ohjelma 14 (U4) Käyttäjän asettama ohjelma 15 (U5)
 

Ohjelma 16 watin ohjausohjelma Ohjelma 17 HRCP Ohjelma 18 HRCP

Ohjelma 19 HRCP Ohjelma 20 HRCP

• Käyttöohjeet

MANUAL-ohjelma:
PROGRAM MANUAL on manuaalinen ohjelma. Paina "F" -painiketta
valitaksesi TIME, DISTANCE tai CAL. Aseta sitten arvot painamalla (+)
tai (-) -painiketta. Tavallinen resistanssitaso on 6. Kun olet painanut
"KÄYNNISTYS / PYSÄYTYS" -painiketta harjoituksen suorittamiseksi,
aseta kädet sykeantureille. Käyttäjät voivat käyttää millä tahansa tasolla
(painamalla (+) tai (-) harjoittelun aikana), jossa on tidsperion tai tietty
etäisyys.
Koulutus, jolla on tietty tavoite:
TIME Control: Valitsee harjoittelujakson (5–99 min)
DISTANCE Control: Valitsee tietyn etäisyyden junalle (1-999km)
CALORIE-ohjaus: Valitsee tietyn määrän poltettavia kaloreita
(10–990 kcal).

Esiasetetut ohjelmat P1-P10:
OHJELMA 1 - OHJELMA 10 ovat esiasetettuja ohjelmia. Paina F “-
painiketta valitaksesi TIME, DISTANCE tai CAL. Aseta sitten arvot
painamalla (+) tai (-) -painiketta. Käyttäjät voivat harjoitella erilaisilla
vastuksilla
in eri väliajoin profiili osoittaa. Kun olet painanut “KÄYNNISTYS /
PYSÄYTYS” -painiketta harjoituksen suorittamiseksi, laita kädet
sykeantureille. Käyttäjät voivat liikkua millä tahansa tasolla (painamalla
(+) tai (-) harjoituksen aikana) tietyn ajanjakson tai tietyn matkan.

Käyttäjän määrittämät ohjelmat P11-P15:
Ohjelma 11 - 15 käyttäjän määrittämää ohjelmaa. Käyttäjä voi säätää
arvoja vapaasti tässä järjestyksessä: AIKA, DISTANCE, CAL. Ja vastus
10: n välein.

Arvot ja profiilit tallennetaan muistiin tulon jälkeen. Kun olet painanut
“KÄYNNISTYS / PYSÄYTYS” -painiketta harjoituksen suorittamiseksi,
laita kädet sykeantureille. Käyttäjä voi myös muuttaa vastustusta
harjoituksen aikana painamalla (+) tai (-) -painiketta. Tämä ei muuta
muistiin tallennettua vastusta. Jos annat AGE (ikä), tietokoneesi saattaa
ehdottaa sykettä treenaamaan. Ehdotettu syke on 80%
maksimisykkeestä (ikä 220). Joten jos mitattu syke vastaa tai on
korkeampi kuin tavoitesyke, SYDÄNTÖ vilkkuu. Tämä on varoitus
käyttäjälle hidastaa tai vähentää vastustusta.

Nopea pitkänomainen teho-ohjelma P16:
Ohjelma 16 on ohjelma nopeudesta riippumatta. Paina "F" -painiketta
valitaksesi arvo: TIME, DISTANCE, CAL. ja WATT.
Aseta sitten arvot painamalla (+) tai (-) -painiketta. Kun olet painanut
“KÄYNNISTYS / PYSÄYTYS” -painiketta harjoituksen suorittamiseksi,
laita kädet sykeantureille. Harjoituksen aikana vastustusta ei voida
muuttaa tässä ohjelmassa. Tietokone säätää resistanssia
automaattisesti valitun wattiarvon saavuttamiseksi .
Esimerkiksi vastus voi kasvaa, jos nopeus on pieni, tai laskea, jos nopeus on
liian nopea. Tämä johtaa käyttäjän virrankulutukseen, joka vastaa asetettua
wattiarvoa.

Pulsprogram P17-P20:
Ohjelmat 17 - 20 ovat sykeohjelmia. Ohjelmissa 17 - Program 19, paina "F" -painiketta
asettaaksesi TIME, DISTANCE, CAL. Ja ikä. Paina sitten
(+) tai (-) -painike säätää arvoja . Käyttäjät voivat liikkua tietyn ajan tai
tietyn matkan 55%: n maksimisykkeestä ohjelmassa 17,
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75%: n maksimisykke ohjelmassa 18 ja 95%: n maksimisyke ohjelmassa 19.
Kun olet painanut "KÄYNNISTYS / PYSÄYTYS" -painiketta
harjoitteluun, aseta kädet sykeantureille . Näissä ohjelmissa tietokone
säätää resistanssitasoa suhteessa nykyiseen mitattuun pulssiin. Esimerkiksi
resistanssia voidaan lisätä, jos jollakin on liian matala pulssi kuin asetetulla.
Tuloksena on, että harjoittelet koko ajan + -5 sykettä. Iän myötä tietokoneesi

TEST-pulssin palautus (pulsåterhämtning):
Tämä on ominaisuus, joka ohjaa sykepalautusta asteikolla 1,0–6,0, missä 1,0 on paras.
Oikeiden arviointiin käyttäjien on testattava heti harjoituksen jälkeen painamalla "TEST" -
painiketta ja lopetettava sitten harjoittelu. Kun olet painanut painiketta, muista asettaa
kädet sykeantureihin oikein. Testi kestää yhden minuutin ja sitten tulokset näytetään
näytöllä.



saattaa ehdottaa sykettä treenaamaan. Tämä on 80% maksimisykkeestä
(suurin syke = 220 ikä).
Jos mitattu syke vastaa tai on korkeampi kuin tavoitesyke, HEART
RATE tt vilkkuu edelleen. Tämä on varoitus käyttäjälle hidastaa tai
vähentää vastustusta.
Paina ohjelmassa 20 "F" -painiketta valitaksesi TIME, DISTANCE, CAL
ja TARGET HR (tavoitepulssi). Käyttäjät voivat valita tavoitesykkeen
treenaamaan tietyn ajan tai etäisyyden.

Siivouksen puhdistaminen, tarkistaminen ja
varastointi

motionscykeln:
1. Puhdistus
Käytä puhdistukseen vain hieman kosteaa kangasta. Varoitus:
Älä koskaan käytä bentseeniä, ohenteita tai muita aggressiivisia
pintapuhdistusaineita, koska ne aiheuttavat vaurioita. Laite
soveltuu vain yksityiskäyttöön ja sisäkäyttöön. Pidä yksikkö
puhtaana ja kosteana etäällä yksiköstä.
2. Varastointi
Irrota verkkolaite, kun aiot lopettaa sen käytön yli 4 viikkoa.
Liu'uta satulan kisko ohjaustankoa ja istuinputkea vasten niin
pitkälle kuin mahdollista kehykseen. Valitse kotelossa kuiva
säilytystila ja levitä vähän suihkeöljyä vasemmalle ja oikealle
polkimen kuulalaakereille, kierteitetylle ruuvikierteelle ja
pikaliittimelle. Peitä yksikkö suojaamaan sitä mahdollisen
auringonsäteen ja pölyn aiheuttamilta värimuutoksilta.
3. Tarkista
Suosittelemme jokaisen 50 käyttötunnin välein asennuksen
aikana tehtyjen ruuviliitosten tiukkaa tarkastusta. 100 käyttötunnin
välein sinun tulee levittää vähän suihkeöljyä vasemmalle ja
oikealle polkimen kuulalle, ruuvikierteiden kierteille ja
pikalukituskielekkeeseen.

vianmääritys
Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa seuraavilla tiedoilla, ota
yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään.

ongelma Mahdollinen syy ratkaisu
   

 

Sovitinta ei ole asennettu
 

 

asetettu oikein tai Varmista, että sovitin on
Tietokoneessa ei ole mitään että se ei korjaa vaihtoehtoisesti t
arvo näytössä tuleeko kukaan sähkölaite. Tarkista, että
jos painat virta pois päältä se tulee vallasta
mikä tahansa painike. pistorasiaan. pistorasiaan.

   

Tietokone ei lasketa
  

eikä asetettu Sensorimpuls
 

juoksee kun sinä puuttuu tai on Tarkista liitännät
alkaa pyöräillä. ei asetettu oikein. tietokone ja ohjaus.

   

  

Poista kansi ja tarkista
Tietokone ei lasketa

 

- magneetin ja
eikä asetettu Sensorimpuls vauhtipyörä. Magneetin
juoksee kun sinä puuttuu tai on alle 5 mm päässä
alkaa pyöräillä. ei asetettu oikein. vauhtipyörä.

   

 

Sykekaapeli ei ole Tarkista erikseen, että s
Ei sykettä kytketty. oikein kytkettynä näyttö

   

  

Kierrä ruuvi irti
  

sykemittaus ja tarkista
 

pulssiantureille koskettimet ovat hyvin k
 

on huono ja ettei vaurioita ole
Ei sykettä kytketty. johdot.
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Harjoitusalue millimetreinä Vapaa alue millimetreinä
(Kuntolaitteille ja käyttäjille) (Koulutusalue ja turvallisuusalue

 

(pyörivä 60cm))

perehdyttämisohjeita

Seuraavat tekijät on otettava huomioon määritettäessä vaadittua liikuntaa, jotta
voidaan saavuttaa huomattavaa fyysistä ja terveydellistä parannusta:

1. intensiteetti:
Harjoituksen fyysisen rasituksen tason on ylitettävä normaalit ponnistelut
saavuttamatta pistettä, missä hengästyminen ja / tai uupumus esiintyy. Sopiva

4. Motivaatio:
Avain onnistuneeseen ohjelmaan on säännöllinen liikunta. Sinun tulisi asettaa
kiinteä aika ja paikka harjoituspäivää kohti ja valmistautua henkisesti
harjoitukseen. Harjoittele vain hyvällä tuulella ja pidä aina tavoite mielessä.



suunta tehokkaalle liikunnalle voi olla syke. Tämän tulisi olla harjoituksen
aikana välillä 70% - 85% maksimisykkeestä (katso taulukon määritys ja
laskenta sekä kaava). Ensimmäisten viikkojen aikana sykkeen harjoittelun
aikana tulisi olla alemmalla alueella 70% suurimmasta syketasosta.
Seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana syke nousee hitaasti 85%: n
ylärajaan maksimisykkeestä. Mitä suurempi harjoitussuhde, sitä enemmän
harjoitteluvaatimuksia on nostettava saavuttaakseen väliltä 70% - 85%
maksimisykkeestä. Tämä on mahdollista pidentämällä harjoittelujaksoa ja / tai
lisäämällä vaikeustasoa.

a. Sykemittaus tavanomaisella tavalla (esim. ranteen sykkeen mittaus ja
aivohalvausten laskeminen minuutin ajan).
b. Pulssinhallinnan mittaus sopivalla erikoistuneella sykkeenmittauslaitteella (voidaan
ostaa lääkinnällisiin laitteisiin erikoistuneilta jälleenmyyjiltä).

2. Taajuus:
Suurin osa asiantuntijoista suosittelee terveystietoisen ruokavalion yhdistämistä, jonka
on oltava tasapainossa liikuntatavoitteen mukaan ja fyysisiä harjoituksia kolme-viisi
kertaa viikossa. Tavallisen aikuisen on harjoiteltava kahdesti viikossa nykyisen tilansa
ylläpitämiseksi. Hänen kunnonsa parantamiseksi ja kehon painon muuttamiseksi hän
tarvitsee vähintään kolme harjoitusyksikköä viikossa. Tietenkin viiden
harjoitteluyksikön viikko viikossa on edelleen ihanteellinen.

3. Koulutuksen suunnittelu
Jokaisen harjoittelujakson tulisi koostua kolmesta harjoitteluvaiheesta: "lämpeneminen",
"liikunta" ja "jäähtyminen". "Lämpenemisvaiheessa" kehon lämpötilaa ja hapen määrää
tulisi nostaa hitaasti. Tämä on mahdollista voimisteluharjoitusten avulla viidestä
kymmeneen minuuttiin. Sen jälkeen nykyisen koulutuksen ("koulutusvaihe") pitäisi
alkaa. Liikuntakuorman tulisi olla alhainen muutaman minuutin ajan ja sen jälkeen
kasvaa 15 - 30 minuutin aikana niin, että syke on välillä 70% - 85% maksimisykkeestä.
"Harjoitteluvaiheen" jälkeisen verenkierron tukemiseksi ja lihaksen kivun tai kiristymisen
estämiseksi on tarpeen siirtyä "vapautusvaiheeseen". Tähän tulisi sisältyä
venytysharjoituksia ja / tai kevyitä voimisteluharjoituksia viidestä kymmeneen
minuuttiin.www.christopeit-sport.com

Jatkuvilla harjoituksilla näet päivä päivältä kuinka edetä ja lähestyä
henkilökohtaista harjoittelutavoitettasi pala kerrallaan

Laskentakaava: Suurin syke = 220 - ikä
  (220 miinus ikäsi)

90% maksimisykkeestä = (220 - ikä) x 0,9
85% maksimisykkeestä = (220 - ikä) x 0,85
70% maksimisykkeestä = (220 - ikä) x 0,7

    

Aseta käsi pään taakse
oikeaa hartia vasten ja vedä
kevyesti toisella kädellä.
Vaihda varsi 20 sekunnin
kuluttua.

Taivuta niitä niin pitkälle
eteenpäin kuin mahdollista ja
jätä jalat melkein ojennettuna.
Hanki kädet yhteen isoista
vuosistasi. Vaihda sivu 20
sekunnin kuluttua.

Istu alas niin, että yksi jalka
on ojennettuna lattialle,
taivuta eteenpäin ja yritä
päästä jalkaan käsillä.
Vaihda jalat 20 sekunnin
kuluttua.

Polvistu laaja askel
eteenpäin ja pidä itsesi kädet
lattialla. Paina lantiota 20
sekunnin ajan ja vaihda
sitten jalat.

Lämmitysharjoitukset (lämmitys)

Aloita lämpenemisvaihe kävelemällä paikalla vähintään 3 minuuttia ja suorita sitten seuraavat voimisteluharjoitukset kehon
valmistelemiseksi harjoitteluvaiheeseen. Älä liioittele harjoitusten aikana ja tee vain, kunnes lievä veto tuntuu. Pidä sitten tätä asentoa
hieman.

Lämmitämisen jälkeen jalkoja ja käsivarsia ravista hieman.
Älä lopeta harjoitusvaihetta äkillisesti, yritä hitaasti rentoutua, kunnes saavutat normaalin sykkeen ja voit alkaa laskea. Suosittelemme, että teet
lämmittelyharjoitukset uudelleen harjoittelun jälkeen ja lopeta sitten ravistamalla sitä hetkeksi.
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