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Drogi Kliencie, 

Gratulujemy zakupu urządzenia do treningu domowego i mamy nadzieję, 

że będziesz z niego czerpał wiele przyjemności. Zapoznaj się z załączonymi 

uwagami i instrukcjami i ściśle ich przestrzegaj podczas montażu i 

użytkowania. 

W razie pytań skontaktuj się z nami. 

 

Top-Sports Gilles GmbH 

Friedrichstr. 55 

42551 Velbert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: 

Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi! 

 

 

 
Ważne zalecenia i instrukcje bezpieczeństwa 

Wszystkie nasze produkty są testowane i dlatego spełniają najwyższe 

aktualne standardy bezpieczeństwa. Jednak fakt ten nie zwalnia z 

przestrzegania poniższych zasad.  

1. Zamontuj urządzenie dokładnie tak jak przedstawiono w instrukcji 

obsługi i korzystaj wyłącznie z dostarczonych, odpowiednich części. 

Przed montażem, upewnij się, że zawartość opakowania jest zgodna z 

listą oraz z etapami montażu podanymi w instrukcji montażu i obsługi. 

2. Przed pierwszym użyciem oraz w regularnym odstępach czasowych 

(po upływie ok. 50 godzin pracy) dokręć wszystkie śruby, nakrętki i 

połączenia, oraz nasmaruj wszystkie wałki, aby zachować 

bezpieczeństwo podczas korzystania oraz dobry stan urządzenia. W 

szczególności dbaj o miejsca regulacji siodełka oraz kierownicy. 

3. Ustaw urządzenie w suchym miejscu, na równym podłożu i chroń je 

przed kontaktem z wilgocią i wodą. Nierówne części podłoża muszą 

zostać wypoziomowane za pomocą odpowiednich podkładek lub 

części przeznaczonych do regulacji urządzenia, jeżeli takie są 

zamontowane. Upewnij się, że urządzenie nie ma kontaktu z wilgocią, 

ani wodą.  

4. Umieść specjalną podstawę (np. gumową matę, drewnianą deskę, itp.) 

pod urządzeniem, jeżeli podłoga w tym miejscu powinna być 

chroniona przed uszkodzeniem, brudem, itd. 

5. Przed rozpoczęciem treningu usuń wszystkie przedmioty w promieniu 

2 metrów od urządzenia. 

6. Nie używaj silnych środków do czyszczenia urządzenia. Podczas 

montażu oraz ewentualnych napraw korzystaj z dostarczonych 

narzędzi lub ich odpowiedników. Po zakończeniu treningu natychmiast 

usuń krople potu z urządzenia.  

7. OSTRZEŻENIE! System monitorowania pracy serca może nie być 

dokładny. Nadmierny trening może prowadzić do poważnych 

uszkodzeń zdrowia lub śmierci. Przed rozpoczęciem programu 

treningowego skonsultuj się z lekarzem. Pomoże on dopasować Ci 

odpowiedni wysiłek (puls, waty, czas trwania treningu, itd.) na jaki 

możesz sobie pozwolić oraz udzieli Ci wskazówek na temat 

odpowiedniej postawy ciała podczas treningu, celu treningu oraz 

diety. Nigdy nie trenuj po zjedzeniu dużego posiłku.  

8. Korzystaj z urządzenia tylko wtedy, gdy jest w dobrym stanie 

technicznym. Do niezbędnych napraw używaj oryginalnych części 

zamiennych. OSTRZEŻENIE! Wymień natychmiast zużyte części i nie 

korzystaj z urządzenia, aż do naprawy. 

9. Podczas ustawiania regulowanych części urządzenia, zwracaj uwagę 

na odpowiednią pozycję oraz na maksymalne poziomy ustawienia, a 

po każdej zmianie ustawień upewnij się, że nowa pozycja jest 

odpowiednio zabezpieczona.  

10. Jeżeli nie ma innego wskazania w instrukcji, podczas treningu z 

urządzenia może korzystać tylko jedna osoba. Czas treningu nie 

powinien przekraczać 45 minut. 

11. Trenuj na urządzeniu w odpowiednim stroju. Ubranie nie może dostać 

się do części urządzenia (np. ze względu na długość). Twoje buty 

treningowe powinny być odpowiednie, tak żeby solidnie wspierały 

stopę, oraz miały antypoślizgowe podeszwy. 

12. OSTRZEŻENIE! Jeżeli poczujesz zawroty głowy, nudności, ból w klatce 

piersiowej lub inne niepokojące objawy, przerwij trening i skonsultuj 

się z lekarzem.  

13. Nigdy nie zapominaj, że urządzenia sportowe to nie zabawki. Muszą 

być używane zgodnie z przeznaczeniem i przez poinstruowane osoby. 

14. Dzieci lub osoby niepełnosprawne fizycznie bądź umysłowo powinny 

korzystać z urządzenia wyłącznie w obecności osoby poinstruowanej, 

która może przekazać im niezbędne wskazówki. Zachowaj niezbędne 

środki ostrożności, żeby dzieci nie korzystały z urządzenia bez nadzoru. 

15. Upewnij się, że osoba instruująca oraz inne osoby nie zbliżają części 

ciała do urządzenia podczas instruktażu. 

16. Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie nie może być 

wyrzucane razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego, lecz 

musi być oddane do odpowiedniego punktu recyklingu urządzeń 

elektrycznych i elektronicznych. Odpowiedni symbol znajduje się na 

urządzeniu, w instrukcji lub na opakowaniu. Materiały mogą zostać 

ponownie użyte, zgodnie z ich przeznaczeniem. Dzięki ponownemu 

wykorzystaniu materiał jest odzyskiwany a środowisko chronione. 

Zapytaj lokalne władze o miejsce utylizacji sprzętu. 

17. Aby chronić środowisko nie wyrzucaj opakowania, baterii lub części 

urządzenia razem z odpadami domowymi. Umieść je w odpowiednim 

koszu lub zanieś do punktu zbiórki.  

18. Urządzenie jest maszyną zależną od prędkości. 

19. Urządzenie wyposażone jest w czterostopniową regulację oporu. 

Dzięki temu można zmniejszyć lub zwiększyć opór, a tym samym 

wysiłek treningowy. Przekręć pokrętło regulacyjne (22) ustawienia 

oporu do przodu (mniejszy opór), aby zmniejszyć opór, a tym samym 

wysiłek treningowy. Przekręć pokrętło regulacyjne (22) ustawienia 

oporu do tyłu (duży opór), co zwiększy opór, a tym samym wysiłek 

treningowy. 

20. Urządzenie jest testowane i posiada certyfikat zgodnie z normą EN ISO 

20957-1: 2013 + EN 957-7: 1998 H/C. Maksymalne dopuszczalne 

obciążenie (= masa ciała) jest określone jako 120 kg. Komputer tego 

przedmiotu odpowiada podstawowym wymaganiom dyrektywy EMV 

2014/30EU. 

21. Instrukcja montażu i obsługi jest częścią produktu. W przypadku 

sprzedaży lub przekazania innej osobie dokumentacja musi zostać 

dostarczona wraz z produktem.
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Lista części - lista części zamiennych 
Cambridge II nr zamówienia 9903 

Cambridge II "Black Edition" nr zamówienia 1758 

Dane techniczne:  Wydanie: 01. 07. 2018 

• stymulowanie większości mięśni użytkowników 

• system elastycznych lin 

• opór regulowany w czterech stopniach 

• wygodne siedzisko z rolkami ślizgowymi 

• składany, aby zaoszczędzić miejsce 

• komputer wyświetlający czas, uderzenia, uderzenia na minutę i 

przybliżoną ilość spalonych kalorii 

• maks. waga ciała 120 kg 

Wymagana przestrzeń ok. L 173, W 44, H 53 cm 

Wymagana przestrzeń po złożeniu ok. L 110, szer. 44 x wys. 108 cm 

Waga urządzenia = 15 kg 

Po otwarciu opakowania proszę sprawdzić, czy w środku znajdują się 

wszystkie części pokazane w poniższych krokach montażu. Gdy masz 

pewność, że tak jest, możesz rozpocząć montaż. Skontaktuj się z nami, jeśli 

jakiekolwiek elementy są uszkodzone lub ich brakuje, lub jeśli potrzebujesz 

części zamiennych lub zamienników w przyszłości:  

 

Baza danych usług internetowych i części zamiennych: 

www.christopeit-service.de 

 

Adres:  Top-Sports Gilles GmbH 

Friedrichstraße 55 

42551 Velbert 

Telefon: +49 (0) 20 51/60 67-0 

Telefaks: +49 (0) 20 51/60 67-44 

e-mail: info@christopeit-sport.com 

www.christopeit-sport.com 

 

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do prywatnego użytkowania w 

domu i nie jest dozwolony do użytku komercyjnego lub profesjonalnego. 

Klasa użytkowania urządzenia domowego H/C 

 

 
 

Numer 
obrazka 

Oznaczenie Wymiary mm Ilość 
Dołączony do 

elementu ilustracji 
numer 

Numer ET 
9903 

Numer ET 
1758 

1 Główny stelaż  1  33-9903-01-SI  33-9903-01-SW 

2 Przednia podpora  1 1 33-9903-02-SI  33-9903-02-SW 

3 Zaślepka  4 2+47 36-9903-06-BT  36-9903-06-BT 

4 Śruba M8x65 2 2 39-10001-CR  39-10001-CR 

5 Podkładka krzywka 8//19 2 4 39-9966-CR  39-9966-CR 

6 Podkładka sprężysta Do M8 6 4+46 39-9864-VC  39-9864-VC 

7 Zatyczka M8 2 4 39-9900-CR  39-9900-CR 

8 Śruba M12x130 2 1+10 39-10504  39-10504 

9 Podkładka 12//24 4 8 39-9986-CR  39-9986-CR 

10 Pedał  2 8 36-9903-05-BT  36-9903-05-BT 

11 Śruba 4x18 10 13 39-10187  39-10187 

12 Komputer  1 13 36-9903-03-BT  36-9903-03-BT 

13L Osłona lewa  1 1+13R 36-9903-01-BT  36-1758-01-BT 

13R Osłona prawa  1 1+13L 36-9903-02-BT  36-1758-02-BT 

14 Śruba M8x62 4 1+18+19 39-10436  39-10436 

15 Podkładka 8//16 19 14+33+46+53 39-9862-CR  39-9862-CR 

16 Tuleja 12x8x8.5 4 14 36-9903-07-BT  36-9903-07-BT 

17 Łożysko 608 16 18+54 36-9903-08-BT  36-9903-08-BT 

18 Koło  2 14 36-9903-09-BT  36-9903-09-BT 

19 Luźne koło  2 20 36-9903-10-BT  36-9903-10-BT 

20 Zamocowana tuleja  1 1 36-9903-11-BT  36-9903-11-BT 

21 Nylonowa nakrętka M8 7 14+53 39-9818-CR  39-9818-CR 

22 Uchwyt  2 24 36-9903-12-BT  36-9903-12-BT 

23 Zaślepka  3 1 36-9903  36-9903 

24 Oś  1 25 36-9903-13-BT  36-9903-13-BT 

25 Łożysko 6201 2 26 36-9903-14-BT  36-9903-14-BT 

26 Koło  1 25 36-9903-15-BT  36-9903-15-BT 

27 Podkładka w kształcie U  1 30 36-9903-33-BT  36-9903-33-BT 

28 Blokada liny  2 32 36-9903-17-BT  36-9903-17-BT 

29 Wtyczka  2 32 36-9903-18-BT  36-9903-18-BT 

30 Uchwyt  1 32 33-9903-03-SI  33-9903-03-SW 

31 Piankowe pokrycie uchwytu  2 30 36-9903-19-BT  36-9903-19-BT 

32 Lina  1 1+30 36-9903-20-BT  36-9903-20-BT 

33 Śruba gwieździsta  1 45 36-9903-21-BT  36-9903-21-BT 

34 Śruba M10x80 1 1+45 39-10055-CR  39-10055-CR 

35 Tuleja 12x8x20 3 53 36-9903-22-BT  36-9903-22-BT 

36 Kabel połączeniowy  1 12+42 36-9903-23-BT  36-9903-23-BT 

37 Podkładka 10//20 2 34 39-9989-CR  39-9989-CR 

38 Nakrętka M10 1 34 39-9981-VC  39-9981-VC 

39 Zaślepka  1 1 36-9903-24-BT  36-9903-24-BT 

40 Regulowana podpórka na stopy  1 1 36-9903-25-BT  36-9903-25-BT 

41 Oparcie  2 45 36-9903-26-BT  36-9903-26-BT 

42 Czujnik  1 45 36-9903-27-BT  36-9903-27-BT 

43 Śruba 3x10 2 42 39-10127-SW  39-10127-SW 

44 Zatyczka kwadratowa  1 45 36-9903-28-BT  36-9903-28-BT 
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45 Rama siedziska  1 1 33-9903-04-SI  33-9903-04-SW 

46 Śruba M8x16 4 3 39-9888  39-9888 

47 Tylna podpora  1 45 33-9903-05-SI  33-9903-05-SW 

48 Śruba M6x15 4 52 39-10120  39-10120 

49 Podkładka sprężysta Do M6 4 48 39-9868  39-9868 

50 Podkładka 6//12 4 48 39-10007-CR  39-10007-CR 

51 Prowadnica siedziska  1 52 33-9903-06-SI  33-9903-06-SW 

52 Siedzisko  1 51 36-9903-04-BT  36-9903-04-BT 

53 Śruba M8x90 3 51 39-10445  39-10445  

54 Koło  6 53 36-9903-29-BT  36-9903-29-BT 

55 Śruba M6x12 2 3 36-9805-44-BT  36-9805-44-BT 

56 Podkłada 6//16 2 55 39-10439  39-10439 

57 Zestaw narzędzi  1 1 36-9903-30-BT  36-9903-30-BT 

58 Instrukcja montażu i obsługi  1  36-9903-32-BT  36-9903-32-BT 
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Instrukcje montażu 
Wyjmij wszystkie pojedyncze części z opakowania, połóż je na podłodze i sprawdź, 

czy opakowanie jest kompletne według instrukcji montażu i użytkowania. Należy 

pamiętać, że pewna liczba części została połączona bezpośrednio z głównym 

stelażem i wstępnie zmontowana. Ponadto istnieje kilka innych pojedynczych części, 

które zostały dołączone do oddzielnych jednostek. Ułatwi to i przyspieszy montaż 

sprzętu.  

Czas montażu: 25 min. 

 

 

Krok 1: 

Montaż uchwytów (22) na osi uchwytów (24). 

1. Chwyć uchwyty (22) i zaciśnij je na gwintowanych końcach osi uchwytu (24) po obu stronach.  

 

 

 

Krok 2: 

Montaż przedniej podpory (2) na głównym stelażu (1). 

1. Włóż przednią podporę (2) do przedniego uchwytu na stelażu (1) i dokręć ją dwoma 

śrubami M8x65 (4), podkładkami (5), podkładkami sprężystymi (6) i nakrętkami (7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok 3: 

Montaż pedałów (10) na głównym stelażu (1). 

1. Za pomocą śruby (8) i podkładki (9) wkręć pedały (10) w 

odpowiednie miejsce w dolnej części stelaża (1). 

 

 

 

 

 

 

Krok 4: 

Montaż siedziska (52) na prowadnicy siedziska (51) i tylnej podpory (47) na ramie siedziska (45). 

1. Umieść prowadnicę (51) z tyłu siedziska (52), tak aby otwory w prowadnicy (51) i w siedzisku (52) były 

wyrównane i dokręć siedzisko (52) za pomocą śrub M6x15 (48), podkładki (50) i podkładki sprężystej (49) 

na prowadnicy (51). 

2. Włóż tylną podporę (47) w miejsce na końcu ramy (45) i przymocuj ją za pomocą czterech śrub M8x16 

(46), podkładek (15) i podkładek sprężystych (6). 

3. Wsuń ramę siedziska (45) w prowadnicę siedziska (51) w pokazanym kierunku, tak aby 4 koła (wspornik 

fotela) znajdowały się na górze i 2 koła na spodzie prowadnicy fotela (51). 

4. Następnie przykręć oparcie (41) pod ramą siedziska (45) w przewidzianym miejscu. 
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Krok 5: 

Montaż ramy siedziska (45) na głównym stelażu (1). 

1. Umieść ramę siedziska (45) w odpowiednim miejscu na ramie podstawy (1) i podłącz 

kabel czujnika (42) do kabla połączeniowego (36). 

2. Włóż ramę siedziska (45) do uchwytu na stelażu (1), aby otwory ramy siedziska (45) i 

ramy podstawy (1) były wyrównane i przykręć mocno ramę (45) za pomocą śruby M10x80 

(34) , podkładki (37) i nakrętki (38) na ramie podstawy (1). Nie dokręcaj zbyt mocno śruby 

(34), aby rama fotela mogła się przesuwać 

3. Zamocuj ramę siedziska do ćwiczeń, wkładając gwiazdową śrubę (33). 

4. Wyjmij dostarczony komputer (12) z opakowania i włóż baterie (typ AA - 1,5 V) z tyłu 

komputera (12), przestrzegając prawidłowej biegunowości. (Baterie do komputera nie są 

zawarte w dostawie.) W dolnej części komputera znajduje się zacisk, który odblokowuje 

komputer i usuwa go z etui. 

 

 

 

 

 

 

 
Krok 6: 

Składanie 

1. Aby złożyć urządzenie, wykręć śrubę gwieździstą (33) i złóż ramę siedziska (45) do pozycji 

pionowej. Zabezpiecz tę pozycję za pomocą śruby gwieździstej (33) i podkładki (15) w 

odpowiedniej pozycji z boku głównego stelaża (1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok 7: 

Sprawdzenie 

1. Sprawdź prawidłowy montaż i działanie wszystkich połączeń śrubowych i wtykowych. Montaż jest w tym momencie ukończony. 

2. Gdy wszystko jest w porządku, zapoznaj się z urządzeniem przy niskim oporze i dokonaj indywidualnej regulacji. Uwaga: Zestaw narzędzi i instrukcje należy 

przechowywać w bezpiecznym miejscu, ponieważ mogą one być potrzebne do naprawy lub zamówienia części zamiennych w przyszłości. 
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Instrukcje komputera 
Dołączony komputer zapewnia najwyższy komfort treningu. Każda wartość 

treningu jest wyświetlana w odpowiednim oknie. Od początku treningu 

zobaczysz ilość czasu, uderzenia, przybliżone spalone kalorie, przebytą 

odległość i uderzenia TOTAL. Wszystkie wartości są rejestrowane od zera. 

Komputer włącza się przez krótkie naciśnięcie klawisza F lub po prostu 

rozpoczęcie treningu. Komputer zaczyna przechwytywać i wyświetlać 

wszystkie wartości. Aby zatrzymać komputer, po prostu przestań ćwiczyć. 

Komputer zatrzymuje wszystkie pomiary i śledzi ostatnie osiągnięte 

wartości. Ostatnie osiągnięte wartości w funkcjach czas, kalorie i uderzenia 

są przechowywane i po wznowieniu treningu można dalej trenować z tymi 

wartościami. Komputer wyłącza się automatycznie po około 4 minutach od 

zakończenia treningu. Wszystkie dotychczas osiągnięte wartości są 

zapisywane i wyświetlane ponownie po wznowieniu treningu. Trening 

można kontynuować z zapisanymi wartościami. 

Wskaźniki 

1. Wskaźnik "Zeit": 

Pokazuje aktualny czas treningu w minutach i sekundach. Zachowywane są 

ostatnie wartości tej funkcji. 

2. Wskaźnik "Ruderschläge": 

Wyświetlane są bieżące pociągnięcia. 

Zachowywane są ostatnie wartości tej funkcji. 

3. Wyświetlacz " Schläge/Minute": 

Bieżąca prędkość jest wyświetlana podczas uderzeń wiosła na minutę. 

Zapis ostatnich osiągniętych wartości, jak opisano powyżej, nie działa dla 

tej funkcji. (Maksymalny limit wyświetlania 199 uderzeń na minutę) 

4. Wskaźnik "Kalorien": 

Wyświetlany jest bieżący poziom spalonych kalorii. 

Zachowywane są ostatnie wartości tej funkcji.

5. Wyświetlacz " Schläge Total": 

Wyświetla sumę uderzeń wiosłem we wszystkich sesjach treningowych. 

Dane tego wyświetlacza są usuwane tylko po wymianie baterii. 

6. Funkcja "Scan": 

Jeśli ta funkcja jest wybrana, bieżące wartości wszystkich funkcji są 

wyświetlane jeden po drugim w ciągłej zmianie na około 5 sekund. 

 

Przyciski: 

1. Przycisk Tryb/"F": 

Krótkie, pojedyncze naciśnięcie przycisku może być użyte do przełączania 

się z jednej funkcji do drugiej; to znaczy można wybrać odpowiednią 

funkcję. Wybrana funkcja jest oznaczona symbolem w odpowiednim oknie. 

 

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku (przez około 3 sekund) powoduje 

wyczyszczenie wszystkich ostatnich wartości  wyświetlaczy z wyjątkiem 

wartości na ekranie "Uderzenia razem". 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Instrukcja obsługi i treningu 
Ćwiczenie 1 

a) Rozpocznij ćwiczenie od prostych nóg, ciała w pozycji pionowej. 

b) Pochyl się do przodu bez zginania kolan, chwyć za drążek i pociągnij go 

do tyłu, aż ciało będzie znów wyprostowane. Uwaga: Drążek pociągowy 

należy pociągnąć do tyłu ramionami (a nie ciałem), aż ręce będą przyległy 

do ciała. 

c) Przywróć drążek do położenia początkowego. 

d) Odpocznij chwilę, a następnie rozpocznij ćwiczenie ponownie spokojnie 

i miarowo. 

Ćwiczenie 2 

a) Rozpocznij ćwiczenie siedząc w pozycji pionowej, siedź jak najdalej do 

przodu, kolana ugięte. 

b) Odepchnij się nogami, kolanami i jednocześnie pociągnij za drążek do 

siebie. 

c) Kontynuuj ciągnięcie, aż nogi będą rozciągnięte, a dłonie będą przylegały 

dla ciała. 

d) Poluzuj ramiona i nogi, przesuń siedzisko do przodu, aż osiągniesz 

pozycję startową i rozpocznij ćwiczenie od początku.
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Przestrzeń do treningu w mm 

(dla urządzenia i osoby korzystającej) 

 
 

 

 

 

 

Wolna przestrzeń w mm 

(Przestrzeń do treningu i do zachowania bezpieczeństwa, obracanie 60cm) 

 

 

 

 

 

Czyszczenie, sprawdzanie i przechowywanie roweru domowego 
1. Czyszczenie 

Do czyszczenia używaj tylko lekko wilgotnej szmatki.  

Uwaga: Nigdy nie używaj benzenu, rozcieńczalnika ani innych agresywnych 

środków czyszczących do czyszczenia powierzchni, ponieważ może to 

spowodować uszkodzenia. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do 

użytku domowego i do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Utrzymuj 

urządzenie w czystości i z dala od wilgoci. 

2. Przechowywanie 

Jeżeli nie będziesz korzystać z urządzenia przez okres dłuższy niż 4 

tygodnie, wyjmij baterie z komputera. Przesuń suwak siodełka w kierunku 

kierownicy i wspornika kierownicy tak daleko, jak to możliwe. Znajdź suche 

miejsce do przechowywania w domu i umieść trochę oleju w aerozolu na 

łożyskach pedałów lewego i w prawego, na gwint śruby kierownicy i na 

dźwigni zwalniającej podparcie siodełka. Przykryj rower, aby zabezpieczyć 

go przed odbarwieniem pod wpływem światła słonecznego i zabrudzeniem 

kurzem. 

3. Sprawdzanie 

Co  50 godzin pracy zalecamy przegląd połączeń śrubowych pod względem 

dokładności dokręcenia. Co 100 godzin pracy należy nałożyć trochę oleju 

opryskowego na łożyska pedału lewego i prawego, na gwint śruby 

kierownicy i na dźwignię zwalniającą podparcia siodełka. 

 

Rozwiązywanie problemów 

Jeśli nie możesz rozwiązać problemu za pomocą poniższych informacji, 

skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym. 

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Na komputerze nie 
pojawiają się żadne 
wartości po 
wciśnięciu 
przycisków. 

Nie ma baterii lub są 
wyczerpane. 

Sprawdź położenie 
baterii w komorze lub 
wymień baterie.  

Komputer nie odlicza 
danych i nie włącza 
się po rozpoczęciu 
pedałowania.  

Czujnik impulsów nie 
jest prawidłowo 
podłączony. 

Sprawdź podłączenia 
wewnątrz wspornika 
kierownicy. 
 

Komputer nie odlicza 
danych i nie włącza 
się po rozpoczęciu 
pedałowania 

Czujnik impulsów nie 
znajduje się w 
odpowiednim 
miejscu. 

Podnieś pokrywę i 
sprawdź dystans 
pomiędzy magnesem a 
czujnikiem. Magnes na 
obracającym się pasku 
powinien znajdować 
się w odległości 
mniejszej niż 5mm od 
czujnika. 

 

 

Warunki gwarancji 
Gwarancja wynosi 24 miesiące, dotyczy nowych towarów i rozpoczyna się 

wraz z wystawieniem faktury lub datą dostawy. W okresie gwarancyjnym 

wszelkie usterki będą usuwane bezpłatnie.  

W przypadku stwierdzenia wady, jesteś zobowiązany natychmiast 

powiadomić producenta. Producent jest zobowiązany do przestrzegania 

warunków gwarancji w drodze wysyłki lub naprawy części zamiennych.  

W przypadku wymiany części prawo do wymiany istnieje bez utraty 

gwarancji. Naprawa w miejscu instalacji jest wykluczona.  

Sprzęt sportowy do treningu domowego nie jest odpowiedni do użytku 

komercyjnego. Naruszenie użytkowania spowoduje skrócenie gwarancji 

lub jej utratę. 

Gwarancja dotyczy wyłącznie wad materiałowych lub produkcyjnych.  

W przypadku części zużywających się lub uszkodzeń spowodowanych 

niewłaściwą obsługą, użyciem siły i interwencjami przeprowadzanymi bez 

wcześniejszej konsultacji z naszym działem serwisowym, gwarancja 

wygasa.  

 

Jeśli to możliwe, proszę zachować oryginalne opakowanie przez cały okres 

gwarancji, aby w razie potrzeby odpowiednio zabezpieczyć towar i nie 

wysyłać towaru do działu obsługi towarowej!  

 

Roszczenie gwarancyjne nie przedłuża okresu gwarancji. Roszczenia o 

odszkodowanie za szkody, które mogą powstać przez niewłaściwe 

korzystanie z urządzenia (jeśli odpowiedzialność nie jest prawnie 

wymagana) są wykluczone. 

 

Producent: 

Top-Sports Gilles GmbH 

Friedrichstr. 55 

42551 Velbert 
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Instrukcje dotyczące treningu 
Przy określaniu liczby treningów musisz wziąć pod uwagę następujące 

czynniki, tak żeby widoczne były efekty fizyczne i poprawa zdrowia.  

1. Intensywność 

Poziom wysiłku fizycznego musi przekraczać poziom normalnego wysiłku, 

lecz nie doprowadzać do zadyszki i/lub wyczerpania. Odpowiednie 

wytyczne odnośnie treningu można określić z pomiaru pulsu. Podczas 

treningu powinien rosnąć w zakresie pomiędzy 70% a 85% maksymalnego 

poziomu tętna (zobacz tabelkę i formularz do obliczenia).  

Podczas pierwszych tygodni pomiar pulsu powinien znajdować się w dolnej 

granicy, w okolicach 70% maksymalnego pulsu. W trakcie kolejnych 

tygodni i miesięcy treningu wysokość pulsu powinna być sukcesywnie 

zwiększana do górnej granicy- 85% maksymalnego pulsu. Im lepsza 

kondycja osoby ćwiczącej, tym bardziej intensywność treningu powinna 

być zwiększana, aby osiągnąć od 70% do 80% maksymalnego pulsu. 

Powinno się to osiągnąć przez wydłużanie czasu treningu i/lub zwiększania 

poziomu trudności. 

Jeżeli wartość pulsu nie jest pokazana na wyświetlaczu lub jeśli ze 

względów bezpieczeństwa chcesz sprawdzić puls, bo może być on błędnie 

odczytany, np. przez usterkę, itd. możesz: 

a. Zmierzyć puls w tradycyjny sposób (tj. wyczuwając puls na 

nadgarstku i licząc liczbę uderzeń na minutę) 

b. Zmierzyć puls za pomocą odpowiedniego specjalistycznego 

urządzenia (dostępnego u sprzedawców specjalizujących się w 

sprzęcie medycznym). 

 

2. Częstotliwość 

Większość specjalistów zaleca połączenie zdrowego odżywiania, ułożonego 

według planów treningowych oraz wysiłku fizycznego 3 razy w tygodniu. 

Każdy dorosły powinien ćwiczyć przynajmniej dwa razy w tygodniu, żeby 

zachować dobrą kondycję fizyczną. Przynajmniej trzy treningi tygodniowe 

są zalecane, aby poprawić sprawność i kondycję fizyczną. Idealnym 

rozwiązaniem jest wykonywanie 5 treningów tygodniowo.  

3. Planowanie treningów 

Każdy trening powinien składać się z trzech faz: rozgrzewki, treningu i 

odpoczynku. Podniesienie temperatury oraz zwiększenie dotlenienia 

powinno być wprowadzane powoli podczas rozgrzewki. Można to zrobić 

poprzez wykonanie kilku ćwiczeń trwających 5 do 10 minut. 

Następnie powinien się rozpocząć właściwy trening (faza treningu). 

Podczas pierwszych minut treningu wysiłek powinien być względnie 

nieduży i należy go zwiększać przez 15-30 minut, aż do momentu 

osiągnięcia żądanego pulsu – 70% do 85% maksymalnego pulsu. 

Żeby poprawić cyrkulację po wykonaniu treningu oraz zapobiec bólom lub 

nadwyrężeniu mięśni, ważne jest, żeby odpocząć po treningu. Powinno się 

wykonać ćwiczenia rozciągające i/lub lekkie ćwiczenia gimnastyczne przez 

ok 5 do 10 minut. 

Więcej informacji na temat ćwiczeń rozgrzewkowych, ćwiczeń 

rozciągających lub ogólnych ćwiczeń gimnastycznych znajdziesz na naszej 

stronie internetowej w zakładce ‘do pobrania’ na  

www.christopeit-sport.com 

4. Motywacja 

Kluczem do sukcesu są regularne treningi. Zaplanuj ustalony czas i miejsce 

na każdy dzień treningu i przygotuj się mentalnie na trening. Trenuj tylko 

wtedy, gdy masz na to ochotę i zawsze pamiętaj o swoim celu. Dzięki 

ciągłemu treningowi zaobserwujesz jak z dnia na dzień i krok po kroku 

zbliżasz się do osiągnięcia osobistego celu treningowego. 

 

 

 

 

Ćwiczenia rozgrzewające (rozgrzewka) 
Rozpocznij rozgrzewkę chodząc w miejscu przez co najmniej 3 minuty, a następnie wykonaj następujące ćwiczenia gimnastyczne. Wykonuj ćwiczenia do 

momentu uczucia lekkiego oporu. Przytrzymaj pozycję przez chwilę. 

 

 

 

 

 

Sięgnij lewą ręką za prawe ramię. Po 
20 sekundach zmień ramię. 

Pochyl się jak najgłębiej i rozciągnij 
nogi. Skieruj dłonie w kierunku 
palców stóp. 2 x 20sek. 

Usiądź z jedną nogą wyciągniętą na 
podłodze, pochyl się do przodu i 
postaraj się dotknąć dłoniami stóp. 
2 x 20sek. 

Uklęknij i oprzyj się dłońmi na 
podłodze. Naciśnij miednicę w dół. 
Po 20 sekundach zmień nogę. 

Formularz do obliczenia: Maksymalny puls = 220 – wiek 
                                                                               (220 – Twój wiek) 
                             90% maksymalnego pulsu = (220 – wiek) x 0.9 
                             85% maksymalnego pulsu = (220 – wiek) x 0.85 
                             70% maksymalnego pulsu = (220 – wiek) x 0.7 
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