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Opmærksomhed!
Læs før brug

VIGTIGE ANBEFALINGER OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Vores produkt er testet af TÜV-GS og opfylder de nyeste og 
skrappeste sikkerhedsstandarder. Dette faktum betyder dog 
ikke, at du kan undlade at nøje observere følgende 
grundlæggende punkter.
1. Saml udstyret i henhold til monteringsvejledningen og brug 
kun de enkelte dele, der er vedlagt til montering af udstyret, og 
som er angivet som værende specifikt til dette udstyr. Inden 
selve monteringen kontrolleres, at leveringen er komplet ved 
hjælp af følgesedlen, og at papemballagen er komplet ved hjælp 
af monteringstrinnene i monterings- og betjeningsvejledningen.
2. Kontroller, før udstyret tages i brug første gang, og igen med 
jævne mellemrum, at alle skruer, bolte, møtrikker og andre 
forbindelser er sat godt fast for at sikre, at dit træningsudstyr til 
enhver tid er i en sikker driftstilstand. Dette gælder især for 
kabelsystemet. Før hver træning skal reb, karabinkrog og 
togtilbehør kontrolleres for korrekt montering og eventuelle tegn 
på slid. Hvis den er forkert justeret, skal slitage være umiddelbart 
genkendelige spor af en udskiftning, er de berørte dele 
påkrævet.
3. Anbring udstyret på et tørt, plant underlag og beskyt det mod 
fugt og væde. Hvis du ønsker at beskytte området under udstyret 
mod trykskader eller mod at blive snavset eller lignende, 
anbefaler vi, at du placerer en passende skridsikker genstand 
under udstyret (såsom en gummimåtte eller en træplade). ).
4. Bær altid træningstøj og sko, der egner sig til 
konditionstræning, når du træner på udstyret. Tøjet skal være af 
en type, der ikke vil hænge ned under træning på grund af dets 
form (f.eks. længde). Sko bør vælges efter deres egnethed ved 
brug af træningsudstyret, primært så de giver et sikkert greb om 
foden og har en skridsikker sål.
5. Fjern eventuelle genstande fra en nærhed af 2 meter omkring 
udstyret, før du påbegynder træningsarbejde.
6. Generelt bør du konsultere din læge, inden du starter målrettet 
træningsarbejde. Han kan komme med en endelig erklæring om 
den maksimale anstrengelse (puls, watt, træningsvarighed osv.), 
du kan indstille for dig selv og kan også give dig detaljerede 
oplysninger med hensyn til den korrekte kropsposition under 
træningen, din træning mål og spørgsmål om kost. Det er for at 
passe på, at denne genstand ikke kan bruges til terapeutiske 
formål. Træn aldrig efter velsmagende måltider.
7. Udfør kun træningsarbejde på udstyret, når det er i perfekt 
stand. Brug kun originale reservedele i tilfælde af reparation.

8. Hvis det ikke udtrykkeligt er angivet andet i vejledningen, må 
udstyret kun anvendes af én person til træning.
9. Hvis du oplever svimmelhed, kvalme, brystsmerter eller andre 
unormale symptomer, skal du stoppe træningen med det samme 
og søge læge.
10. Generelt er sportstræningsudstyr ikke legetøj. Den må kun 
bruges på en passende måde og af personer, der er blevet 
behørigt informeret eller instrueret.
11. Børn, handicappede og handicappede bør kun bruge 
udstyret i nærværelse af en anden person, der kan yde 
assistance og instruktion.
12. Vær altid opmærksom på, at du eller andre personer aldrig 
bringer dele af kroppen i umiddelbar nærhed af dele af udstyret, 
der stadig er i bevægelse.
13. Når du foretager indstillinger for eventuelle justerbare dele, 
skal du kontrollere, at de er i den rigtige position og også 
kontrollere den markerede maksimale indstilling.
14. Brug ikke stærke opløsningsmidler til rengøring, og brug kun 
det medfølgende værktøj eller egnede egne til reparationer, der 
måtte være nødvendige.
15. Bortskaf venligst emballagen og eventuelle dele, der skal 
udskiftes efterfølgende (alle dele til enheden) på egnede 
indsamlingssteder eller beholdere med henblik på at skåne 
miljøet.
16. Denne enhed er blevet testet og certificeret i henhold til EN 
20957-1:2013 og EN 20957-2:2021 i henhold til klasse H 
(hjemmebrug). Den maksimalt tilladte belastning (=brugervægt) 
er angivet til 120 kg.
17. Monterings- og betjeningsvejledningen er en del af produktet. 
Ved salg eller videregivelse til en anden person skal 
dokumentationen vedlægges produktet.

KÆRE KUNDE,

Vi ønsker dig tillykke med dit køb af denne hjemmetrænings-sportsenhed og håber, at vi får stor glæde af den. Vær venligst 
opmærksom på de vedlagte noter og instruktioner og følg dem nøje med hensyn til montering og brug. Tøv ikke med at kontakte os 
til enhver tid, hvis du skulle have spørgsmål.

Top-Sport Gilles GmbH
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1. Placer den bagerste fod (18) ved bundrammen (17) på den 
rigtige måde på et jævnt gulv sammen, så hullerne flugter og 
skru dem med unbrakonbolt 10x65 (49), flad skive 10//20 (67) 
og nylonmøtrik M10 (64) stramt.
2. Placer hovedrammen (34) på bundrammen (17) og skru den 
først lodret fast med slædebolt M10x65 (53), buet skive 10//25 
(71) og nylonmøtrik M10 (64). Spænd derefter hovedrammen 
(34) vandret til bundrammen (17) med sekskantbolt M10x70 
(48), flad skive10//20 (67) og nylonmøtrik M10 (64).
3. Placer ryglænet (13) ved hovedrammen (34) og skru det 

3. Skub den første vægtplade (31) på gliderørene (5) og sæt 
plastskiven 13//40 (1) ovenpå.

4. Sæt de 2 justeringsskruer (33) i de passende huller i 
topdækslets beslag (82), som figur 2 viser, og fastgør dem 
med skiver 8//16 (68) og nylonmøtrikker M8 (65).

5. Skub topdækslets beslag (82) på gliderørene (5), og indsæt 
sikkerhedsstiften (30). For at justere vægtene skal du bruge 
sikkerhedsstiften (30) og sætte den i den ønskede position på 
trækstangen (36). I dette tilfælde, jo højere låsestiften (30) er 
indsat, jo lavere vægtbelastning.

MONTERINGSVEJLEDNING
Før monteringen påbegyndes, skal du sørge for at 
overholde vores anbefalinger og 
sikkerhedsinstruktioner. Tag alle dele ud af kartonerne 
og læg dig på gulvet. Nogle dele er formonteret.

TRIN 1
Montering af bundramme (17), bagfod (18) og 
hovedramme (34).

stramt ved at bruge sekskantbolt M8x65 (54) og buet skive 
8//25 (72). Monter derefter hovedpuden (107) på samme måde 
som rygpuden (13). 
4. Dæk alle skruehoveder af skruer (48+49+54) og møtrikker 
(64) med tilsvarende skruelåg (74+75).

TRIN 2
Montering af gliderør (5) og vægte (31+32).

1. Indsæt gliderørene (5) i hullerne på den bagerste fod (18) og 
fastgør dem med sekskantbolt M8x60 (55), skive 8//16 (68) og 
nylonmøtrik M8 (65). Dæk derefter alle skruehoveder af skruer 
(55) og møtrikker (65) med skruelåg (75+76).
Skub bunddækslets beslag (22), 2 gummikofangere (10), 
vægtstøtterne (83) og igen 2 gummikofangere (10) på 
gliderørene (5). (Bemærk: Hvis du har købt ekstravægtsættet 
art.-nr. 9389, sætter du de 2 ekstra vægtskiver (32) på i stedet 
for vægtstøtterne (83)(fig. 1). Skub derefter vægtskiverne (32) 
over gliderørene (5) i korrekt retning, så låsestiften (30) kan 
placeres under vægtskiven.

2. Skub plastringen (35) på trækstangen (36) og fastgør med 
endebolten (37) i det øverste hul. Indsæt trækstangen (36) i 
vægtene (32).
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1. Indsæt enderøret (44) i højre retning oven på gliderørene 
(5), og skru det fast med sekskantbolt M10x25 (52) og buet 
skive 10//25 (71).

2. Placer toprammen (11) på hovedrammen (34) og skru den 
løst sammen ved at bruge slædebolt M10x65 (53), skive 
10//25 (71) og nylonmøtrik M10 (64). Yderligere fastgør dette 
punkt løst med skruer M8x25 (57), spændeskiver 8//16 (68), 
bøsning (70) og nylonmøtrik M8 (65). Sæt derefter holderen af 
toprammen (11) og enderøret (44) sammen og skru dem fast 
med skruerne M10x65 (49) buede skiver 10//25 (71) og 
nylonmøtrikker M10 (64). Spænd nu også skruerne (53+57).

1. Placer benkrøllrammen (7) med holder foran 
hovedrammen (34) og balancerammen (2) på bagsiden 
af hovedrammen (34) og skru den fast med bolt M10x70 
(48), buet skive 10//25 (71) og nylonmøtrik M10 (64).
2. Juster sædet (14) på sædestøtten (79), således at
gevindhuller på bagsiden af sædet (14) flugter med 
sædestøtten (79) og skru den fast ved at bruge skiver 6//16 
(69) og skruer M6x15 (60).
3. Skub sædestøtten (79) ind i den passende holder på 
benkrøllrammen (7), og fastgør den i den ønskede position 
ved hjælp af hurtiglåseknappen (24). (Bemærk: For at skrue 
hurtiglåseknappen (24) i, skal det trædede hul i 
benkrøllrammen (7) og et af hullerne i sædestøtten (79) 
justeres. Sædets indstilling kan justeres som ønskes senere. 
Hertil skal hurtiglåseknappen (24) kun løsnes med få 
omdrejninger, hætten på låsen skal trækkes væk og sædet 
justeres. Sikre derefter den nye indstilling ved at stramme 
hurtiglåseknappen (24) .)

4. Dæk alle skruehoveder af skruer (48) og møtrikker (64) 
med skruelåg (74).

TRIN 3
Montering af topramme (11) og enderør (44).

TRIN 4
Montering af krøllebensramme (7), sæde (14) og 
sædestøtte (79).

3. Skub justeringsskruerne (33) (med topdækselbeslag (82)) 
gennem hullerne i enderøret (44) og fastgør ovenpå med buet 
skive 8//25 (72) og butterfly-møtrik (62).
4. Dæk alle skruehoveder af skruer (49+52+57) og møtrikker 
(64+65) med tilsvarende skruelåg (74+75+76).
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1. Sæt benkrølleren (4) i holderen på benkrøllrammen (7) og 
fastgør med bolt M12x85 (47), skive 12//24 (66) og nylonmøtrik 
M12 (63). Bemærk: Stram ikke skruen til benkrølleren for 
meget. Benkrølleren skal dreje let efter montering.)
2. Indsæt benskumholderen (41) i benbøjlen (4) og 
sædestøtten (7), og sæt benskumholderen (43) på enderne af 
benskumholderen (41).
3. Juster armkrøllepuden (81) på armkrølleholderen (80), så 
gevindhullerne bag på armkrøllepuden (81) flugter med 
armkrølleholderen (80), og skru den fast ved hjælp af 
sekskantskruer M8x16 (59) og skiver 8//16 (68).
4. Skub leg curl-holderen (80) ind i den passende holder
benbøjningsramme (7), og fastgør den i den ønskede 
position ved hjælp af hurtiglåseknappen (24). (Bemærk: 
Samme procedure som hurtiglåseknap til sædestøtte.)

5. Dæk skruehovedet på skruen (47) og møtrikken (63) med 
tilsvarende skruelåg (73).

1. Placer sommerfuglearmholderen (6) i den passende 
position af toprammen (11), skub akslen (77) gennem alle 
huller og fastgør med nylonmøtrikker M12 (63) og skive 12/24 
(66). (Vær opmærksom på den korrekte monteringsposition af 
sommerfuglearmholderen (6) på den øverste ramme (11)).

2. Saml håndgrebsmøtrikken med skrue (29) til hovedrammen 
(34) og fastgør med bolt M8x45 (56), skive 8//16 (68) og 
nylonmøtrik M8 (65).

TRIN 5
Montering af benkrøller (4), benskum (43) og 
armkrøllepude (81).

TRIN 6
Montering af sommerfuglarmstøtte (6), remskivestøtte (8) 
og remskiveholder (27). 3. Placer remskivestøtten (8) til hovedrammen (34) og skru 

den fast på det nederste område med sekskantbolt M10x65 
(49), buet skive 10//25 (71) og nylonmøtrik M10 (64) og 
ovenpå kun med skrue (49) og skive (71).

4. Indsæt remskiveholderen (27) i remskivestøtten (8) og 
fastgør med bolt M12x85 (47), skive 12/24 (66) og 
nylonmøtrik M12 (63).

5. Dæk alle skruehoveder af skruer (47+49+53+56) og 
møtrikker (63+64+65) med tilsvarende skruelåg (73+74+75).
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1. Sæt venstre og højre butterflyarm (9L/R) ind i 
butterflyarmstøtten (6) og fastgør med bolt M10x90 (78), skive 
10//20 (67) og nylonmøtrik M10 (64). Indsæt låsestifterne (23) 
for at sikre sommerfuglearmens position, og dæk møtrikkerne 
(64) med skruelåg (74).
2. Skub armskum (42) på sommerfuglearmene til venstre og 
højre (9L+9R) (måske ved hjælp af en lille smule sæbevand) 
og stram håndtagene (21) ved sommerfuglearmene (9L/R) 
med skruer M8x25 (59), skruer M8x16 (58) og buet skive 8//25 
(72).

2. Fastgør den ene remskive (19) med kabel 1 (38) og 
remskivedæksler (20) i 1. remskiveholder (27) og fastgør med 
sekskantbolt M10x50 (50), skive 10//20 (67) og nylonmøtrik M10 ( 64).
3. Fastgør en remskive (19) med kabel 1 (38) og remskivedæksler
(20) into twisted pulley holder (26) and secure with hex bolt
M10x50 (50), washer 10//20 (67) and nylon nut M10 (64).

4. Fastgør en remskive (19) med kabel 1 (38) og remskivedæksler 
(20) i 2. remskiveholder (27) og fastgør med sekskantbolt M10x50 
(50), skive 10//20 (67) og nylonmøtrik M10 ( 64).
5. Skru den anden ende af kablet 1 (38) på holderen til 
sommerfuglearmen højre (9R) med bolt M10x35 (51), skive 10//20
(67) og nylonmøtrik M10 (64).
6. Dæk alle skruehoveder af skruer (50+51) og møtrikker (64) 
med tilsvarende skruelåg (74).

TRIN 7
Montering af sommerfuglearm venstre og højre (9L
+9R), håndgreb (21) og armskum (42).

Bemærk: Til bænkpresøvelser fastgør sommerfuglearmene til 
venstre og højre (9L+9R) med låsestifter (23) ved 
butterflyarmstøtten (6), og skru løst og fold 
håndgrebsmøtrikken (29) tilbage. Til sommerfugleøvelser 
sikker position af sommerfuglearmstøtten (6) med 
håndgrebsmøtrikken (29) og tag låsestifterne (23) ud af 
sommerfuglearmene (9L+9R). Hvis der ikke bruges 
låsestifter, kan du opbevare den ved hovedrammen ( 34) som 
figur A viser.

TRIN 8
Installation af kabel 1 til butterfly (38) med remskiver (19).
Bemærk: Samling af kabler kræver en samtidig samling af 
remskiver. Så indsæt kablet hver gang, før du samler en 
remskive, og spænd ikke skruerne til remskiver for meget. 
Remskiven skal dreje let efter montering.

1. Skru den ene ende af kablet 1 (38) ved holderen til 
sommerfuglearmen til venstre (9L) med bolt M10x35 (51), 
skive 10//20 (67) og nylonmøtrik M10 (64).
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1. Sæt kablet 3 til latissimus (40) med skrueenden fra undersiden 
gennem det forreste store hul i toprammen (11), så kuglen af kabel 
3 (40) er under toprammen (11). Før derefter kablet 3 (40) fra 
oversiden gennem det andet store hul i toprammen (11) og til sidst 
gennem topdækslets beslag (82). Skru til sidst I ind i trækstangen 
(36), som pilene viser på figuren.
2. Fastgør de to remskiver (19) med kabel 3 (40) i toppen
ramme (11) og fastgør med sekskantbolte M10x70 (48), 
spændeskiver (67) og nylonmøtrikker M10 (64). Sørg for, at kablet 3 
(40) fører over remskiverne på toppen af til-rammen (11).
3. Fastgør to remskiver (19) med kabel 3 (40) og remskivedæksler 
(20) i dobbelt remskiveholder (25) og fastgør med sekskantbolt 
M10x50 (50), skive 10//20 (67) og nylonmøtrik M10 ( 64)
4. Fastgør en remskive (19) med kabel 3 (40) og remskivedæksel 
(20) i remskiveholder ved topramme (11) og fastgør med 
sekskantbolt M10x50 (50), skive 10//20 (67) og nylonmøtrik M10 
(64).

5. Dæk alle skruehoveder af skruer (48+50) og møtrikker (64) 
med tilsvarende skruelåg (74).
6. Tilslut latissimus-stangen (15) til kabel 3 (40) ved at bruge 
karabinkrog (3), efter at samlingen er fuldført. For at opbevare 
den lange stang (15) kan du sætte den på den passende 
holder foran den øverste facade (11).

1. Sæt kablet 2 til leg curl (39) med øjenende gennem 
benkrølleren (4), så kuglen af kabel 2 (39) er foran benkrøllen 
(4), og sæt kablet 2 (39) med øjenende igennem og stort hul i 
hovedrammen (34).
2. Fastgør den ene remskive (19) med kabel 2 (39) i leg curlen
(4) og fastgør med bolt M10x50 (50), skive 10//20 (67) og 
nylonmøtrik M10 (64).
3. Fastgør en remskive (19) med kabel 2 (39) ved hovedrammen 
(34) og fastgør med bolt M10x50 (50), skive 10//20 (67) og 
nylonmøtrik M10 (64).
4. Fastgør en remskive (19) med kabel 2 (39) og remskivedæksler
(20) ind i den nederste del af den snoede remskiveholder (26) og 
fastgør

TRIN 9
Montering af kabel 3 til lattissimus (40) med 
remskiver (19).

TRIN 10
Montering af kabel 2 til leg curl (39) med remskiver (19).
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med sekskantbolt M10x50 (50), skive 10//20 (67) og 
nylonmøtrik M10 (64).
5. Fastgør en remskive (19) med kabel 2 (39) og 
remskivedæksler (20) ved bundrammen (17) og fastgør med 
bolt M10x50 (50), skive 10//20 (67) og nylonmøtrik M10 (64) .
6. Sæt kablet 2 (39) med øjenende gennem den dobbelte 
remskiveholder (25) og forstørre længden af kabel 2 (39) med 
to karabinkroge (3) og kort kæde (46) for til sidst at forbinde 
det i passende position af basisrammen (17).
7. Dæk alle skruehoveder af skruer (50) og møtrikker (64) 
med tilsvarende skruelåg (74).
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Bemærk: Når du bruger benkrøller til 
træning, skal du afbryde krøllestangen 
(12) med kæden (45). For at få et glat 
glidekabelsystem kan du justere 
kabelsystemet groft ved den korte 
kæde (46) med karabinkroge (3) ved 
at sætte dem i en anden position. Til 
mindre justeringer kan du bruge 
skrueenden af kabel 1 ved 
trækstangen. Fastgør altid denne 
skrues position med en møtrik og sørg 
for, at denne skrue er minimum 12 mm 
inde i truslen. For en lettere glidning af 
vægtene ved gliderør (5) kan du 
påføre en lille smule smøreolie på 
gliderør.
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1. Indsæt vægtdækselholderen (28) i enderne af 
vægtdækslerne (16). Placer vægtdækslet (16) på top- og 
bunddækselbeslaget (22+82), og fastgør hver 
vægtdækselende med kabelbindere (61).
2. Brug butterfly-møtrikken (33) til at justere dækslets tæthed
(16), så vægten ikke rører dækslet under løft op og ned. Drej 
med uret for at stramme og drej mod uret for at løsne 
vægtdækslet.
3. Fastgør produktetiketten (108) til topdækslets beslag (82) 
med 2 trådbindere (61).

1. Kontroller korrekt installation og funktion af alle skrue- og 
stikforbindelser. Installationen er dermed afsluttet.
2. Før træningen påbegyndes, skal du sikre dig, at de 
anbefalede sikkerhedsafstande overholdes til andre 
genstande.
3. Når du bruger maskinen, skal du altid sørge for at bære 
passende hovedbeklædning og tøj. Dette skal beskytte mod 
at fange hår eller tøj og fange hår eller tøj i maskinens 
bevægelige dele.
4. Når alt er i orden, gør dig bekendt med maskinen med lette 
vægte. Vægtene skal sikres med sikkerhedsstift (30). 
Maksimal vægtbelastning: 56 kg.

CHECKS

Bemærk: Afhængigt af træning kan du bruge latissimus-stang 
(15) i stedet for krøllestang (12) ved begge 
kabelforbindelsespunkter.

TRIN 11
Tilslut krøllestangen (12) til kabel 2 (39)
1. Tilslut krøllestangen (12) til kabel 2 (39) ved at bruge den 
lange kæde (45) og karabinkroge (3).
Brug af karabinkroge
en. Løsn skruemøtrikken på C-krogen (3) og sæt kæden 
(45/46) ind i C-krogen (3).
b. Sæt kablernes ende (39+40) eller trækstængerne (12+15) 
ind i C-krogen (3).
c. Skru møtrikken på karabinkrogen (3) fast og sørg for, at den 
er lukket.
Opmærksomhed! Før træningen påbegyndes, skal du sikre 
dig, at de 5 karabinkroge (3) er lukket tæt.

TRIN 12
Montering af vægtdæksel (16).
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• Complete Work-out in a small space
• Over 30 exercise possibilities for shoulder, breast, back, legs,

abdomen and arms
• Red-Line Design
• Steel tubes approx. 50 mm
• 8 push- on weights approx 5,6 kg = approx 45 kg weights
• Suitable for weights up to max. 56 kg
• Training Tension resistance approx. 5 kg till 70 kg
• Upholstered comfort seat with several times height adjustable

seat
• Combined bench press and butterfly unit
• Latissimus and Curl bar
• Leg curler
• Arm curl console
• Metal step for standing Curl exercises

SP2000
2280
15.12.2022

L 145 x W 115 x H 200

96
120

3,5

PARTS LIST – SPARE PARTS LIST

Please contact us if any components are defective or missing, or 
if you need any spare parts or replacements in future.

This product is created only for private Home sports 
activity and not allowed to us in a commercial or  
professional area. Home Sport use class H.

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

Type:
Order-Nr.:
Date of technical data:

Dimensions approx: [cm]:

Weight approx. [kg]:
Load max. (user weight) [kg]:

FEATURES NOTE

Space requirements [m2]:

Illustration no. Designation Dimensions 
mm Quantity Attached to  

illustration no. ET number

1 Plastic washer 13//40 1 31 36-1386-08-BT
2 Balance frame 1 34 33-1386-05-ANT
3 Carbine hook 5 45+46 39-9822
4 Leg curler 1 7 33-1386-10-ANT
5 Sliding tube 2 18+44 33-1386-11-SI
6 Butterfly arm support 1 9+11 33-1386-06-ANT
7 Leg curl frame 1 4+34 33-1386-07-ANT
8 Pulley support 1 27+34 33-1386-12-ANT
9L Butterfly arm left 1 6 33-1386-08-ANT
9R Butterfly arm right 1 6 33-1386-09-ANT
10 Rubber bumper 4 5 36-1386-07-BT
11 Top frame 1 34+44 33-1386-03-ANT
12 Curl bar 1 3+45 33-1386-13-RT
13 Backrest 1 34 36-2280-01-BT
14 Seat 1 79 36-2280-02-BT
15 Latissimus bar 1 3 33-1386-14-ANT
16 Weight cover 2 22+82 36-1386-04-BT
17 Base frame 1 18+34 33-1386-01-ANT
18 Rear foot 1 17 33-1386-04-ANT
19 Pulley 12 4,15,17,25-27+34 36-1386-05-BT
20 Pulley cover 16 19 36-1386-06-BT
21 Hand grip 2 9L+9R 33-1386-15-ANT
22 Bottom cover bracket 1 5+16 33-1386-16-ANT
23 Locking pin 2 6 36-1386-09-BT
24 Quick lock knob 2 7 36-9211-18-BT
25 Double pulley holder 2 19,39+40 33-1386-17-ANT
26 Twisted pulley holder 1 19,38+39 33-1386-18-ANT
27 Pulley holder 2 8+19 33-1386-19-ANT
28 Weight cover holder 4 16 33-1386-20-ANT
29 Hand grip nut with screw 1 34 36-1386-10-BT
30 Security pin 1 36 36-1386-11-BT
31 First weight plate 1 5+36 36-1386-12-BT
32 Weight plate 7 5+36 36-1386-13-BT
33 Adjustment screw 2 44+82 36-1386-49-BT
34 Main frame 1 11+17 33-1386-02-ANT
35 Plastic ring 1 36 36-1386-14-BT
36 Pull rod 1 39 33-1386-21-ANT
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Illustration no. Designation Dimensions 
mm Quantity Attached to  

illustration no. ET number

37 Limit bolt 1 35+36 36-1386-15-BT
38 Cable 1 for butterfly 3030mm 1 9L+9R 36-1386-16-BT
39 Cable 2 for leg curler 3490mm 1 3,11+36 36-1386-17-BT
40 Cable 3 for latissimus 3035mm 1 3+4 36-1386-18-BT
41 Leg foam holder 2 41 33-1386-22-ANT
42 Arm foam 2 9L+9R 36-1386-19-BT
43 Leg foam 4 41 36-1386-20-BT
44 End tube 1 5+11 33-1386-23-ANT
45 Long chain 11pcs. 1 3+12 36-1386-21-BT
46 Short chain 8pcs. 1 3,17+39 36-1386-22-BT
47 Hex bolt M12x85 3 7+8 39-10316-SW
48 Hex bolt M10x70 6 7,11,17,19,34 39-10148-CR
49 Hex bolt M10x65 6 8,11,18,34+44 39-9982-CR
50 Hex bolt M10x50 10 11,17,25-27+34 39-10400
51 Hex bolt M10x35 2 9L+9R 39-10402
52 Hex bolt M10x25 2 5+44 39-10025-CR
53 Carriage bolt M10x65 4 11,17+34 39-10248
54 Hex bolt M8x65 4 13+34 39-9814-CR
55 Hex bolt M8x60 2 17+18 39-10436
56 Hex bolt M8x45 1 34 39-9914
57 Hex bolt M8x25 2 11+34 39-10455
58 Inner hex bolt M8x25 2 9+21 39-10454
59 Inner hex bolt M8x16 4 9,21,80+81 39-9888-CR
60 Screw M6x15 4 14+79 39-10120
61 Cable ties 14 16,22+82 36-1241-27-BT
62 Butterfly nut M8 2 33 36-1386-23-BT
63 Nylon nut M12 5 47+77 39-9986-VC
64 Nylon nut M10 29 48-51,53+78 39-9881-CR
65 Nylon nut M8 7 33,54-57 39-9818-CR
66 Flat washer 12//24 8 47+77 39-9986-CR
67 Flat washer 10//20 38 48-51+78 39-9989-VC
68 Flat washer 8//16 14 33 + 55-57 39-9917-CR
69 Flat washer 6//16 4 60 39-10007-CR
70 Bushing 9x16x6 2 57 36-1386-24-BT
71 Curved washer 10//25 17 48,49,52 + 53 39-10233-CR
72 Curved washer 8//25 10 33,54,58 + 59 39-10232-CR
73 Cap for M12 8 47+63 36-1386-42-BT
74 Cap for M10 55 64 36-9988108-BT
75 Cap for M8-13 9 54-58 36-9988109-BT
76 Cap for M8-12 5 65 36-9214-33-BT
77 Axle M12x170 1 6+11 36-1386-25-BT
78 Bolt M10x90 2 6+9 39-10015
79 Seat support 1 7 33-1386-24-ANT
80 Arm curl holder 1 7 33-1386-25-ANT
81 Arm curl pad 1 80 36-2280-03-BT
82 Top cover bracket 1 5+44 33-1386-26-ANT
83 Weight support 2 5 33-1386-27-ANT
84 End cap 50 7 4,9,11+17 36-9986-07-BT
85 Foot cap 50 2 18 36-9986-08-BT
86 Plastic square bushing 4 7 36-1386-28-BT
87 Square cap 38x38 2 79+80 36-9904-09-BT
88 Adjustable rubber foot 2 2 36-1386-29-BT
89 End cap 2 2 36-1386-30-BT
90 Adjustable bumper 1 4 36-1386-31-BT
91 Rectangular cap 2 6 36-1386-32-BT
92 Ankle screw 1 29 36-1386-33-BT
93 Rubber bumper 1 34 36-1251-06-BT
94 Screw M6x15 1 93 39-9960
95 Hand grip foam 8 9,12,15+21 36-1380-09-BT
96 Pointed cap 1 36 36-1386-34-BT
97 Nut M12 1 40 39-9898
98 Rectangular cap 40x20 2 82 39-9892
99 Steel bushing 4 11 36-1386-35-BT
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NOTES

Illustration no. Designation Dimensions 
mm Quantity Attached to  

illustration no. ET number

100 Rubber pad 1 2 9 36-1386-36-BT
101 Round cap 2 2 36-1386-37-BT
102 Steel bushing 1 4 9 36-1386-38-BT
103 Steel bushing 2 8 4,6+11 36-1386-39-BT
104 Round cap 25 12 9,12,15,21+41 39-10146
105 Rubber pad 2 2 6 36-1386-40-BT
106 Tool-Set 1 36-1386-26-BT
107 Headrest 1 34 36-2280-04-BT
108 Product label 1 82 36-2280-05-BT
109 Assembly and exercise instruction 1 36-2280-06-BT
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Service / Hersteller
Bei Reklamationen, notwendigen Ersatzteilbestellungen oder 
Reparaturen wenden Sie sich bitte an unsere Service Abteilung. 
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Top-Sports Gilles GmbH 
Friedrichstrasse 55
D - 42551 Velbert 
http://www.christopeit-sport.com

Tel.: +49 (0)2051/6067-0 
Fax: +49 (0)2051/6067-44
info@christopeit-sport.com © by Top-Sports Gilles GmbH D-42551 Velbert (Germany)




