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Használati utasítás 

BENCH ADJUST PAD 
 

 

 

A JÓTÁLLÁSÉRT ÉS A SZERVIZÉRT FELEL: 

Insportlike kft, Kossuth Lajos utca 65, Esztergom 

www.insportline.hu 

tel/fax: +36 3331 3242 
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Köszönjük, hogy termékünk megvásárlása mellett döntött. Annak ellenére, hogy 

igyekszünk minden gyártással kapcsolatos hibát elhárítani, azok mégis lehetségesek. 

Abban az esetben, ha bármi hibát észlel lépjen kapcsolatba az eladóval vagy a 

szervizzel. A gép kimondottan otthoni használatra ajánlott. Abban az esetben, ha ipari 

célokra használja a jótállás automatikusan érvényét veszti. 
 
Alap információk: 

 A gép kimondottam otthoni használatra ajánlott. Abban az esetben, ha ipari célokra 

használt a garancia érvényét veszti. 

 A túlzásba vitt edzés (hirtelen mozdulatok, túl sok edzés stb.) károsíthatják egészségét 

 Az edzés megkezdése előtt kérje ki orvosa véleményét 

 A gyártó nem felel az esetleges sérülésekért, amit a gép helytelen összeszerelése okozhat 

 
Biztonsági információk 
Az esetleges balesetek és problémák elkerülése érdekében olvassa el a következő utasításokat: 

 Maximális teherbírás 150 kg 

 A termék otthoni használatra felel meg 

 A gép ne használja nem szellőző helységben 

 A magas hőmérséklet, nedvesség és víz károsíthatja a terméket 

 Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást 

 A gépet egyenes és stabil felületen helyezze el 

 A gép körül hagyjon 2 m szabad helyet 

 A helytelen vagy a túlzásba vitt edzés károsíthatja az egészségét 

 Bizonyosodjon meg róla, hogy edzés közben a gép körül nincsenek hegyes szúrós tárgyak 

 Rendszeresen ellenőrizze az alkatrészeket, abban az esetben ha hibát észlel azonnal 

szakítsa meg az edzést és cserélje ki a hibás alkatrészt 

 Rendszeresen ellenőrizze a csavarokat és anyákat kellően meg vannak-e húzva 

 Gyermekeket és házállatokat ne hagyjon a gép közelében egyedül 

 A termék nem játék 

 A használati utasítást ne dobja ki pótalkatrészek rendelése esetére 

 

Fontos: 
 Az edzésekről előtt egyeztessen háziorvosával. Ez a figyelmeztetés főként azokra 

érvényes akiknél már megállapítottak egészségügyi problémákat, vagy 35 évnél 

idősebbek. 

 Összeszerelés előtt ellenőrizze le, hogy a csomagolás mindent csavart tartalmaz 

 

Max. terhelés:  

rúd 100 kg 

butterfly 35 kg 

lábnyőjtó 45 kg 

Fontos figyelmeztetés: 

- A gépet csak felnőtt személyek használhatják 

- A padon való edzés veszélyes lehet, ezért ajánlott még egy személy 

jelenléte, aki segíthet a súlyok és rúd emelésénél!! 
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A pad részeinek listája 
szám  leírás db szám leírás db 

A jobb görbített rúd 1 V bal butterfly kar 1 

B bal görbítettt rúd 1 W összekötő alátét 4 

C háttámla rúdja 2 1 csavar M12*25 2 

D állítható rúd 1 2 csavar M10*75 1 

E fő rúd 1 3 csavar M10*70 14 

F hátsó rúd 1 4 csavar M10*25 2 

G felső görbített rúd 1 5 csavar M6*40 4 

H alsó görbített rúd 1 6 csavar M6*16 4 

J első rúd 1 7 alátét 12 2 

K alsó támasz 1 8 nagy alátét 10 2 

M háttámla 1 9 alátét 10 30 

N nyereg 1 10 alátét 6 4 

P nyeregrúd 2 11 anya M10 10 

R lábnyújtó rúd 1 12  anya M10 5 

S szivacs 2 13 ütköző φ8 1 

T kerék 6 14 csavar M12 2 

U jobb butterfly kar 1 15 ütköző 1 

  

Összeszerelés 
 
 1. Bizonyosodjon meg róla, hogy az 

összekötő alátétek (W) rögzítve vannak a 

tartórudak oldalához (A a B) és azok 

ugyanabban az irányban helyezkednek el. A 

rudakat biztonságosan rögzítse a fenti (G) és 

alsó rúdhoz (H) csavarral M10*70 (3), 

alátéttel (9) és anyával (11), ahogy a képen 

látható. 

   

2. Rögzítse az alsó rudat (F) a merőlegesen fekvő 

rúdhoz (H) csavarral M10*70 (3), alátéttel (9) , 

anyával (12) és csatlakozóval (15), ahogy a 

képen látható.  

   

3. Rögzítse az első támaszt (K) az első rúdhoz (J) 

csavarral M10*70 (3), alátéttel (9) és anyával 

(11), a kép szerint. Rögzítse az alsó rudat (F) az 

első támasztékhoz (K) csavarral M10*70 (3), 

alátéttel (9) és anyával (12), a kép szerint.  

   

4. Rögzítse a fő rudat (E) a fenti rúdhoz (G) és 

első támaszthoz (P) csavarral M10*70 (3), 

alátéttel (9) és anyával (12), a kép szerint. 

5. Helyezze a beállító rudat (D) a vertikális 

rudakon át (A a B). 

   

6. Szerelje a beállítható rudat (C) a vertikális rudakra (A a B), majd húzza be csavarral M12 (14).  
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  Helyezze a nyerget (N) az acél alátétre. 

Bizonyosodjon meg róla, hogy a nyereg 

szélesebb része hátrafelé néz. Rögzítse a 

nyerget a csavarok és alátétek segítségével 

megfelelően.  

Biztonságosan rögzítse a lábnyújtó rudat (R) 

a fő nyeregtartó rúdhoz (E) csavarral 

M10*75 (2), alátéttel (9) és anyával (12). A 

lábnyújtót úgy állítsa be, ha felemeli a rudat, 

akkor az maradjon abban a pozícióban, ahol 

elengedi, ugyanakkor ne mpzpgjpn túl 

nehezen.  

Csúsztasssa be a rudat (S) a lábnyújtó 

rúdba a kép szerint, majd helyezze a 

szivacsokat (T) a rudak végeire.  

 

 

 

Rögzítse a két db nyeregrudat (G) a fő vázhoz (E) 4 

db csavarral (5).  

Helyezze a támlát a rúdra, melyet már előzőleg 

felszerelt. Fordítsa el körbe a támaszt úgy, hogy az 

megütközzön a csatlakozóban, majd rögzítse 

csavaarral. Húzzon be minden csavart a 

támasztékon.  

 

Rögzítse a butterfly karokat  M10*25 csavarok 

segítségével. a csavart helyezze nylon alátéten át a 

rúdba, majd a butterfly karokat húzza be 

megfelelően. 

A kis butterfly karokat helyezze a nagy karokra, 

majd húzze be azokat M12*25 csavarral, majd 

nyomja be az éket (T) mindegyikbe. 

Bizonyosodjon meg róla, hogy a butterfly karokat 

a megfelelő oldalra szerelte fel, valamint hogy a 

szivacs markolatok nem csúsznak le róluk. 

 

   

 

 

 

 

Összecsukás 
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FIGYELMEZTETÉS 

A gépet egyenes és stabil felületen helyezze el. A megfelelő egyensúly a 
támaszokon levő tekerőkkel állítható be. Minden használat előtt ellenőrizze le a 

csavarokat kellően meg vannak-e húzva, vagy nem lazultak ki.  
 

Jótállási feltételek: 
 A vázra a megvásárlás napjától kezve 60 hónap garancia 

érvényes. 

 A computerre az eladás napjától kezdve 60 hónap garancia 
érvényes. 

 A többi részre 24 hónap garancia érvényes. 
 

A jótállás a következő esetkben nem érvényes: 

1. nem megfelelő felhasználás,  helytelen összeszerelés, a nyeregrúd nem 

megfelelő elhelyezése, a pedálok nem megfelelő rögzítése 
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2. helytelen karbantartás 

3. mechanikai károsodás 

4. alkatrészek elhasználódása a mindennapi használat folyamán (pl a gumi 

vagy műanyag részek, mozgó részek stb.) 

5. természeti csapások 

6. nem hozzáértő beavatkozások 

7. nem megfelelő kezelés, rossz elhelyezés, túl magas vagy alacsony 

hőmérséklet, víz okozta károk, nagy nyomás ütés, megváltoztatott design, 

forma vagy  méret 
 

Figyelmeztetés: 

 Az edzést kísérő kerékpár által kiadott hangok és súrlódás nem gátolják a gép 

működését és használatát, így ez nem lehet reklamáció tárgya. Ezen 

jelenségeket általános karbantartással elkerülheti. 

 Figyelmeztetés: Az alap modelleknél koszorús csapágyakat használnak. Ezen 

csapágyak élettartama rövidebb lehet, mint a jótállási idő. Az élettartamuk kb. 

100 óra. 

 A jótállás ideje alatt minden gyártással kapcsolatos hiba el lesz távolítva, hogy a 

termék kényelmesen használható legyen. 

 Csak az írásban beadott reklamáció fogadható el a hiba pontos megnevezésével 

 A reklamációt a megvásárlás helyén kell megtenni. 
 
 
 

1. a jótállási idő alatt az összes gyártással kapcsolatos hiba meg lesz javítva. 

2. a jótállás a következő esetekben érvényét veszti: 
3. mechanikai meghibásodás 

4. természeti csapás 
5. nem hozzáértő kezelés 

6. nem megfelelő elhelyezés, nagyon alacsony vagy magas hőmérséklet, víz által okozott 

károk, nagy nyomás vagy ütés, megváltoztatott design, forma vagy méret  

7. a reklamációt írásban kell beadni  a megvásárlás helyén. 
8. a  reklamációt csak a megvásárlás helyén léptetheti érvénybe. 
 

 

 

Eladás dátuma                                                                                             

                                                                        

pecsét és aláírás 

 

 

Megvásárlás helye 

 

Insportline Hungary kft. 

Kossuth Lajos u. 65, 2500 Esztergom 

Tel./Fax: +36 (33) 313242 

Mobil: +36 (70) 211 8227 

 


