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Köszönet

Köszönjük,  hogy  termékünk  megvásárlása  mellett  döntött.  A  gép  rendszeres 
használatával javíthatja kondícióját, ezzel saját közérzetét is.

Tudnivalók
A forgalmazó biztosítja Önt arról, hogy a termék csak minőségi anyagokból készült. 

Fontos figyelembe venni, hogy a termékre vonatkozó jótállás csak abban az esetben 
érvényes, ha a futópadot a használati utasításban leírt instrukcióknak megfelelően 
használja.

A gép kimondottan otthoni használatra alkalmas.

Pótalkatrészeket csak a forgalmazótól rendeljen a termékhez abban az esetben, ha 
valamely alkatrész megkárosodna. Alkatrész rendelése esetén a következőkre lehet 
szüksége: 

• Használati utasítás 
• A gép típusának kódja
• Dátummal ellátott számla a megvásárlás napjáról 



Általános biztonsági instrukciók
Fontos,  hogy  betartsa  a  használati  utasításban  leírt  biztonsági  instrukciókat,  a 
forgalmazó nem vállal felelősséget a helytelen használat okozta balesetekért. 

A következő isntrukciókat figyelmesen olvassa el.

Elhelyezés:
1. A futópadot egyenes, kemény felületen helyezze el. Kerülje a szőnyegen való 

elhelyezést, mivel a gép szellőzését gátolja

2. A gépet úgy helyezze el, hogy a hálózati csatlakozó jól látható legyen

3. A futószalagot soha ne indítsa el, ha áll rajta. Amíg a gép nem indul el 

teljesen, álljon a két oldalon található síneken

4. Mindig az edzéshez megfelelő ruhát viseljen

5. A gépet mindig távolítsa el a hálózatból, mielőtt levenné a motor takaróját

6. Gyermekeket tartsa távol a géptől

7. Edzés közben mindig tartsa a markolatokat.

8. Mindig csatlakoztassa ruhájához a biztonsági kulcsot.

9. Amikor a gép nincs használat alatt, távolítsa azt el a hálózatból.  

10. Edzés előtt kérje ki orvosa véleményét. Abban az esetben, ha bárminemű 

rosszulétet észlel, azonnal szakítsa meg az edzést.

Figyelmeztetés
1. Az edzés megkezdése előtt kérje ki kezelőorvosa véleményét

2. Ellenőrizze a csavarokat és anyákat, hogy azok kellően meg vannak-e húzva

3. A futópadot száraz környezetben tárolja, a nedvesség károkat okozhat

4. A cég nem vállal felelősséget azokért a hibákért, melyeket a gép helytelen 

kezelése okoz 

5. Edzéshez megfelelő ruhát viseljen

6. 40 perccel evés után ne edzzen

7. Edzés előtt kérem melegítsen be

8. Edzés előtt kérje ki orvosa véleményét a vérnyomásával kapcsolatosan

9. A futópadot csak felnőttek használják

10. Gyermekek és testileg, vagy szellemileg sérült személyek ne használják a gépet

11. Ne dugjon be semmi oda nem tartozót a gép részeibe



12. Fokozottan ügyeljen a kábelek épségére.

13. Amikor a gépet nem használja, húzza ki a hálózatból

Speciális biztonsági instrukciók
• Elektromos csatlakozás: 

• A megfelelő elhelyezés érdekében egy a hálózati stekkerhez közeli helyen 
állítsa fel a gépet. 

• Nem ajánlott hosszabbítókábel használata.

• A  helytelen  leföldelés  balesetet  okozhat.  Kérjen  meg  egy  kompetens 
szakembert, hogy ellenőrizze le az elektromos hálózat épségét. 

• A változó áramerősség kárt okozhat a futópadban.

• A futópad számára megfelelő feszültség: ~220 - ~240 volt.

• Ne használja a futópadot abban az esetben, ha a hálózati kábel sérült.

• Tisztítás előtt húzza ki a kábelt az elektromos hálózatból.

• Minden használat előtt ellenőrizze a futópad egyes részeinek épségét. 

• A gépet ne értje erős napfény, valamint száraz helyen tárolja azt.

• Abban az esetben, ha a hálózati kábel sérült kérje hozzáértő szakember   
segítségét javításhoz.



•  Szerelés
• A szerelés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a használati utasításban 

leírtakat.

• Vegye ki  a részeket a dobozból,  majd helyezze azokat a talajra jól  látható 
helyre.

• Kicsomagolás után ellenőrizze le, hogy a doboz minden szükséges alkatrészt 
tartalmaz.

• Szerelés  közben  kérem  vegye  figyelembe,  hogy  megsérülhet,  ezért 
körültekintően járjon el.

• Szerelés közben segítséget nyújtanak a rajzok.

• A gépet felnőtt személy szerelje össze figyelmesen.



Kicsomagolás     
FIGYELEM: A futópadot figyelmesen szerelje össze az instrukcióknak megfelelően. 

Csomagolja ki a dobozt és ellenőrizze a benne található részeket: 
 Vegye ki a dobozban található részeket 
 Ellenőrizze,  hogy a csomagolás  minden ábrázolt  részt  tartalmaz-e.  Abbabn az 

esetben, ha hiányt észlel jelezze a hibát a forgalmazónak.

Fő váz Irányító panel tartóoszlop Technikai 
felszerelés

Technikai felszerelés

M8x15 csavar 12db Alátét 12db
Kenőanyag

Imbuszkulcs Biztonsági kulcs



Teljes gép



A gép részeinek listája
Szám  Leírás Db Szám  Leírás Db
1 Fő váz 1 44 Jobb oldali végtakaró 1

2 Állítható alátét 2 45 Alátét 2

3 Alap váz takaró 2 46 Csavar M4*15 8

4 Bal akadályozó támasz 1 47 Mozgókerék 2

5 Csavar M8*12 1 48 Csavar M8*35 2

6 Mozgókerék 1 49 Döntött váz 1

7 Tartó 2 50 Csatlakozó 1

8 Csavar M8*58 4 51 Kerék 2

9 Rugó 2 52 Kapocs 2

10 Fő váz 1 53 Csavar M8*55 2

11 Biztosító 1 54 Csavar M8*35 8

12 Kapcsoló 1 55 Légütköző 2

13 Hálózati kábel 1 56 Alátét 2

14 Kapcsoló 1 57 Döntött motor 1

15 Filter 1 58 Csavar M10*55 1

16 Transzformátor 1 59 Csavar M10*120 1

17 Csavar M4*25 2 60 Anya M10 2

18 Csavar M4*15 4 61 Alátét 4

19 Anya M4 4 62 Alátét 2

20 Hálózati csatlakozás készlet 1 63 Bal tartóoszlop 1

21 Motor 1 64 Jobb tartóoszlop 1

22 Fixáló motortámasz 1 65 Oszlop 1

23 Csavar M8*80 2 66 Váz 1

24 Alátét 14 67 Felső takaró 1

25 Csavar M8*12 2 68 Csavar M8*15 4

26 Csavar  M8*25 4 69 Alátét 4

27 Alátét 16 70 Alsó takaró 1

28 Anya M8 16 71 Tartó 2

29 Alátét 2 72 Markolat 2

30 Mozgatószalag 1 73 Csavar M4*15 36

31 Futópad 1 74 Markolat takaró 2

32 Futórész 1 75 Számláló takaró 1

33 Első henger 1 76 Csavar M4*15 7

34 Hátsó henger 1 77 Biztonsági kulcs 1

35 Csavar M8*40 1 78 Pulzusérzékelő 2

36 Hatszög M8*25 1 79 Csavar M4*38 4

37 Hatszög M8*60 2 80 Elektromos lap 1

38 Csavar M4*15 35 81 Szenzor lap 1

39 fixáló oldalsó támasz 2 82 Ventilátor 1

40 Motortakaró 1 83 Fixáló forgóventilátor 1

41 Oldalsó támasz 2 84 Hangfal 2

42 Gumi alátét 8 85 Számláló 1

43 Bal végtakaró 1 86 Hangfal bemenet 1

Összeszerelés



Irányító panel

Markolat

tartóoszlop

Fő váz

Motortakaró

Mozgókerék

Hátsó henger



Összeszerelés instrukciók
1.   lépés: Tartóoszlop rögzítése a fő vázhoz  

A) Csúsztassa át az oszlopon keresztül a számítógép kábeleket.
B) Ezek után rögzítse az oszlopokat a fő vázhoz M8X15mm csavarokkal 

2. lépés  : Irányító panel (számítógép) rögzítése  

A) Kösse össze a computerben található kábelt az oszlopban levő kábelekkel 
B) Rögzítse a számlálót a tartóoszlopokra M4x15mm csavarokkal és alátéttekkel. 

(ne húzza be teljesen a csavarokat) 
Figyelem: Összekapcsoláskot fokozottan ügyeljen a kábelek épségére. 

                        

4.  lépés  :  Az  előző  lépésekben  említett  csavarokat  csavarja  be   
megfelelően.



Futópad bekapcsolása: 
Bizonyosodjon meg róla,  hogy a  gépet  megfelelően csatlakoztatta  az  elektromos 
hálózathoz.  Nyissa  ki  az  on/off  gombot  (1),  kapcsolja  az  ON  felé.  A  számláló 
sípolással bekapcsol. 

Biztonsági kulcs:
A futópad csak abban az esetben működik, ha a biztonsági kulcsot csatlakoztatta. A 
biztonsági  kulcsot  minden használat  alkalmával  rögzítse ruhájához is.  Abbabn az 
esetben, ha torna közben bármilyen szokatlan dolgot észlel, rosszulés stb., azonnal 
húzza ki a biztonsági kulcsot.

A futópad lenyitása: 

Húzza ki a biztonsági csavart, majd lassan engedje le a futórészt. 

Biztonsági instrukciók: 
Abban az esetben, ha a sebesség magasabb, mint 16km/h ne használja a pulzusmérő 
markolatokat. 
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Számítógép     

Technikai adatok
Idő 00:00-99:59 Min
Sebesség 0.8-22km/h
Dőlésszög 0-20 %
Távolság 0.00-99.9 km
Kalória 0-999 KCAL
Pulzus 70-200 / Min
Program P1-P6

Funkciók 
 

START  :  
Az  edzés megkezdéséhez nyomja 
meg a START gombot.

 STOP 
A  STOP  gomb  megnyomásával 
megszakíthatja az edzést.     



Funkciók 

SELECT
A gomb megnyomásával beléphet a 
programok választásába (P2-P6).
Az UP (fel)/DOWN (le) gombokkal 
válassza ki a kívánt programot (P2-P6), 
Ezek után a SELECT gombbal állítsa be a 
sebességet és az időt. Nyomja meg a 
START gombot az edzés 
megkezdéséhez. 
FAST   (gyors)  /  SLOW (lassú)  
A gomb használatával állítsa be a 
kívánt sebességet és időtartamot. 

UP(  fel)/DOWN (le)     
A gomb megnyomásával beállítható 
a dőlésszög és az időtartam.  

Gyors beállítás  :   
A  gombok  használatával  a  pad 
sebessége azonnal módosítható.

Gyors dőlésszög beállítás: 
A gombok használatával a futópad 
dőlésszöge azonnal állítható.

Kijelző 

AUDIO bemenet: 
Támogatja az MP3 formátumot.



 
Távolság
Mutatja a teljes megtett távolságot km-ben. 

Idő
Mutatja az edzéssel töltött időtartamot 

PROGRAM
Mutatja a választott programot  “P2-P6” 
közt.

Kalória:
Mutatja az elégetett kalória mennyiségét 
az edzés ideje alatt. 

Súly/Kor
Beállíthatóa felhasználó súlya és kora

Pulzus
Abban az esetben, ha tartja a pulzusmérő 
markolatokat a gép jelzi pulzusát.
 

Szint
Mutatja az edzés beállított szintjét. 

Nem
Válassza ki nemét az edzéshez. 

Dőlésszög: 
Mutatja az aktuális dőlésszöget. 

Sebesség
Mutatja az aktuális sebességet. 

Használat



Program kiválasztása (P2-P6)
Kapcsolja be a gépet az ON/OFF gombbal.
Nyomja meg a SELECT gombot a megfelelő program kiválasztásához (P2-P6)
A FAST /SLOW gombokkal, vagy az UP /DOWN gombbal válassza ki a megfelelő programot p2-
p6.
A SELECT gombbal válassza ki az időt
A FAST /SLOW vagy UP /DOWN gombbal állítsa be a kívánt időtartamot.

P2
Előre beállítot idő: 30 min 
Előre beállított szint: L1, Szegmens: 20 rész
Program beállítása
Nyomja meg a FAST  /SLOW gombot a P2~P6 kiválasztásához
Idő beállítása 
Nyomja meg a SELECT gombot ismét az idő kiválasztásához
A gép 30 percet mutat
A FAST/SLOW gombok használatával állítsa be az időt
A START gomb megnyomásával kezdje meg az edzést
A FAST gombbal növelheti a sebességet
A SLOW gombbal csökkentheti a sebességet
Az UP gombbal növelheti a dőlésszöget
A DOWN gomb megnyomásával csökkentheti a dőlésszöget.

P3
Előre beállítot idő: 35 min 
Előre beállított szint: L1, Szegmens: 20 rész
Program beállítása
Nyomja meg a FAST  /SLOW gombot a P2~P6 kiválasztásához
Idő beállítása 
Nyomja meg a SELECT gombot ismét az idő kiválasztásához
A gép 30 percet mutat
A FAST/SLOW gombok használatával állítsa be az időt
A START gomb megnyomásával kezdje meg az edzést
A FAST gombbal növelheti a sebességet
A SLOW gombbal csökkentheti a sebességet
Az UP gombbal növelheti a dőlésszöget
A DOWN gomb megnyomásával csökkentheti a dőlésszöget.

P4
Előre beállítot idő: 40 min 
Előre beállított szint: L1, Szegmens: 20 rész
Program beállítása
Nyomja meg a FAST  /SLOW gombot a P2~P6 kiválasztásához
Idő beállítása 
Nyomja meg a SELECT gombot ismét az idő kiválasztásához
A gép 30 percet mutat
A FAST/SLOW gombok használatával állítsa be az időt
A START gomb megnyomásával kezdje meg az edzést
A FAST gombbal növelheti a sebességet
A SLOW gombbal csökkentheti a sebességet
Az UP gombbal növelheti a dőlésszöget
A DOWN gomb megnyomásával csökkentheti a dőlésszöget.

P5
Előre beállítot idő: 45 min 



Előre beállított szint: L1, Szegmens: 20 rész
Program beállítása
Nyomja meg a FAST  /SLOW gombot a P2~P6 kiválasztásához
Idő beállítása 
Nyomja meg a SELECT gombot ismét az idő kiválasztásához
A gép 30 percet mutat
A FAST/SLOW gombok használatával állítsa be az időt
A START gomb megnyomásával kezdje meg az edzést
A FAST gombbal növelheti a sebességet
A SLOW gombbal csökkentheti a sebességet
Az UP gombbal növelheti a dőlésszöget
A DOWN gomb megnyomásával csökkentheti a dőlésszöget.

P6
Előre beállítot idő: 50 min 
Előre beállított szint: L1, Szegmens: 20 rész
Program beállítása
Nyomja meg a FAST  /SLOW gombot a P2~P6 kiválasztásához
Idő beállítása 
Nyomja meg a SELECT gombot ismét az idő kiválasztásához
A gép 30 percet mutat
A FAST/SLOW gombok használatával állítsa be az időt
A START gomb megnyomásával kezdje meg az edzést
A FAST gombbal növelheti a sebességet
A SLOW gombbal csökkentheti a sebességet
Az UP gombbal növelheti a dőlésszöget
A DOWN gomb megnyomásával csökkentheti a dőlésszöget.

Karbantartás
Futópad karbantartása 
Fontos  a  helyes  karbantartás.  A  helytelen  karbantartás  károkat  okozhat  a 
futópadban. 
A futópad egyes részeit rendszeresen ellenőrizze.

Szalag beállítása 
Lehetséges, hogy a szalagot be kell állítani néhány hét használat után. A szalag 
elcsúszhat a pad közepéről.

Szalag feszességének beállítása: 
Abban az esetben, ha a szalag meglazul szükséges annak megfeszítése.

Feszesség beállítása: 



1. Helyezze a  8mm csavarkulcsot a bal oldalon található feszültésg csavarba. ¼ 
fokban fordítsa el a csavart az óramutatóval azonos irányban a feszültség 
növeléséhez.

2. A jobb oldali csavarra is ismételje meg az előbb lépést. Ügyeljen rá, hogy 
mindkét csavart egyforma mértékben forgassa el.

3. A fenti lépéseket addig ismételje, amíg a szalag feszessége nem megfelelő.
4. Ügyeljen rá, hogy a szalag feszességét ne állítsa túl nagyra. A túlfeszített szalag 

károkat okozhat a futópadban.

A feszültség csökkentéséhez forgassa el a csavarokat az óramutatóval 
ellentétes irányban.

Szalag középre helyezése 
Használat közben a szalag elcsúszhat a pad közepéről, ami teljesen normális. 
A hiba kijavításához indítsa el a padot úgy, hogy senki sem áll rajta, állítsa be a 6 
km/h sebességet. 
1. Ellenőrizze, hogy a szalag a jobb, vagy  a bal oldalra csúszott-e el. 

 Abban az esetben, ha a bal oldalhoz közelebb van, a kulcs segítségével 
forgassa el a bal oldali beállítócsavart az óramutóval azonos irányban  ¼ 
részben és a jobb oldali csavart az óramutatóval ellentétes irányban ¼ 
részben.

 Abban az esetben, ha ajobb oldalhoz van közelebb a szalag, forgassa el a 
jobb oldali csavart az óramutatóval azonos irányban ¼ részben és a oldali 
csavart az óramutatóval ellentétes irányban ¼ fokban.

 A leírt lépésket ismételje meg, amíg az szükséges.
2. Amikor a szalagot középre helyezte gyorsítsa fel a sebességet 16km/h-ra, hogy 

megbizonyosodjon a szalag középen való elhelyezkedéséről.

Kenés

Minden 500 óra használat után ajánlott a futószalag kenése, abban az esetben, ha a 
futópadot  rendszeresen használja minden 3 hónapban ellenőrizze,  hogy a szalag 
kenése nem szükséges-e.

Olajmentes szilikon spary-t használjon. 
Lubrikáns használata: 

 Állítsa be a szalagot úgy, hogy a szegély középen helyzkedjen el. 
 Emelje fel a szalag egyik felét, majd fújja be alá a kenőanyagot. A szalag elején 

kezdje.  A  folyamatot  ismételje  meg  a  másik  oldalon  is.  Minden  oldalt  4 
másodperces intervallumban fújjon le.

 Várjon egy percet a a futószalag bekapcsolása előtt.

Tisztítás
A futószalagot mindig tartsa tisztán. Tisztítsa meg a szalag külső és belső felét, 

valamint  a mellette levő síneket is. Így kevesebb idegen anyag kerül be a szalag alá. 



A szalag tetejét nedves ronggyal tisztítsa. Tisztításhoz soha ne használjon maró 

hatású anyagokat. Figyelmeztetés! A motor takarójának eltávolítása előtt mindig 
húzza ki a kábelt az elektromos hálózatból. Évente egyszer tisztítsa ki a motor 

környékét a motortakaró eltávolítása után.

Tárolás: 
A gépet tiszta, száraz helyen tárolja. Az dugót minden alkalommal húzza ki az 
elektromos hálózatból.

Fontos megjegyzések
• A  termék  megfelel  a  jelenlegi  biztonsági  előírásoknak.  A  gép  othoni 

használatra  alkalmas.  A  forgalmazó  nem  vállal  felelősséget  a  helytelen 
használat okozta hibákért.

• A torna megkezdése előtt kérje ki kezelőorvosa véleményét.
• A  gép  nem  felel  meg  orvosi  célokra,  tehát  kezelés  nem  végezhető 

segítségével.

A pulzusmérő által mért értékek nem felelnek meg orvosi kivizsgálásnak.

Hibajelzés

Jel Ok Megoldás

E0 Nincs csatlakoztatva a biztonsági 
kulcs Csatlakoztassa a biztonsági kulcsot

  E1 Hibás sebesség Ellenőrizze  a  kábeleket,  esetleg  hívjon 
szakembert

  E2 Hiba a motorban Kérem  ellenőrizze  le,  hogy  a  kábelek 
megfelelően vannak-e csatlakoztatva

  E3 Sebességhatár túllépése Állítsa be a kívánt sebességet, vagy hívjon 
szakembert



Hibák megoldása: 

PROBLÉMA: A számláló nem világít
MEGOLDÁS:   Bizonyosodjon meg róla, hogy a hálózati kábel megfelelően van-e 

csatlakoztatva, valamint hogy az ON/OFF gomb be van-e kapcsolva. 

PROBLÉMA: Az elektromos biztosíték kikapcsol edzés közben. 
MEGOLDÁS: Ellenőrizze, hogy a futópad be van-e kötve a 20amperes körbe

PROBLÉMA: Emelkedéskor a futópad kikapcsol
MEGOLDÁS: Ellenőrizze, hogy emelkedéskor a hálózati kábel ne feszüljön, valamint 

elérjen az elektromos hálózatig.

PROBLÉMA: A futószalag edzés közben elcsúszik a szalag közepéről.
MEGOLDÁS:   Bizonyosodjon meg róla, hogy a futópad egyenes felületen 

helyezkedik el. Ellenőrizze a szalag feszességét. 

PROBLÉMA: A futópad kattogó hangot hallat
MEGOLDÁS: Az optimális felhasználáshoz a futópadot egyenesítse ki.

Torna:
Ezen gép használatával jobb kondícióra tehet szert, ugyanakkor formálja az izmait is. 
Fogyókúra esetén segít a súly csökkentésében.

1. Bemelegítő gyakorlatok
Biztosítják a megfelelő vérkeringést. Meggátolja a görcsöket és az izomfájdalmat. Minden 
nyújtógyakorlatnak 30 másodpercig kellene tartania. Az izmokat csak addig nyújtsa, 
amíg a fájdalom elfogadható. Ha a gyakorlat nagyon fáj, lazítson.

Az oldalsó hasizmok nyújtása          Comb hátsó része         Comb első része      Comb belső része           Vádli és Akhilleusz izom
2. Maga a torna

Edzés, mely közben meg kell erőltetnie magát. A rendszeres edzésnek köszönhetően a 
lábai hajlékonyabbak lesznek. Fontos a tempó megtartása. Az edzés akkor a 
legeffektívebb, ha a pulzusát a grafikonon látható  maximumig emeli.
Ennek a résznek 12 percig kellene tartania.



3. Lazítógyakorlatok
Ezek a gyarkorlatok segítenek a kardio-vaszkuláris rendszernek megnyugodni. Ez 
lényegében a bemelegítő gyakorlatok megismétlése. A tempó és terhelés csökkentése 
legalább 5 percen keresztül. A nyújtógyakorlatokat sem szabad abbahagyni. Ne 
feledkkezzen meg róla, hogy a gyakorlatokat lassan kell elvégezni. 3-szor ajánlott 
naponta tornázni.

Az izmok formázása
Az izmok formálásához a terhelés növelése szükséges. A bemelegítő és lazító gyakorlatok 
egyformák, csak az edzés végén növelje meg a terhelést. Időnként szabályozza a 
sebességet úgy, hogy megtartsa optimális pulzusát.

Súly csökkenése
Az alap faktor a megerőltetés. Minél tovább és keményebben fog edzeni, annál több 
kalóriát éget el, ugyanakkor jobb kondícióra is szert tehet.



Jótállási feltételek:

A forgalmazó garanciát vállal a következő feltételek mellett:
1. A vázra 60 hónap jótállás érvényes a megvásárlás napjától kezdve
2. A számlálóra 60 hónap jótállás érvényes a megvásárlás napjától kezdve
3. A többi részre 24 hónapos jótállás érvényes

A jótállás a következő esetekben nem érvényes:
1. a felhasználó által okozott hibák, helytelen összeszerelés, formai változtatások stb.
2. helytelen karbantartás
3. mechanikai károsodás
4. rendszeres használattal kopó részek (pl gumi részek, talpak stb)
5. természeti csapás
6. nem hozzáértő beavatokzások
7. helytelen bánásmód, helytelen elhelyezés, túl magas vagy alacsony hőmérséklet, víz 

által okozott károk, nagy nyomás által okozott károk, méretek szándékos 
megváltoztatása

Figyelmeztetés
1. 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.

2. Figyelmeztetés: Az alap modelleknél koszorús csapágyakat használnak. Ezen 
csapágyak élettartama rövidebb lehet, mint a jótállási idő. Az élettartamuk kb. 100 
óra.

3. A jótállás ideje alatt minden gyártással kapcsolatos hiba el lesz távolítva, hogy a 
termék kényelmesen használható legyen.

4. Csak az írásban beadott reklamáció fogadható el a hiba pontos megnevezésével
5. A reklamációt a megvásárlás helyén kell megtenni.

Eladás dátuma                                    pecsét és aláírás

Vásárlás helye

Insportline Hungary kft.
Kossuth Lajos u. 65, 2500 Esztergom

Tel./Fax: +36 (33) 313242
Mobil: +36 (70) 211 8227
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