
Használati útmutató – CZ

IN 10795 Térd tapasz (5714NS-30)

1. Használat előtt vegye le az összes szalagot a kép szerint. Hajlítsa be térdét 90 ° és az 1. sz részt tapassza a
térdkalácsra. 

2. Ezután tapassza le a bal, majd a jobb részt a combjára. 

3. Végül a hosszabb részeket tapassza a sípcsontjára.

4. Ezután az oldalsó rövidebb részeket tapassza a combja hátsó részéhez -  a tapaszt ne húzza meg. 

5. Végül a sípcsontjára tapassza rá a maradék szalagokat. Az egészet símítsa át, hogy jól odatapadjon a bőréhez. 

6. Húzza le a papírszalagot a tapaszról és rögzítse a lábszár izomzatán. Ne feszítse meg a szalagot.



7. A fentiekkel megegyező módon rögzítse a szalagot a jobb lábszáron is.

8. Rögítse a szalagot a vádli külső és belső részén. Ne feszítse meg a szalagot.

9. Végül egy párszor óvatosan csúsztassa végig a kezét az egész felületen.

Specifikáció:

ANYAG: PAMUT + SPANDEX RUGALMAS SZÁL

TÍPUS: TÉRD TAPASZ

TAPASZ MÉRETE: 40cm x 15cm (2 kusy)

Figyelmeztetés:

A  tapaszt  ne  használja  nyílt  sebre,  horzsolásra.  Használat  előtt  konzultáljon  orvosával.  Ta r t sa  be  az
ú tmu ta tó t .  

H a  sz ü k s é g e s  k é r j e n  sz a k s z e r ű  s e g í t s é g e t .



GARANCIÁLIS FELTÉTELEK, REKLAMÁCIÓ

Jótállás
Az eladó 24 hónapos garanciát nyújt a vevőnek, kivéve ha a jótállási számlán, vagy egyéb 
dokumentumon más garanciális idő szerepel. A kötelező jótállás időtartama nem érinti a vevőt.
Az eladó garanciát vállal a minőségre, ha az eladott termék a normál célnak megfelelően van 
felhasználva, és  megtartja a szerződésben elfogadottakat. 

A garanciális feltételek nem érvényesek a következő esetekben:
• a felhasználó által okozott károk, pl. nem szakszerű szerelés, az áru megrongálása helytelen 

javítással
• helytelen karbantartás
• mechanikai károsodás
• elhasználódott alkatrészek a mindennapi használat során (pl. gumi és műanyag alkatrészek, 

mozgó mechanizmusok, stb.)
• elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa 
• szakszerűtlen beavatkozás 
• szakszerűtlen kezelés, helytelen elhelyezés, magas illetve alacsony hőfokhatás, víz, aránytalan 

nyomás, szándékosan átalakított alak és nagyság változtatás

Reklamáció igénylés
Reklamációkérelem eljárása 
A vevő köteles az eladó által eladott árut mihamarabb átnézni. A vevő az ellenőrzést lehetőleg úgy 
végezze, hogy az esetleges hibákat észrevegye.
Reklamáció esetén a vevőnek be kell mutatni a vásárlást igazoló dokumentumot a gyártási számmal. 
Amennyiben az igazolószelvény hiányos, az eladónak jogában áll elutasítani a reklamációs kérelmet. 
Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre nem vonatkozik a jótállás (pl. nem teljesítették a 
garanciális feltételeket, a hiba tévedésből lett jelentve, stb.) az eladó jogosult a költségtérítésre. A 
szerelési költség az érvényben lévő árlista alapján lesz elszámolva.
Ha az eladó a tesztelés során nem találja hibásnak az árut, jogában áll a reklamációt érvénytelennek 
tekinteni, és  jogosult az érvénytelen reklamációkor felmerülő költségek visszatérítésére.
Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre vonatkozik a jótállás, az eladónak kötelessége a 
hibát elhárítani, esetlegesen új árut adni. Az eladó a vevő beleegyezésével más termékre is cserélheti a 
hibás árut. A kártérítés rendezése e bekezdés alapján az eladóra vonatkozik.
Az eladó a reklamációt az áru kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül rendezi, amennyiben 
nincs más idő megegyezve. Az érvényes nap az eladó által eladott, de cserére kerülő termék eladásánál 
feltüntetett nap. Amennyiben az eladó nem tudja elrendezni a reklamációkérelmet, megegyezik a vevővel
más alternatív lehetőségben. Ha ilyen megegyezés nem jön létre, az eladó köteles anyagi kártérítést 
fizetni a vevőnek.

        Eladás dátuma:                                   Eladó bélyegzője és aláírása:

Forgalmazó:
Insportline Hungary Kft.

2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65.
www.insportline.hu

 tel./fax: 0633-313-242

http://www.insportline.hu/
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