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LÉPÉSSZÁMLÁLÓ RÖGZÍTÉSE 

A nadrág derékrészére vagy az övre is rögzíthető a lépésszámmláló. Ügyeljen arra, hogy a 
lépésszámláló megfelelő popzícióban legyen, máskülönben helytelen adatokat rögzíthet 
használat közben. 

 

LÉPÉSSZÁMLÁLÓ HASZNÁLATA 

1. A SET gomb 5 másodperces nyomására az értékek kinullázódnak. (Fontos, hogy középen 
erősen kell nyomni). 

2. A MODE gomb megnyomásával megtekintheti a megtett távolság és  

elégetett kalória értékét.  

MEGJEGYZÉS: Az alábbiak vezethetnek helytelen adatokhoz: 

1. Ha a lépésszámláló merőleges helyzetben van a talajhoz képest. 

2. Ha mozgó járművön van. 

3. Futásnál. 

4. Egyenetlen lépések esetén.  

5. Ha megáll, ül vagy lépcsőzik. 

Első használat előtt távolítsa el az elem csomagolását. Egy LR1130 elem tartozik a lépésszámlálóhoz. 

 

FIGYELMEZTETÉS! 
 

 A lenyelt gombelem életveszélyes egyészségügyi problémákhoz vezethet. Azonnal forduljon 
orvoshoz. 

 Ne keverje a különböző típusú elemeket vagy a régebbit az újjal. Ügyeljen arra, hogy a 
megfelelő módon helyezze be az elemet. A lemerült elemet távolítsa el a lépésszámlálóból. 
Ne dobja az elemet nyílt lángba. Ha hosszabb ideig nem használja a lépésszámlálót, akkor az 
elemet távolítsa el belőle. 

INFORMÁCIÓ 

 MEGSEMMISÍTÉS: Mivel elemet és egyéb elektronikai alkatrészeket tartalmaz a szerkezet, 
ezért kérjük ne dobja ki normal háztartási hulladékként. Kérjük az arra kijelölt helyen 
semmisítse meg a készüléket. A használati útmutatót őrizze meg. 

 

 

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 
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 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 


