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Köszönjük, hogy termékünket választotta. Ez egy egyedülálló termék sportoláshoz és szabadidős 

tevékenységhez egyaránt. 

A termék első használata előtt olvassa el az egész kézikönyvet, és kövesse az utasításokat. 

Használati útmutató fontos információkat tartalmaz az ugróláb biztonságos használatával kapcsolatban. 
A sérülések elkerülése érdekében fontos, hogy betartsa az előírásokat. 

A használti útmutatót őrizze meg a későbbiekre is. 

 
TERMÉKLEÍRÁS 

Az ugróláb tulajdonképpen egy rugós rendszer, melynek segítségével el lehet rugaszkodni a földtől és 
ugrálva haladni előre. A különleges design és az egyedi rugózásnak köszönhetően a felhasználó 
gyakorlatilag “repül”. Az ugróláb egy igazi új őrület a sportolók körébenJumping cipő van egy nagy jövő 
előtt. Futás vagy ugrálás közben az ugrólábbal nagy sebesség érhető el akár 2-3 m magasságba is. Ez a 
sportolás és a szórákozás teljesen egyedüláló eszköze az egész világon. Kifejezetten népszerű a 
gyerekek körében az ugróláb, mivel egyszerre izgalmas és szórakoztató, de kíméli az ízületeket 
használat közben.  

 

ALKATRÉSZEK 

1. Váz 

2. Műanyag felület 

3. Gumi talp 

4. Rugó 

 

SZERSZÁMOK: 

 Imbuszkulcs a helyes beállításhoz. 

 

HASZNÁLATA 

Az ugróláb használható 

 Egyenes aszfalton. 

 Csak biztonságos, forgalomtól elzárt helyen használható, ahol sok szabad hely van. 

Az alábbi esetekben tilos az ugróláb használata: 

 Forgalmas, autókkal teli utakon 

 Egyenetlen, csúszós talajon: fű, szőnyeg 

 Lejtős, szűk utcákon vagy lépcsőn, ahol fennáll a sérülés veszélye 

 Akadályok átugrásánál 
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ALKALMAZÁSA 

1. Előkészítés: 

 Készítsük elő az ugrólábat. 

 Viseljen kényelmes szabadidő ruhát és edzőcipőt. 

 Viseljen védőfelszerelést: sisak, könyök-térd- és csuklóvédőt. 

2. Ugróláb beállítása: 

 

A párnázott térd tartóknak a vázhoz kell érniük. A térd tartók beállításához meg kell lazítani a 
csavarokat a rögzítő gyűrűn. A tartók fel-le fognak csúszni a rögzítő gyűrűben. Általában a 
rögzítő gyűrű mozgatása nem szükséges. Abban az esetben, ha elmozdítjuk a rögzítő gyűrűt, 
ügyeljünk arra, hogy a megfelelő pozícióban legyen amikor a csvaraokat visszacsavarozzuk 
szorosan. Húzza meg szorosan a csavarokat, de ügyeljen arra hogy ne húzza meg tulságosan 
őket. a térd mögötti szíjnak nem kell túl szorosnak lennie. Ez a beállítás a legjobb stabilitást 
nyújtja és könnyű használni. 

Megjegyzés: Ha bármilyen alkatrész megsérül vagy elkopik azonnal forduljon a szervízhez.  

A termék használata előtt ellenőrizze, hogy 

 A kötőelemek biztonságosan rögzítve vannak e 

 a műanyag rögzítő gyűrűt a a szivacsos térd tartókon 
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Megjegyzés: Az összes csavar egy speciális festékkel kezelt, hogy ne lazuljon meg. Ha bármi 
probléma merülne fel a csavarokkal, forduljon a szervízhez. 

3. Tippek kezdőknek: 

1) A kezdők ülő helyzetben rögzítsék az ugrólábat. 

2) A szíjaknak biztonságosan kell rögzíteniük a lábat. 

3) A szíjak segítségével a lábfej a kívánt pozícióba állítható. 

4) Csatolja be a szíjat a térd tartón. Ne túl szorosra. 

5) A másik ugrólábat rögzítse ugyanezen a módon. 

6) Használj segítséget (szék, fal, másik személy) a könnyebb felállás érdekében. 

7) Kezdőknek nem ajánlott egy lábon állni vagy ugrálni. 

8) A képességek biztonságos elsajátítása után a csavar kicsavarozható az alaplapról, 
aminek köszönhetően még több új tapasztalatot és élményt szerezhet. 

 

5. Tippek haladóknak:  
 

 

1) A heveder rögzítését a lábszár mögött kezdje el. 

2) Ezután füzze be a szíjat a tartóvázon keresztül. 

3) Ezután a szíj a térd mögött van, ismételje a folyamatot. 

4) A szíj a láb hátsó részén legyen megkötve, hogy ne akadályozzon ugrálás közben. 

 

6. Általános ajánlás: 

Óvatosan lépkedjen az ugrólábbal, egyik lábát tegye a másik után elkerülve azok 
összegabalyodását.Ne ugorjon. Csak lassan és óvatosan gyakoroljon. 

Figyelmeztetés gyerekeknek: 

1) Gyerekek minden esetben ülve vegyék fel az ugrólábat. A felnőtt és tapasztaltabb személy 
szemtől szemben állva segítse fel a gyereket a székről. 

2) A felnőttnek együtt kell mozognia a gyermekkel lépésről lépésre lassan.

A jobb térdnél van egy fekete pánt. Ez egy rövidebb pánt, ezért 
csak egyszer tekerhető körbe a lábon, a pánt pedig a térdnél van. 
Így kényelmes lesz a mozgás benne. 
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3) Az egyensúly megtartása érdekében fontos a folyamatos mozgás. 

4) Felnőtt felügyelete és segítsége nélkül a gyerekek ne használják az ugrólábat. Nagyon 
balesetveszélyes lehet. 

Esetleges esés után felállni: 

Általában a kezdők az esés után nem tudnak feállni a földről segítség nélkül. Szóval 
kezdetekben míg nem szerez elég tapasztalatot, kérjük ne próbáljon sétálni az 
ugrólábbal segítség nélkül, hacsak nem tud felállni az egyik lábára támaszkodva 
egyedül.  

7. Ugróláb levétele: 

1) Üljön fel egy magasabb székre, mint például bárszék. 

2) A tenyér és a hüvelykujj segítségével vegye le az ugrólábat. 

FIGYELEM 

1) Az ugróláb használata során bukósisak, térd-, könyök-és csuklóvédő viselete egyaránt 
kötelező. 

2) Lépésről lépésre sétáljon lassan az ugrólábban kezdetekben és ugráljon. 

3) Kondíciójának és tapasztalatának megfelelően gyakorolja az ugróláb használatát. Az 
edzésidőt fokozatosan növelje. 

Biztonsága érdekében: 

Az ugrólábat nagyon magas m,inőségű és ultrakönnyű anyagból tervezték. Az esetleges 
sérülések elkerülése érdekében ügyeljel az ugróláb annak alakatrészeinek karbantartására. 

 

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS 

 FIGYELEM!!! Ne használja az ugrólábat ha el van törve valamely testrésze, sérülése 
van vagy rossz egészségi állapottól szenved, amelyek befolyásolhatják reakció 
készségét. 

 Ha nem végzett elegendő bemelegítő gyakorlatot, kérjük ne ugorjon az ugrólábbal. 

 Ne használja az ugrólábat egyenetlen, csúszós felületen, lépcsőn, lejtőn vagy 
szőnyegen. Kerülje az olyan helyeket, ahol sok lehet az akadály. 

 Ne próbálja megjavítani vagy alkatrészeit kicserélni. Ha bármi probléma vagy kérdés 
merül fel, kérjük vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval. 

 Minden egyes használat után tisztítsa meg az ugrólábat akosztól és a portól. 

 

KARBANTARTÁS 

 Bármilyen sérülés esetén az ugróláb használata tilos. Használat előtt a hiba javítása 
kötelező.  

 Javítási munkát csak az arra kijelölt hivatalos szervizek végezhetik. 

 Csak száraz rongyot használjon az ugróláb tisztításához.  

 Fontos, hogy megbizonyosodjon róla, hogy nincsenek kiálló éles részek a felületen, 
ahol használni fogja az ugrólábat. 
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TECHNIKAI ADATOK 

Model: Gyerek 

Méret: 66,5x 58,5x 42 cm  

Súly (nettó): 4,5kg / pár 

  Súly (bruttó): 5,5kg / pár 

 
Model: Felnőtt 

Méret: 88x 29x 38cm  

Súly (nettó): 7,5kg / pár 

Súly (bruttó): 9,5kg / pár 

 

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. 
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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 


