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Figyelmeztetés: Az összeszerelés és a gép első használata előtt figyelmesen olvassa el a 
használati útmutatót. A használati útmutatót tegye el, a későbbiekben szüksége lehet rá. 
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FIGYELMEZTETÉS 

BIZTONSÁG 
 

Az edzés előtt kérdezze meg kezelőorvosát. Az intenzív súlyzós edzést az orvosnak jóvá kell 
hagyni. A terméket rendeltetésszerűen használja. Az összeszerelés és a gép első használata 
előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. 

 Edzés során gyermek ne tartózkodjon a gép közelében. Felügyelet nélkül gyermek ne 
tartózkodjon a gép közelében. 

 Mozgó részek közelébe ne rakja a kezét, nehogy oda csípje. 

 Biztonsági okokból a gép környezetében legalább 0,6 m szabad helyet biztosítson. 

 Rendszeresen ellenőrizze a kötőelemek (csavarok, anyák stb.) stabilitását. Ellenőrizze, hogy 
valamelyik alkatrész nem használódott-e el.  

 A gépet nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon oldószereket, kémiai vegyszereket, 
tisztítószereket. 

 A szerkezetet egyenes, stabil, szilárd felületre helyezze. Csúszós padló esetén tegyen a 
szerkezet alá gumis alátétet, védőszőnyeget. 

 Edzéskor megfelelő sport öltözetet és cipőt viseljen. Ne viseljen túl bő öltözéket, vagy 
kiegészítőket (pl. ékszer). 

 Az edzést minden esetben szakszerű felügyelet alatt végezze. 

 Max. teherbírás: 110 kg 

 

TÁROLÁS 

 
A szerkezetet száraz helyen tárolja. A gép tárolása szempontjából alkalmatlan a nedves, extrém hideg 
környezet – korrózióhoz, meghibásodáshoz vezethet.  

 

AJÁNLÁS 

Szükséges eszközök 

 Csavarkulcs (14/17 mm) 

Tiszta, egyenes, stabil, elegendő nyagyságú szabad felületen szerelje össze a szerkezetet, hogy 
kényelmesen tudjon szerelni, így minimalizálva a sérülések kockázatát. 

Az összeszereléshez hívjon segítséget – gyorsabb, egyszerűbb, biztonságosabb, mivel az egyes 
részek túl nagyok, nehezek lehetnek egy személy részére. 

Nyissa ki a csomagot – a kockázatok csökkentése érdekében olvassa el a dobozon lévő utasításokat. 
Ügyeljen arra, hogy a rögzítésre használt részek ne okozzanak sérülést. A dobozt a felső részen 
nyissa ki – így a legegyszerűbb és a legbiztonságosabb kivenni az alkatrészeket a dobozból. 
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Óvatosan csomagolja ki az alkatrészeket és az “Alkatrész lista” alapján ellenőrizze, hogy minden elem 
a rendelkezésére áll-e. Néhány kisebb alkatrész már hozzá lehet erősítve a szerkezethez, ezért 
mielőtt a Szervíz osztályhoz fordulna, alaposan ellenőrizze az összes alkatrész meglétét. 

 

A CSOMAG TARTALMA 

ALKATRÉSZEK 
 

Č. 1. 2x 

Alap rész 
 

 

Č. 2. 1x 

Alsó összekötő 
 

 
 

 

Č. 3. 1x 

Tengely 
 

 
 
 

Č. 4. 1x 

Felső 
összekötő 

 

 
 

 

Č. 5. 2x 

Alsó oszlop 
 

 
 
 
 

Č. 6. 2x 

Felső oszlop 
 

 
 

Č. 7. 1x 

Jobb kar 
 

 
 

Č. 8. 1x 

Bal kar 
 

 
 

 

Č. 9. 1x 

Pad váza 
 

 

 

Č. 10. 1x 

Pad kitámasztó 
 

 

Č. 11. 1x 

Nyújtó 
 

 

Č. 12. 1x 

Biztonsági rúd 
 

 
 
 

Č. 13. 2x 

Konzol rúd emelők 

 
 
 

Č. 14. 2x 

Markolat 
 

 
 
 
 
 

Č. 15. 1x 

Kézi csavar 
(M10*20) 

 

 
 
 
 
 

Č. 16. 1x 

Biztonsági ék 
(10*60) 

 

 
 

 

Č. 17. 2x 

Kartámasz 
 

 
 
 

Č. 18. 1x 

Pad 
 

 

Č. 19. 2x 

Védőborítás 
(45*45) 

 

 
 
 

Č. 20. 4x 

Alap rész 
biztonsági 

borítás (50*50) 
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KÖTŐELEMEK 
 

Az összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza-e az összes kötőelemet. 

 

Szám Név db Illusztrációs kép 

21 Hatszögletű csavar M10*65mm 6 

 

22 Hatszögletű csavar M10*60mm 9 

 

23 Hatszögletű csavar M10*55mm 4 

 

24 Hatszögletű csavar M10*20mm 4 

 

25 Hatszögletű csavar M10*16mm 8 

 

26 Hatszögletű csavar M8*60mm 4 

 

27 Hatszögletű csavar M8*16mm 4 

 

 

ALÁTÉTEK 
 

28 Alátét M10 50 

 

29 Alátét M8 8 

 

 
ANYÁK 

 

30 Önzáró anya M10 19 
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ÖSSZESZERELÉS 

Óvatosan csomagolja ki az alkatrészeket és az “Alkatrész lista” alapján ellenőrizze, hogy minden elem 
a rendelkezésére áll-e. Néhány kisebb alkatrész már hozzá lehet erősítve a szerkezethez, ezért 
mielőtt a Szervíz  osztályhoz fordulna, alaposan ellenőrize az összes alkatrész meglétét. 

1. LÉPÉS 

1. Erősítse az alap részhez (1) a biztonsági borítást (20). 

2. Állítsa össze az alap részt (1) az alsó összekötő (2), az M10x65mm csavarok (21), az M10 
alátétek (28) és az M10 önzáró anya (30) segítségével. 

2. LÉPÉS 

1. Erősítsen az alap részhez (1) egy alsó oszlopot (5) az M10x55mm csavarok (23), az 
M10x60mm csavarok (22), az M10 alátétek (28) és az M10 önzáró anya (30) segítségével. 

2. A tengelyt (3) erősítse az alsó oszlophoz (5) és fixálja az M10x20mm csavar (24) és az  M10 
alátét (28) segítségével. A másik oldalról tolja rá a pad keretét (9) – a keretet biztosítsa a kézi 
csavar (15) segítségével. 

3. A pad keretéhez (9) erősítse a pad kitámasztóját (10) az M10x60mm csavar (22), az M10 
alátét, az M10 önzáró anya (30) és a biztosító ék segítségével (16). 



7 
 

3. LÉPÉS 

1. Erősítse az alap részhez (1) a másik alsó oszlopot (5) is az M10x55mm (23) csavar, az 
M10x60mm csavar (22), az M10 alátét (28) és az M10 önzáró anya (30) segítségével. 

2. Erősítse a tengelyt (3) az alsó oszlophoz (5) az M10x20mm csavarok (24) és az M10 alátétek 
(28) segítségével. 

4. LÉPÉS 

Erősítse az alsó oszlophoz (5) a felső összekötőt (4) az M10x60mm csavar (22), az alátét  M10 
(28) és az önzáró anya (30) segítségével. 
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5. LÉPÉS 

1. Erősítse az alsó oszlophoz (5) a felső oszlopot 
(6) az M10x16mm csavar (25) és az M10 
alátét (28) segítségével. 

2. Erősítse a felső oszlophoz (6) a nyújtót (11) 
az M10x55mm csavar (23), az M10 alátét 
(28) és az M10 önzáró anya (30) 
segítségével. 

3. A biztosító rudat (12) erősítse az alsó 
oszlophoz (5). 

 

6. LÉPÉS 

1. Erősítse a karokat (7, 8) az oszlopokhoz (5, 
6) az M10x65mm csavar (21), az M10x16mm 
csavar(25), az M10 alátét (28) és az M10 
önzáró anya (30) segítségével. 

2. Erősítse a karokhoz (7, 8) a markolatot (14) 
az M10x20mm csavar (24) és az M10 alátét 
(28) segítségével. 

3. Erősítse a felső oszlophoz (6) a védőborítást 
(19). 
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7. LÉPÉS 

1. Erősítse a karokhoz (7, 8) a kartámaszt (17) 
az M8x60mm csavar  (26)  és az M8 alátét 
(29) segítségével. 

2. Erősítse a vázhoz (9) a padot (18) az 
M8x15mm csavar (27) és az M8 alátét (29) 
segítségével. 

3. Erősítse az alsó oszlophoz (5) a konzol rúd 
emelőket (13). 

 

8. LÉPÉS 

A pad vertikális fixálásához először húzza ki a keretből (9) a biztosító éket (16), majd emelje fel a padot 
és biztosítsa ki a biztosító rúd segítségével (12). 
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ALKATRÉSZ LISTA 
 

Szám Megnevezés db 

1 Alap rész 2 

2 Alsó összekötő 1 

3 Tengely 1 

4 Felső összekötő 1 

5 Alsó oszlop 2 

6 Felső oszlop 2 

 

7 Jobb kar 1 

8 Bal kar 1 

9 Pad váz 1 

10 Pad kitámasztó 1 

11 Nyújtó 1 

12 Biztosító rúd 1 

13 Konzol rúd emelő 2 

14 Markolat 2 

15 Kézi csavar (M10*20) 1 

16 Biztosító ék (10*60) 1 

17 Kartámasz 2 

18 Pad 1 

19 Védőborítás (45*45) 2 

20 Alap rész biztonsági borítás 
(50*50) 

4 

21 Hatszögletű csavar M10 x 65mm 6 

22 Hatszögletű csavar M10 x 60mm 9 

23 Hatszögletű csavar M10 x 55mm 4 

24 Hatszögletű csavar M10 x 20mm 4 

25 Hatszögletű csavar M10 x 16mm 8 

26 Hatszögletű csavar M8 x 60mm 4 

27 Hatszögletű csavar M8 x 16mm 4 

28 Alátét M10 50 

29 Alátét M8 8 
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30 Önzáró anya M10 19 

 

Garanciális feltételek, reklamáció 

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 

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. 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. 
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Eladás dátuma:       Eladó bélyegzője és aláírása: 
 
 
 
 
 
 
 

Forgalmazó: 
Insportline Hungary Kft. 

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

tel./fax: 0633-313-242 

 

 

 
 


