
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

IN 13184 Hasizom erősítő inSPORTline AB Perfect BB



TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ..................................................................................................................... 3

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS...........................................................................................................3

ÖSSZESZERELÉS................................................................................................................................. 4

GYAKORLATOK.................................................................................................................................... 4

SZÁMÍTÓGÉP........................................................................................................................................ 5

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK, REKLAMÁCIÓ.......................................................................................6



BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

A termék első használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat:

Ha nem tartja be a használati utasításokat vagy nem rendeltetésszerűen használja a terméket,
akkor az esetleges károkért nem vállalunk garanciát. 

 Terhelheőség: 100 kg

 Győződjön meg róla, hogy a termék használata közben nincsenek gyerekek és háziállatok a
közelben. Gyermekek csak felnőtt felügyelettel használhatják a terméket. 6 éves kor alatt nem
ajánlott a termék használata.

 Minden egyes használat előtt ellenőrizze a termék alkatrészeit.

 Testi fogyatékkal élők csak orvossal való előzetes konzultáció után, valamint csak az általa előírt
gyakorlatokat alkalmazhatják a terméken.

 Hányinger,  szédülés,  mellkasi  fájdalom vagy egyéb rosszullét  estén azonnal hagyja  abba az
edzést. 

 Magas  vérnyomás,  szívbetegség,  légzőszervi  betegségek,  ízületi  gyulladás,  hátfájás,
menstruációs  problémák,  terhesség  és  más  egészségügyi  problémák  esetén  konzultáljon
orvosával az első használat előtt.

 Egyszerre csak egy személy használhatja a készüléket.

 Edzés közben viseljen kényelmes sportruházatot,  tartózkodjon a túl  laza ruházattól,  valamint
ékszerek viseletétől.

 Ne használja a készüléket nedves, csúszós egyenetlen felületen. Otthoni használatra alkalmas.

 A biztonságos használat érdekében hagyjon maga körül 1 m szabad helyet.

 Ne használja a készüléket, ha bármilyen módon sérül.

 A készülék csak beltéri használatra alkalmas.

Megjegyzés:

Mindig melegítsen be a termék használata előtt.

Fokozatosan építs fel edzésprogramjét. Ne terhelje túl magát.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

 Tiszta, száraz helyen, gyermekektől elzárva tárolja a készüléket.

 Minden használat után puha nedves ronggyal távolítsa el a szennyeződéseket a készülékről. Ne
használjon szappanos vizet vagy maró hatású vegyszereket.



ÖSSZESZERELÉS

1. Felső kar

2. Kerek lyuk

3. Alsó kar

4. Rugó

5. Jobb gömbcsukló

6. Bal gömbcsukló

A bal gömbcsukló 2-es számozású, a jobb gömbcsukló
1-es számozású.

A rugós csapnak át kell haladnia a kerek lyukon.

1. Szíj

2. Felső kar

Fektessen  le  a  földre  minden  alkatrészt.  Győződjön
meg, hogy minden rész sértetlen.

A szíjat az ábrán látható módon rögzítse.

GYAKORLATOK

Mindig  melegítsen  be,  mielőtt  elvégzi  a  gyakorlatokat.  Különböző  testrészek  erősítésére  alkalmas a
hasizom erősítő. Az alábbi ábrák a gyakorlatokat illusztrálják.

1. ábra: 

Ez a klasszikus
pozíció

kifejezetten a
hasizom

erősítésére
alkalmas.

2. lépés:

Másik változata a
hasizom

erősítésének.

3. lépés:

Elsősorban a kar-
és a mellizom
erősítésére
alkalmas.

Obrázek 4:

Comb-és
csípőerősítő

gyakorlat
kalóriaégetéssel.



5. lépés:

Fekvőtámasz
pozíció a teljes

felsőtest
erősítésére.

 6. lépés:

A farizom és
hasizom

erősítésére
alkalmas

gyakorlat. 

7. lépés:

Lábemelő
gyakorlat  a
combok
erősítésére.

Obrázek 8:

Derék karcsúsító
gyakorlat.

SZÁMÍTÓGÉP

LED KIJELZŐ

COUNT / SZÁMLÁLÓ -------------0-9999

REPS / ISMÉTLÉSEK SZÁMA ----0-9999

CAL / KALÓRIA     -------------------0.0-999.9KAL

GOMBOK

MOD gomb: A MOD gomb megnyomásával kiválasztja a kívánt funkciót. Tartsa lenyomva a gombot 3-4
másodpercig, hogy visszaállítsa a kijelzőt.

RST gomb: A gomb megnyomásával a kiválasztott funkcióban marad.. 

FUNKCIÓK

TIME / IDŐ: Nyomja meg a MOD gombot a TIME funkció kiválasztásához – az idő mérésére szolgál.

COUNT / SZÁMLÁLÓ: A teljes ismétlések számát jelzi.

REPS / ISMÉTLÉSEK SZÁMA: A célkitűzött ismétlések száma – a felhasználó igényeihez igazítható.



CAL / KALÓRIA:  Nyomja meg a MOD gombot a CAL funkció kiválasztásához – az elégetett kalóriát
jelzi.

SCAN: Automatikus váltás a funkciók között.

 GARANCIÁLIS FELTÉTELEK, REKLAMÁCIÓ
Garanciális feltételek

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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