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BIZTNOSÁGI UTASÍTÁSOK 

A használati útmutatót őrizze meg, a későbbiekben még szüksége lehet rá. 

 Használat előtt olvassa el a használati útmutatót. 

 A gép használata akkor biztonságos és hatékony, ha megfelelően van összeszerelve és 
rendeltetésszerűen van használva. A gép tulajdonosa felel azért, hogy az evezőpad minden 
használója tisztában legyen a használati útmutatóban szereplő utasításokkal, a gép helyes, 
rendeltetésszerű használatával, a biztonsági utasításokkal. 

 Ha a vérnyomására vagy szívbetegségére gyógyszert szed, az edzés előtt konzultáljon 
orvosával. 

 A helytelen vagy túlhajszolt edzés egészségre ártalmas lehet. 

 Ha edzés alatt rosszul érzi magát, gyengének érzi magát (pl. nyomja a mellkasát, túlzott 
szívverés, nincs levegője, szédül), azonnal hagyja abba az edzést. A következő edzés előtt 
konzultáljon orvosával. 

 A gépet csak felnőtt személy használhatja. Gyermeket és háziállatot ne engedjen a gép 
közelébe. 

 A gépet egyenes és szilárd talajra helyezze. A gép környezetében legalább 0,6 m szabad 
helyet biztosítson. 

 A gép minden használata előtt ellenőrizze a csavarok és anyák stabilitását. 

 A gép minden használata előtt ellenőrizze, hogy a részek nincsenek-e elhasználódva, 
megrongálódva. 

 A gépet a használati útmutatóban szereplők alapján használja. Ne használja a gépet, ha az 
összeszerelés során, vagy az ellenőrzések során meghibásodott alkatrészt talál, vagy a 
használat során furcsa hangot ad ki. Az ilyen esetekben nyújtsa be a gépet reklamációra. 

 Az edzés során megfelelő ruházatot viseljen. Ne viseljen bő ruhát, beakadhat a gép kiálló 
részeibe, vagy akadályohatja a mozgásban. 

 A gép terápiás célokra nem alkalmas. 

 A gép beállításához szolgáló részek nem állhatnak ki.  Akadályozhatják a felhasználót a 
mozgásban. 

 A gépet óvatosan emelje fel. Ügyeljen arra, hogy ne húzza meg a hátát. Szükség esetén kérje 
másik felnőtt személy segítségét. 

 A gép teherbírása: 150 kg 

 Osztály: SB (EN 957-1 és EN 957-7 európai norma) – otthoni és edzőtermi használatra.  

 FIGYELMEZTETÉS: A mért pulzusérték nem feltétlen pontos. A túlterhelt edzés komoly 
sérülésekhez, halálhoz vezethet. Ha edzés során gyengének érzi magát, azonnal hagyja 
abba. 
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PARAMÉTEREK 
 

Méret összecsukott állapotban 126.5 x 57 x 192.5 cm 

Méret összeszerelt állapotban 245 x 57 x 112 cm 

Súly 40 kg 

Lendkerék súlya 3 kg 

Fék rendszer Magnetický 

Nehézségi fokozat száma 16 

Pálya hossza 99 cm 

Teherbírás 150 kg 

 

AZ EVEZŐPAD RÉSZEI 
 

 

Szám
. 

Megnevezés db Szám
. 

Megnevezés db 

1 Fő vázszerkezet 1 10 Vezérlő panel 1 

3 Első tartórúd 1 13 Nyereg 1 

4 Hátsó tartórúd 1 38L Támasztó láb bal burkolat 1 

5 Pedál 1 38R Támasztó láb jobb burkolat 1 

8 Pálya 1  Összekötő anyag és szerszám 
szett 

1 
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ÖSSZESZERELÉS 

1.lépés 

1. Erősítse a támasztó láb burkolatokat (38L és 38R) az alap szerkezethez (1) a csavarok 
segítségével  (86). 

2. Erősítse az első tartórudat (3) az alap szerkezethez(1) az „a“ kép alapján. Használjon 
imbuszcsavarokat (20), rugós alátétet (21) és lapos alátétet (22), a  „b“ kép alapján. 

2.lépés 

1. Erősítse a pályát (8) a fő vázszerkezethez (1) imbuszcsavarok (20), rugós alátétek (21) és 
lapos alátétek (23) segítségével. 

2. Erősítse a hátsó tartórudat (4) a pályához (8) imbuszcsavarok (20), rugós alátétek (21) és 
lapos alátétek (22) segítségével, az „a“ kép alapján. 



6  

3. Először erősítse a csavarral erősített ütközőt (28 & 26) és a következő ütközőt (26) a pályához 
(8) imbuszkulcsok segítségével (27) a „b“ kép alapján. 

 

3.lépés 

Erősítse a pedál felépítményt (5) az alap vázhoz (1) imbuszcsavarok (20), rugós alátétek (21) és lapos 
alátétek (22) segítségével. 
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4.lépés 

A pályát (8) úgy erősítse oda, hogy lépjen rá a támasztó lábra (9) –lásd “a” képet. 

 
5.lépés 

1. Csatlakoztassa a vezérlő panel felső kábelét (101) és az érzékelő kábeleket (102, 103) a 
vezérlő panelhez (10). 

2. Erősítse a kijelzőt (10) a tartóhoz csavarok (76) segítségével – lásd kép. 

3. Erősítse a vezérlő panel kart (2) és a vezérlő panelt (10) megfelelő helyzetbe a kép alapján. 

4. Csatlakoztassa a gépet a tápegységhez az adapter segítségével és kapcsolja be a kijelzőt. 
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PEDÁLOK BEÁLLÍTÁSA 

Lefelé tolás 
 

Húzza ki a csíptetőt a csúszó lemezeken (15). Végül csúsztassa a pedálokat lefelé úgy, ahogy a képen 
látni. 
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Felfelé tolás 
 

Nem kell a csíptetővel manipulálni. A pedálokat húzza felfelé úgy, ahogy a képen látni. 
 

VEZÉRLŐ PANEL 
 

Vezérlő panel funckiók 
 

MEGNEVEZÉS FUNKCIÓK 

WATTS/TELJESÍTMÉNY MÉRÉSE 0 – 999 W értéktartomány között mutatja a 
teljesítményt – váltakozva a kalória értékekkel. 

CALORIES/KALÓRIA Mutatja az edzés alatt elégetett kalóriák számát – 
váltakozva a teljesítmény értékkel. 

 0 – 9999 cal értéktartomány  között mutatja az 
elégetett kalóriák számát 
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DISTANCE/TÁVOLSÁG Mutatja a megtett távolságot. 

Értéktaromány: 0 – 99999 m; emelkedik/csökken 100 
m-ként. 

PULSE/PULZUS Az edzés során mutatja a percenkénti szívverést 

(bpm). Értéktartomány: 30 – 230 bpm 

TIME/500M/IDŐ/500M Mutatja az edzési időt. 

Értéktartomány: 0:00 ~ 99:00 

A számítógép 6 másodpercenként érzékeli az értékeket. 
Az aktuális sebesség alapján mutatja a befejezésig a 
hátralévő időt – 500m. 

SPM/HÚZÁSOK SZÁMA PERCENKÉNT Értéktartomány: 0 – 99; Értékbeállítás 5 húzás 
percenként 

LOAD/NEHÉZSÉG Nehézség beállítása. 

Nehézségi szint száma: 16 

STROKES/HÚZÁSOK Számolja a teljes húzások számát. 

Értéktartomány: 0 – 9999 húzás 

6 másodpercenként aktualizálja a húzások számát. 

A húzások számának kinullázása  a tápegységből való 
eltávolításával történik. 

TIME/IDŐ Mutatja az edzési időt. 

MANUAL/MANUÁLIS ÜZEMMÓD Manuális üzemmód. 

PROGRAM 12 előre beállított program. 

H.R.C./CÉL 
PULZUSÉRTÉK 

Cél pulzusérték üzemmód. 

RACE/VERSENY A GÉPPEL Virtuális versenyzés a géppel. 

USER/FELHASZNÁLÓI PROGRAM Saját nehézség beállításának lehetősége. 

 

Nyomógomb funkciók 
 

NYOMÓGOMB FUNKCIÓK 

Nyíl felfelé A beállított értékek növelése vagy továbblépés a 
választásban. 

Nyíl lefelé A beállított értékek csökkentése vagy továbblépés a 
választásban. 

Enter A gomb megnyomásával megerősíti a beállítást vagy a 
választást. 

 
 

Reset 

A gomb megnyomásával kinullázza a beállított értékeket. 

Az edzés befejeztével a gomb megnyomásával a fő menübe 
lép. 

2 s-ig nyomja a gombot és a vezérlő panel restartol. 

Start/Stop A gomb megnyomásával elindítja vagy befejezi az edzést. 

Recovery/Kondíció kiértékelése 
A teljesítmény pulzusérték alapján kiértékeli az Ön 
kondícióját 
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Felhasználás 
1. BEKAPCSOLÁS 

Csatlakoztassa a gépet a tápegységhez. A vezérlő panel hangjelzés kíséretében bekapcsol 
és a kijelzőn 2 másodpercig megjelenik minden mező (1.kép). A nyilak segítségével válassza 
ki a felhasználói beállításokat (USER), majd azon belül egyet a négy felhasználói program 
közül (U1-U4). Az ENTER gomb megnyomásával erősítse meg a választását, majd állítsa be 
az edzés paramétereit. Ha a motor megáll, a terhelés automatikusan az 1 szintre lép. 

 

 

1.kép 

2. ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD 

Ha a nyomógombok 4 percig nem aktívak, vagy a gép 4 percig  nem érzékel semmilyen 
mozgást, a kijelző kikapcsol és a terhelési szint a kiinduló pozícióba tér vissza. A mért értékek 
a következő edzéshez mentődnek. 

3. FUNKCIÓ KIVÁLASZTÁS 

A fő beállítási pozícióban a kejelzőn villogni kezd a  „MANUAL" (manuális üzemmód). A nyilak 
segítségével válassza ki a funkciót: MANUAL (manuális üzemmód) → PROGRAM (előre 
beállított program) → H.R.C. (cél pulzusérték beállítása) → RACE (versenyzés a géppel) → 
USER (felhasználói program beállítása). Az ENTER gomb megnyomásával megerősíti a 
választását. 

4. MANUÁLIS ÜZEMMÓD 

a. Ha a fő menüben megnyomja a START/STOP gombot, elindul a manuális üzemmód. 

b. A nyilak segítségével a funkciók lehetőségében és az ENTER gomb megnyomásával szintén 
elindíthatja a manuális üzemmódot. 

c. A nyilak segítségével válassza ki az idő célértéket (TIME), a távolságot (DISTANCE), az 
elégetett kalóriát (CALORIES) vagy a pulzust (PULSE) és nyomja meg az ENTER gombot 
a megerősítés érdekében (2. kép). (Együttesen nem lehetséges az idő és a távolság 
célértékének a beállítása.) 

d. A START/STOP gomb megnyomásával elindítja a gépet (3. kép). A beállított értékek 
fokozatos visszaszámlálódnak. A nyilak segítségével beállíthatja a terhelési szintet. 

e. Miután a beállított értékek elérik a nullát, a gép megáll. A funkció megnevezése a kijelzőn 
hangjelzés kíséretében villogni kezd. Bármelyik gomb megnyomásával a riasztó elhallgat. 
Az idő (TIME) a beállított értékekhez tér vissza. 

 

  

2.kép  3.kép 
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f.  A RESET gomb megnyomásával a fő menübe lép vissza.. 

5. ELŐRE BEÁLLÍTOTT PROGRAMOK   

a. A nyilak segítségével válassza ki az előre beállított programokat (PROGRAM). Az ENTER 
gomb megnyomásával megerősíti a választását. 

b. A nyilak segítségével válasszon egyet a programok közül (P1 - P12, 4.kép) és az ENTER 
gomb megnyomásával megerősíti a választását. 

 

  

Obr. 4 Obr. 5 

c. A nyilak segítségével állítsa be a cél időt (TIME,5. kép) és nyomja meg az ENTER a 
megerősítés érdekében 

d. A START/STOP gomb megnyomásával a gép elindul. A nyilak segítségével állítsa be a 
nehézségi szintet. 

e. Amint a visszaszámlálás eléri a nulla értéket, a gép hangjelzés kíséretében megáll. A 
kijlezőn megjelennek az átlagértékek. A hangjelzést bármelyik gomb megnyomásával 
kikacsolhatja. Az idő (TIME) a beállított értékekhez tér vissza. 

f. A RESET gomb megnyomásával a fő menübe lép vissza. 

6. H.R.C. (CÉL PULZUSÉRTÉK) 

a. Csatolja fel a mellkasi övet.( „lásd a “Mellkasi öv használata” fejezetet lejjebb). 

b. A nyilak segítségével válassza ki a H.R.C. a programot és az ENTER gomb megnyomásával 
erősítse meg a választását. 

c. A nyilak segítségével adja meg az életkorát (alapértelmezett érték 24 év, 6. kép. Az 
ENTER gomb megnyomásával erősítse meg a választását.. 

d. A jelek segítségével válassza ki a cél pulzusértéket (55%, 75%, 90%, TARGET HR – saját 
cél pulzusérték – lásd 7. kép). A választott pulzusérték a PULSE ablakban lesz látható  
(55% - alapértelmezett érték 107 bpm, 75% - alapértelmezett érték 146 bpm, 90% - 
alapértelmezett érték 175 bpm, TAG – alapértelmezett érték 100 bpm). Ha a TAG-ot 
választja, az érték 100 bpm-en fog villogni (8. kép). A nyilak segítségével válassza ki a 
saját cél pulzusértéket 30 – 230 bpm értéktartomány között. 

 

  

6.kép 7.kép 

e. A nyilak segítségével állítsa be az edzési időt (TIME) –  9.kép 
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 8.kép  9.kép 

f. A START/STOP gomb megnyomásával elkezdheti az edzést. Ha a gép nem érzékel 
pulzust, a kijelző szív alakú ikon formájában elkezdi visszaszámolni az időt. Ha az érték 
eléri a nullát, hangjelzés kíséretében megáll a gép. A kijelzőn az átlagértékek lesznek 
láthatóak. A hangjelzés bármelyik gomb megnyomásával megszűnik. Az idő az 
alapértelmezett beállításokhoz lép vissza. 

g. Ahhoz, hogy a felhasználó pulzusértéke elérje a cél értéket, a gép 30 másodpercenként 1 
szinttel emeli a terhelést. Ha a pulzusérték meghaladja a cél értéket, a gép 15 
másodpercenként 1 szinttel csökkenti a terhelést, hangjelzés kíséretében. Ha a 
pulzusérték meghaladja a cél értéket még a legalacsonyabb nehézségi szinten is – több 
mint 30 másodpercig – a gép biztonsági okokból megáll. Ha a gép nem érzékeli a pulzust, 
1 szinttel azonnal csökkenti a terhelést és 15 másodpercenként újabb szinttel, amíg a 
terhelés el nem éri a minimum szintet. Amíg csökken a terhelési szint, a gép figyelmeztető 
hangot ad ki. Ha a következő 30 másodpercen belül sem érzékel pulzust, a gép megáll. 

h. A RESET gomb megnyomásával vissza lép a fő menübe.  

7. VERSENY ÜZEMMÓD 

a. A nyilak segítségével válassza ki a verseny üzemmódot  (RACE) – 10. kép.  Az ENTER gomb 
megnyomásával erősítse meg választását. 

b. A nyilak segítségével állítsa be a kívánt percenkénti húzások számát (alapértelmezett 
érték: 10) és a cél távolságot (alapérterlmezett érték: 500 m) – lásd 11. kép. Állítsa be az 
értékeket, majd az ENTER gomb megnyomásával erősítse meg a választását. 

 

  

10.kép 11.kép 

c. A START/STOP gomb megnyomásával elindul az edzés. A kijelző mutatja a felhasználó 
(“U”) és a számítógép (“PC”) lépéseit – lásd 12. kép. A kijelző a versey alatt kitalált 
távolságot fog mutatni a felhasználó és a számítógép között (13. kép). 

 

  

Obr. 12 Obr. 13 

d. Amint a mért értékek közül valamielyik eléri a kívánt célértéket, a gép megáll. A kijelző 
hangjelzés kíséretében muttja a végső értéket (14. kép). A hangjelzést bármelyik gomb 
megnyomásával kikapcsolja. 
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14.kép 

e. A RESET gomb megnyomásával a fő menübe lép vissza. 

8. FELHASZNÁLÓI PROGRAM 

a. A nyilak segítségével válassza ki a felhasználói programot (USER) és az ENTER gomb 
megnyomásával megerősíti a választást.. 

b. A nyilak segítségével a grafikon oszlopokban állítsa be a terhelési szintet (15.kép). Az 
ENTER gomb megnyomásával a következő oszlopbeállításhoz lép. Ha készen van a 
beállítással, vagy ki szeretne lépni a beállításból, 2 másodpercig nyomja az ENTER 
gombot. 

c. A nyilakkal állítsa be a program időtartamát (TIME) – 16. kép. Az ENTER gomob 
megnyomásával megerősíti a választást. 

 

  

15.kép 16.kép 

d. A START/STOP gomb megnyomásával elindul az edzés. A nyilak segítségével változtathatja 
a terhelés nehézségi szintjét. 

e. Miután lejár a beállított idő, a gép hangjelzés kíséretében megáll. A hangjelzést bármelyik 
gomb megnyomásával megállíthatja. 

f. A START/STOP gomb megnyomásával a gép megáll. 

g. A RESET gomb megnyomásával a fő menübe lép vissza. 

9. ÁLLAPOTMINŐSTÉSI ÜZEMMÓD (RECOVERY) 

a. Először csatolja fel a mellkasi övet (lásd. A mellkasi öv használata fejezetet). 

b. Amint a kijelzőn megjeleni az Ön pulzusa, nyomja meg a  RECOVERY gombot. 

c. Az értékek a kijelzőről eltűnnek, kivéve az idő (TIME) és a pulzus (PULSE) ablakon kívül, 
17. kép. Az idő ablakban visszafelé kezd számolni 60 másodpercet. 

d. A visszaszámlálás után a kijelzőn megjelenik az Ön kondíciójának kiértékelését: F1 - F6 
(18.kép). Tájékozódjon az alábbi táblázat alapján. 
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e. A RECOVERY gomb ismételt megnyomásával a fő menübe lép vissza. 
 

  

17.kép 18.kép 
 

A kondíció kiértékelése: 
 

1.0 KITŰNŐ 

1.0 < F < 2.0 KIVÁLÓ 

2.0 < F < 2.9 JÓ 

3.0 < F < 3.9 ELÉGSÉGES 

4.0 < F < 5.9 ÁTLAG ALATTI 

6.0 ROSSZ 

Megjegyzések: 

1. Ha a kijelzőn megjelenik az „E-2"  ellenőrizze, hogy minden kábel helyesen van-e 
csatlakoztatva, vagy nincs-e meghibásodva. 

2. Ha a gép nem érzékeli a felhasználó pulzusát, vagy nem érzékel semmilyen mozgást, 
energiatakarékos üzemmódba lép. 

 

Terhelési program grafikus ábrázolása 
 

   

PROGRAM 1 PROGRAM 2 PROGRAM 3 

   

PROGRAM 4 PROGRAM 5 PROGRAM 6 

   

PROGRAM 7 PROGRAM 8 PROGRAM 9 

   

PROGRAM 10 PROGRAM 11 PROGRAM 12 
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Mellkasi öv használata 

Elem telepítése 
 

Helyezze az elemet a mellkasi övbe a pozitív pólussal 
felfelé, a nyíl szerint a képen. 

 

Nyomja be az elemet és bizonyosodjon meg róla, hogy 
egyenes helyzetben van-e.  

 

 

Helyezze vissza az elem fedelét. A nyílnak a CE jelzés 
felé kell mutatnia. Egy érme vagy hasonló eszköz 
segítségével fordítsa el a fedőt (elem burkolatot) az 
óramutatóval megegyező irányba úgy, hogy a nyíl a 
CLOSE felirat felé mutasson. 

 

 

Így kell kinéznie a helyesen bezárt elem fedő burkolatnak. 

 

 

Viselet módja 
 

Öltse magára a mellkasi övet az alábbi kép alapján. Az öv érzékelni kezdi az Ön pulzusát és az 
értékeket küldeni a gép kijelzőjére. A kijelző PULSE ablakban megjelenik a szív ikon és 3-5 
másodpercen belül a kijelző mutatja az Ön aktuális pulzusát. 

Ha nem szeretné a mellkasi övet használni, csatolja le magáról és tegye biztonságos helyre. 
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Figyelmeztetések 
 

 A mellkasi öv használata előtt nedvesítse be vízzel a testét, hogy az Öv jobban érzékelje a 
pulzust. 

 Öltse magára a mellkasi övet, ahogyan azt a fenti kép szemlélteti. 

 Úgy öltse magára a mellkasi övet, hogy az minél közelebb legyen a szívéhez. 

 A mellkasi övet csatlakoztassa a géphez - 5.3 KHZ. 

 A mellkasi öv 90 - 130 cm távolságra a géptől veszi a jelet. 

 Az elem élettartama: Napi 1 ó használatával 12 hónap az elem élettartama. Ha a gép nem 
érzékeli a megengedett távolságról a jelet, vagye ki az elemet és újra helyezze vissza a 
mellkasi övbe. 

 Vízálló: 1 ATM 
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SZERKEZETI RAJZ 
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ALKATRÉSZ LISTA 
 
Szám Megnevezés db Szám Megnevezés db 

1 Alap vázszerkezet 1 55 Csavar M8x1.25x35L 6 

2 Vezérlő panel kar 1 56 Acorn anya M8x1.25x15T 6 

3 Első tartórúd 1 57 Csiga D37.4xD8x11 4 

4 Hátsó tartórúd 1 58 Rugós deszka 1 

5 Pedál felépítő 1 59 Lendkerék tengely 1 

6 Nyereg pálya és tartó 1 60 Biztosító gyűrű S-10(1T) 2 

7 Pálya támasztó 1 61 Anya D9.5x5T(3/8"-26UNF) 1 

8 Pálya 1 63 Kúpos rugó 1 

9 Támasztó láb 1 64 Csavar ST4.2x15L 4 

10 Vezérlő panel 1 65 Csavar #6000ZZ 2 

11L Láb bal burkolata 1 66 Anya D9.5x4T(3/8"-26UNF)x4T 2 

11R Láb jobb burkolata 1 67 Csiga D50x26L 1 

12 Láb állítható végződéssel 2 68 
Süllyesztett fejű csavar lapos fejjel 

M8x1.25x55.5L 
1 

13 Nyereg 1 69 Önbiztosító anya M8x1.25x8T 1 

14 Pedál 2 70 Betét D13.5xD10x9 2 

15 Állítható pedál deszka 2 71 Lapos alátét D15xD5.2x1.0T 2 

16 Markolat 1 72 Csavar M5x0.8x15L 2 

17 Habszivacs grip 2 73 Önbiztosító anya M5x0.8x5T 2 

18 Lekerekített burkolat D31.8x19L 2 74 Anya ST3.5x25L 4 

19 Markolat foglalat 1 75 Anya ST4.2x15L 20 

20 Imbuszcsavar M8x1.25x20L 17 76 Anya M5x0.8x10L 8 

21 Rugós alátét D15.4xD8.2x2T 24 77 Ék D6x26.5x7.7 2 

22 Lapos alátét D16xD8.5x1.2T 27 78 Tompító D9xD5.8x13 2 

23 Lapos alátét D25xD8.5x2T 6 79 Biztosító csavar D18.9x66L 1 

24 Csavar M8x1.25x15L 2 80 Rugó D2.0xD18x75L 1 

25 Összekötő tengely 1 81 
Süllyesztett fejű csavar lapos fejjel 

D8xM6x10 
1 

26 Ütköző 34x34x22T 4 82 Rúd 1 

27 Imbuszcsavar M8x1.25x100L 2 83 Imbuszcsavar M8x1.25x25L 1 

28 Anya M8xP1.25x6T 2 84 Önbiztosító anya M8x1.25x8T 2 

29 Pálya burkolat 1 85 Imbuszcsavar M8x1.25x80L 1 

30L Lendkerék bal burkolat 1 86 Csavar M5x0.8x10L 11 

30R Lendkerék jobb burkolat 1 87 Tompító 35x35x5T 2 

31L 
Lendkerék hátsó burkolata 

(bal) 
1 88 Végződés burkoalt D7/8"x17L 1 

31R Lendkerék hátsó burkolata 1 89 Rugó D3.5xD30x60L 1 
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 (jobb)     

32 Vontatókötél burkolat 1 90 Csavar ST4x1.41x10L 2 

33 Oldalsó burkolat 2 91 Átmenet D38xD8.1x8T 2 

34 Vontatókötél vezetés 1 92 Átmenet D38xD10.2x11T 2 

35 Ventilációs burkolat 1 93 Csavar M10x1.5x80L 1 

36 Rögzítő rugó cső 1 94 Önbiztosító anya M10x1.5x10T 3 

37 Rögzítő deszka 1 95 Lapos alátét D30xD10x3T 2 

38L 
Támasztó láb első burkolat (bal) 

1 96 Vezérlő panel tartó 1 

38R 
Támasztó láb első burkolat 

(jobb) 
1 97 Imbuszcsavar M8x1.25x15L 2 

39 Tompító D25xD4.5x8T 1 98 Csavar ST4.2x1.4x10L 8 

40 Vontatókötél 1 99 Lapos alátét D12xD4.3x1.0T 8 

41 Vontatókötél csörlő 1 100 Lapos alátét D15xD5.2x3.0T 4 

42 Kúpos rugó tartó 1 101 Vezérlő panel felső kábel 1 

43 Pedál csat 2 102 Érzékelő kábel 1 

44 Lendkerék 1 103 Érzékelő kábel (1) 1 

45 Ékszíj 1 104 Érzékelő tartó 1 

46 Állítható alátét 2 105 Kör mágnes 4 

47 Állítható befogó 2 106 Tábkábel 1 

48 Anya M6x1x5T 2 107 Motor 1 

49 Távtartó D10xD14x3T 1 108 Csavar ST4.2x1.4x15L 4 

50 Biztosító anya 3/8"-26UNFx6.5T 4 109 Magasfeszültségű kábel 1 

51 Csavarozható burkolatvégződés 1 110 Adapter 1 

52 Átmenet D28.6xD22.6x3T 2 111 Mellkasi öv 1 

53 Betét D12xD8.2x12.6L 6 \ Kulcs 1 

54 Nyereg állító kerék D32xD18x10 2 \ Imbuszkulcs 1 
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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 
 


