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Fontos figyelmeztetés: Használat előtt figyelmesen olvassa el az egész útmutatót. Tartsa meg ezt 

a használati útmutatót. Az ön által vásárolt készülék eltérhet az útmutatóban szereplő 

ábrázolástól, a változás előzetes figyelmeztetés néllkül történhet.  

 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK  

Használatkor az alapvető biztonsági előírásokat minbig be kell tartani: használat előtt 

alaposan olvassa el az útmutatót.  

 

 

1. Olvassa el az egész útmutatót, és a gép használata előtt végezzen bemelegítő gyakorlatokat.  

 

2. Használat előtt az összes testrészre végezze el a bemelegítő gyakorlatokat az esetleges 

izomsérülések elkerülése érdekében. A részletes információkért lapozzon a Bemelegítő és 

Lazító gyakorlatok fejezethez. Az edzés végén végezze el a lazító gyakorlatokat. 

 

3. A készüléket egyenes, csúszásmentes felületre helyezze, ha szükséges használjon csúszáasgátló 

alátétet. Hasznélat előtt bizonyosodjon meg, hogy az alkatrészek nem lazultak e meg, vagy nam 

e sérültek.. 

 

4. Edzéskor használjon megfelelő ruházatot és lábbelit. Ne felejtse el behúzni a pedálokon lévő 

övet.  

 

5. Ne próbálja meg másként összeszerelni vagy karbantartani a gépet, mint a leírtak. Ha bármilyen 

probléma felmerül, azonnal hagyja abba a kerékpár használatát és forduljon szakszervizünkhez.  

 

6. Kültéri használatra nem alkalmas.  

 

7. Kizárólag házi használatra alkalmas.  

 

8. Egyszerre csdak egy ember használhatja a gépet.   

 

9. Használatban lévő géptől tartsa távol a gyerekeket és háziállatokat. Ez a gép felnőttek részére 

lett tervezve. Biztonsági okokból minimum 2 méter távolságot hagyjon szabadon a gép körül.  
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10. Ha bármilyen egészségügyi rendellenességet észlel –mellkasi nyomás, hányinger, légszomj- 

azonnal hagyja abba az edzést és konzultáljon orvosával a gép további használatáról.  

 

11. A gép maximális terhelhetősége 110 kg. 

 

 

FIGYELMEZTETÉS: 35 évnél idősebb és tartós egészségügyi problémákkal 

rendelkező embereknek használat előtt tanácsos kikérni orvosuk tanácsát. Használat előtt 

részletesen olvassa el a használati útmutatót.  

 

FIGYELMEZTETÉS: Olvassa el az egész használati útmutatót az első használat 

előtt, és őrizze meg. 

 

BEÁLLÍTÁS 

Fordítsa az állítható pozionálót a hátsó stabilizátoron, és állítsa be gépet saját igényeinek 

megfelelően.  

 

Ülésmagasság beállítása 

Forgassa a lekerekített gombot az óramutátó járásának megegyezően, amíg nem lehet kihúzni. Vegye 

ki a lekerekített gombot, majd álítsa be az ülésmagasságot. A kerekített gombot tegye vissza, majd 

kattintsa be, ha elérte a megfelelő magasságot. Biztonsági szempontból tekerje vissza alekerekített 

gombot az óramutató járásának irányában.  

 

FIGYELMEZTETÉS: A kiválasztoot magasság nem lépheti túl a rúd borításának szélét.  

 

Az ülés előre- hátra beállítása 

Forgassa el a gombot, amíg az ülés rúdja nem enged meg. Állítsa be az ülést előre vagy hátra, 

szükség szerint, majd rögzítse a bombbal.  

 

FIGYELMEZTETÉS: Edzés előtt húzza be a az állítható gombot. 
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SZÁMÍTÓGÉP HASZNÁLATA 

LEÍRÁS: 

TIME (IDŐ) -------------------------------------   0:00-99:59 PERC: MP 

SPEED (SEBESSÉG) -------------------------------  0.0-999.9 KM/H 

DIST (DISTANCE = TÁVOLSÁG) ------------  0.0-999.9 KM 

CAL (CALORIES = KALÓRIA) -----------------  0.0-999.9 KCAL 

ODO (ODOMETER = KILOMÉTER SZÁMLÁLÓ) 0-999.9 KM 

 (PULS) -------------------------------------------  40-240 TEP/PERC 

 

 

 

 

GOMBOK  FUNKCIÓJA: 

MODE (MÓD): A MODE gombbal válassza ki a kívánt funkciót.. A MODE gomb benyomásával  

3 másodperc elteltével az összes adat kinullázódik az ODO 

(ODOMETER=KILOMÉTERSZÁMLÁLÓ) értéken kívül.  

 

SET (BEÁLLÍTÁS): A SET gomb megnyomásával beállítja a célértékeket: TIME (IDŐ), 

DISTANCE (TÁVOLSÁG), CALORIES (KALÓRIA) vagy PULZUS. 

 

RESET (KINULLÁZÓDÁS): A RESET gomb megnyomásával kinullázza az értékeket: TIME 

(IDŐ), DISTANCE (TÁVOLSÁG) vagy CALORIES (KALÓRIA) vagy PULZUS. A kinullázott 

értékek helyére beírhatók az új értékek. A RESET gomb megynyomásával és tartásával 3 másotperc 

múlva az összes érték kitörlődik az ODO (ODOMETER= KILOMÉTERSZÁMLÁLÓ) értéken 

kívül.   

 

SZÁMÍTÓGÉP FUNKCIÓJA: 

AUTO ON/OFF: Ha elkezd tornázni a gépen, vagy megnyom bármilyen gombot, a számítógép 

bekapcsol. Ha e gépet 4 percnél tovább elhagyja, a gép automatikusan kikapcsol.   

 

SCAN (ÉRZÉKELÉS): Nyomja meg a MODE gombot, míg a képernyőn bevillan a SCAN; a 

számítógép automatikusan érzékelni fogja a funkciókat TIME (IDŐ), SPEED (SEBESSÉG), DIST 
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(TÁVOLSÁG), CAL (KALÓRIA), ODO (KILÓMÉTERSZÁMLÁLÓ) és   (PULZUS) minden 

6 másodpercben. 

 

TIME (IDŐ): Nyomja meg a MODE gombot, a kijelzőn megjelenik a TIME;  a számítógép 

megjeleníti az eddig letornázott időt percekben és másodpercekben. Amint elkezd tornázni, az idő 

elkezd számolni felfelé, 0:00tól  99:59 ig 1 másodpercen belül.  

Az időt edzés előtt is beállíthatja. Nyomja meg a MODE gombot, válassza ki a TIME funkciót,, majd 

nyomja meg a SET gombot, és állítsa be a kívánt időt.  

Nyomja meg a RESET gombot, ezzel kinullázza a TIME (IDŐ) értékeket. A beállítható érték 0:00 

-99:00 perc.  Ha beállít egy alapértelmezett időt és elkezd tornázni, az idő a beállított időből fog 

leszámítódni. Ha eléri az idő a 0:00, az idő azonnal újraindul, a számítógép hangjelzéssel 

tájékoztatja.  

 

SPEED (SEBESSÉG): Nyomja meg a MODE gombot, a kijelzőn megjelenik a SPEED; a 

számítógép az ön aktuális edzési sebességét mutatja.  

 

DIST (TÁVOLSÁG): Nyomja meg a MODE gombot, a kijelzőn megjelenik a DIST;  a számítógép 

megjeleníti az edzés alatt megtett távolságot. Edzés elején a távolság 0.0 - 999.9 kmtől számítódik 

0.1 km-renként. A céltávolságot is beállíthatja: nyoma meg a MODE gombot és válassza ki a DIST 

funkciót, majd nyomja meg a SET gombot, ezáltal kiválasztja a kívánt távolságot. A RESET  gomb 

megnyomásával kitörüli a DISTANCE értékeket nullára. A beállítható távolság 0.0 - 999.0 km. 

Amint beállítja a kívánt távolságot és elkezd edzeni, a távolság elkezd leszámítódni az ön által 

megadott távolságból egészen 0.0ig, 0.1 km-renként. Ha eléri a 0,0 távolságot,  a távolság 

számolása újraindul, a számítógép hangjelzéssel tájékoztatja.  

 

CAL (KALÓRIA): Nyomja meg a MODE gombot, a kijelzőn megjelenik a CAL; a számítógép 

megjeleníti az edzés során elégetett kalőriákat. Edzés elején a kalóriák számolódni kezdenek 0.0  - 

999.9 kalóriáig. Beálíthatja a z elégetni kívánt kalóriák számát. Nyomja meg a MODE  gombot, 

válassza ki a CAL funkciót, nyomja meg a SET gombot, állítsa be a kívánt kalóriát. A RESET 

gombal kinullázza az ön által megadott KALÓRIÁT nullára. A beállítható kalóriák száma 0.0  - 

999.0 kalória. Ha beállítja a kalóriát és elkezd edzeni, a kalóriák leszámítódnak, egészen 0.0ig. Ekkor 

a számolás újraindul és a számítógép hangjelzéssel tájékoztatja.  
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ODO (KILÓMÉTERSZÁMLÁLÓ): Nyomja meg a MODE gombot, a kijelzőn megjelenik ODO; 

a számítógép megjeleníti a megtett távolságot. Az ODO  módban az adatok nem nullázhatók ki a 

MODE és a RESET gombokkal. Ha kiveszi az elemeket a számítógépből, az ODO adatai 

kinullázódnak.. 

 

 (PULZUS): Nyomja meg a MODE gombot, a kijelzőn megjelenik a  jel; a számítógép kijelzi 

a pulzusszámot, ha edzés közben a kezét helyesen a szenzoros fogantyúkon tartotta. A leghelyesebb 

pulzusszám kijelzése érdekében, mindkét kezét tartsa a fogantyúkon. Edzés előtt beállíthatja a cél 

pulzusszámot: nyomja meg a MODE gombot, és válassza ki a  PULS funkciót, majd nyomja meg 

a SET gombot, így beállítja a megfelelő pulzusszámot. A RESET gomb megnyomásával kinullázódik 

a cél pulzusszám. Előre beállítható pulzusszám 40 - 240 ütés/perc. Az edzés kezdetétől tartsa 

mindkét kezét a szenzoros fogantyúkon. Ha a pulzusszám magasabb, mint a beállított érték, a 

számítógép hangjelzéssel tájékoztatja.  

AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE: 

 

1. A  számítógép hátuljáról vegye le az akkumulátor borítását.  

2. Tegyen két darab "AA" elemet a megfelelő helyre..  

3. Győződjön meg róla, hogy az elemek helyesen érintkeznek a rugókkal.  

4. Helyezze vissza a borítást.   

5. Ha a kijelző nem olvasható tisztán, vegye ki az elemket, várjon 15 másodpercet, majd helyzze 

vissza.  

 

ALKATRÉSZEK  LISTÁJA: 

 

Szám Leírás Db Szám Leírás Db 

001 Csavar ST4.2 x 20 2 031 Szenzoros Kábel L=750mm 1 

002 Szenzoros kábel  kézi pulzusmérésre  

L=750mm 

2 032 Anyák 7/8" 2 

003 kormány dugasza Ø25 2 033 tengely foglalat  ø40xø24x3 1 

004 kormány hab ø24xø30x520 2 034 csapágy15/16” 2 

005 kormány 1 035 foglalat  2 
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ALKATRÉSZEK  LISTÁJA 

006 csavar M5x10 4 036 tengely foglalat 1 

007 számítógép JVT29121 1 037 tömítés 7/8” 2 

008 kormányrúd 1 038 szíjtárcsa tengellyel240J6 1 

009 kerék a terhelés ellenőrzésére 1 039 öv PJ 360J6 1 

010 terhelés kábel L=1150 mm 1 040 jobb pedál YH-30X 1 

011 nyeregrúd 1 041 főváz 1 

012 nyereg sinrúd 1 042 Nylon anyák M8 5 

013 nyereg DD-982AT 1 043 kerék tengely 1 

014 állítható nyeregcsavar  PP+Q235 1 044 kerék tengely támasz 1 

015 anyák M8x10 4 045 nagy kerek tömítés  Ø8 4 

016 tömítés ø16xø8x1.5 10 046 csavar  M8x20 1 

017 középrész szenzoros kábel 

(L=1100mm) 

1 047 rugó ø17x80xø2   1 

018 foglalat 1 048 anyák M10x1x10 2 

019 nyeregrúd borítás 1 049 lendkerék ø230x40xø32 1 

020 csavar ST2.9x12 2 050 állítható csavar M6x36 2 

021 bal pedál YH-30X 1 051 U-támasz 2 

022 csavar M8x15 3 052 csavar  M6 2 

023 négyszögletes dugasz (□38) 2 053 állítható pozicionálóM10 2 

024 bal hátsó stabilizátor dugasz Ø60x1.5 1 054 csavar M10 2 

025 első stabilitátorØ60x430 1 055 jobb hátsó stabilizátor dugasz           1 

026 csavar M8x70 4 056 hátsó borítás ø40xø25x10 2 

027 kerk tömítés ø16xø8 2 057 hátsó stabilizátor 1 

028 kalapos anyacsavar M8 4 058 nyeregrúd borítás 1 

029 nagy tömítés  Ø5 1 059 bal borítás 1 

030 kerek tömítés ø20xø8 1 060 csavar  ST4.2x25 8 

Szám leírás Db Szám Leírás Db 

061 Jobb borítás 1 065 jobb első stabilizátor dugasz Ø60x1.5 1 

062 Phillips csavarhúzó ST4.2x20 2 066 rugós alátét Ø6 2 

063 kerek kerékM16x1.5 1 067 csavar  M5x25 1 

064 bal hátsó stabilizátor dugasz 1    
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ALKATRÉSZEK LISTÁJA: 

 

 

 

 

SZERSZÁMOK 

 

 

 

 

 

 

 

SEMATIKUS ÁBRA 

 

 

 

 

 

(26) csavar 
M8x70 - 4 ks 

 

(45) nagy kerek tömítés Ø8 - 
4 ks 

 

(28) Kalapos anya 
M8 - 4 ks 

 

hatoldalú kulcs Phillips csavarhúzóval S13, 
S14, S15 – 1 ks 

Franciakulcs 6 mm - 
1 ks 
 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 9 

 

ÖSSZESZERELÉS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARDVER: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Első és hátsó stabilizátor összeszerelése 

 

Helyezze az első stabilizátort (25) a főváz első részébe (41) és állítsa be a furatokat. Erősitse az első 

stabilizátort (25) a fővázba (41) a két M8x70 csavar (26), kalpos anya M8(28) és a nagy kerek 

tömítés segítségével Ø8 (45). Húzza be a csavarokat a hatszögű kulcs Phillips csavarhúzóval. 

Helyezze a hátsó stabilizátort (57) a fővázba (41) és állítsa be a furatokat. Erősítse a hátsó 

stabilizátort  (57) a fővázba (41) a két M8x70 csavar (26), kalpos anya (28) és a nagy kerek tömítés 

segítségével  Ø8 (45). Húzza be a csavarokat a hatszögű kulcs Phillips csavarhúzóval.  

ALKATR

ÉSZ: 

hatszögletű kulcs Phillips 
csavarhúzóval S13, S14, S15 

(26) csavar 
M8x70 - 4 ks 

 

(45) nagy kerek tömítés Ø8 - 
4 ks 

 

(28) Kalapos anya 
M8 - 4 ks 
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2.A nyeregrúd, nyereg és csúszó nyeregrúd összeszerelése  

Helyezze a nyeregrúd borítást (58) a főváz rúdjába (41). Tegye a nyeregrudat (11) a főváz 

foglalatába (41). Majd erősítse a kerek kereket (63) a főkeret rúdjába (41) úgy, hogy az óramútató 

járásának irányába forgassa addig, amíg a nyeregrúd (11) a megfelelő helyre rögzül.  

 

 

Nyeregmagasság beállítása:  

 

Forgassa a kerek kereket (63) az óramutató járásának ellentétesen, amíg ki tudja venni. Vegye ki a 

kerek kereket (63) majd állítsa be fel-le mozgatással a nyeregrudat (11) a kívánt pozícióba. Helyezze 

vissza a kerek kereket (63), majd mozgassa fel-le a nyeregrudat (11), amíg a kerek kerék (63) 

SZERSZÁ

MOK: 

Hatszögletű kulcs Phillips 

csavarhúzóval S13, S14, S15 
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˝˝bekattan˝ a zárópozícióba. A nagyobb biztonság érdekében húzza be a kerek kerket (63) az 

óramutató járásának irányában. 

 

FIGYELMEZTETÉS: Beállításkor a maximális beállítás nem haladhatja túl a nyeregrúd 

borításának szélét.  

 

Távolítsa el a három tömítést Ø16xØ8x1.5 (16) a Nylon anyát M8 (42) a nyereg alsó részéből (13).  

A nyereg (13) alatt tegye a csavarokat lefelé a nyereg sínrúd (12) lyukakba, rögzítse a három 

tömítéssel Ø16xØ8x1.5 (16) és a Nylon anyával M8 (42), és mindegyiket húzza be. Távolítson el 

egy tömítést Ø16xØ8x1.5 (16) és a nyereg beállítására szolgáló csavart (14) a nyereg sínrúd (12) alsó 

oldaláról.. tegye a csavart a nyereg sínrúd(12) lyukba a nyeregrúd felső oldalába(11), majd rögzítse a 

tömítéssel  Ø16xØ8x1.5 és nyereg beállítására való csavarral  (14).  

 

 

 

A nyereg beállítása előre vagy hátra 

A nyereg beállítására való csavart (14) forgassa addig, amíg a nyereg sínrúdja meglazul (12). 

Mozgassa a nyereg sínrúdját (12) előre vagy hátra a kívánt pozícióba állításig, majd csavarja vissza a 

nyereg beállítására való csavart (14).   

  

 

FIGYELMEZTETÉS: Edzés előtt húzza be teljesen a nyeregcsavart (14).  
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franciakulcs 6 mm - 1 
ks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.A terhelés ellenőrzésére szolgáló csavarok és kormányrúd szerelése 

Távolítson el a fővázból(41) egy M8x15 csavart (22) kerek tömítést Ø20xØ8 (30), négy csavart 

M8x10 (15) és a tömítést  Ø16xØ8x1.5 (16). Tegye a kormányrúd borítását (19) felfelé a 

kormányrúdba. (8).Helyezze a megterhelésre szolgáló kábelt (10) a kormányrúd alsó nyílásába (8)  

és húzza ki a négyszögletes kormányrúdnyílásból (8). Kösse össze akormányrúd(8) szenzoros 

drótjával(17).   

 

SZERSZÁMOK 

hatoldalú kulcs Phillips csavarhúzóval S13, S14, 

S15 
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Hatoldalú kulcs Phillips csavarhúzóval 

S13, S14, S15 

 

Francia kulcs 6 mm - 1 db 

 

Kösse össze a főváz(41) szenzoros drótját(31)a kormányrúd(8) szenzoros drótjának(17) középső 

részével.Tegye a kormányrudat  (8) a fővázba(41)és erősítse meg egy csavarral M8x15(22), kerek 

tömítéssel Ø20xØ8(30), négy M8x10 csavarral(15) és tömítéssel Ø16xØ8x1.5 (16). Helyezze a 

kormányrúd borítását (19) a főkeretbe (41). Vegye ki a nagy tömítést Ø5 (29) a csavart M5x25 (67)a 

terhelés ellenőrzésére való csavarból (9). Helyezze a kábel végét a eterhelési kábelre – amely a 

terhelés ellnőrzésére való csavaron van (9) – a megterhelési kábel (10)rugós részén van, ahogy az A 

ábrán rajzolva van. Rögzítse a megterhelésre szolgáló kereket (10) a kormányrúdba (8) a nagy 

tömítésØ5 (29) és a   M5x25  csavar (67)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A kormány, számítógép és pedálok szerelése  

Távolítson el kettő M8x15 csavart (22) kerek tömítést Ø16xØ8 (27) a kormányrúdból (8). A kézi 

pulzusmérő szenzoros drótjait kapcsolja (2) a kormányrúd nyílásába (8)  majd húzza egészen a 

kormányrúd felső végéig. (8). Erősítse a fogantyúkat (5) a kormányrúdhoz (8) kettő M8x15 csavarral 

(22) és a kerek tömítésselØ16xØ8 (27). Csavrozzon ki négy M5x10csavart (6) a számítógépből (7).  

A kézi pulzusmérő szenzoros drótjait (2) kapcsolja a szenzoros drót középső részéhez (17)  ahhoz a 

dróthoz, ami a számítógéphez vezet (7).Tegye a drótokat a kormányrúdba (8). Csatlakoztassa a 
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számítógépet (7) a kormányrúd felső részéhez (8) négy  M5x10 csavarral(6).  

 

A jobb oldali tengely, pedálok, pedálok foglalata és szalagok “R” vannak jelölve  a bal 

oldaliak pedig “L” vannak jelölve. 

 

Tegye a pedálok foglalatát (21) a bal oldali tengelynyílásba (38). Tekerje az óramutató ellentétes 

járásának irányába, amíg behelyezkedik.  

 

FIGYELMEZTETÉS: Ne tekerje az óramutató járásának irányába, mert akkot kicsúszna a 

nyílásból.  

 

Használja a hatoldalú Phillips csavarhúzót.  

 

Tegye a pedálok foglalatát (21) a jobb oldali tengelynyílásba (38). Tekerje az óramutató ellentétes 

járásának irányába, amíg behelyezkedik.  

Használja a hatoldalú Phillips csavarhúzót.  

KARBANTARTÁS 

Tisztítás 

A szobabicikli lágy tisztítószerrel tisztítható. A műanyag részekre ne használjon hígítót. A 

számítógépbe víz ne kerüljön. Közvetlen napfénytől védeje, hetente ellenőrizze a csavarok és a 

pedálok állapotát.  

Elhelyezés 

Száraz, tiszta helyen, gyerekektől védve tárolja..  

PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA 

PROBLÉMA: A bicikli használat közben billeg.  

MEGOLDÁS:  A hátsó stabilizátor segítségéveel állítsa be a bicikli helyzetét.  

 

PROBLÉMA:  Nem jelenik meg semmi a képernyőn.  

MEGOLDÁS:  Győződjön meg, hogy a drótok helyesen vannak e bekötve.  

MEGOLDÁS:  Nézze meg, hogy az akkumulátor helyesen van e betéve.  

MEGOLDÁS:  Az akkumulátor lehet hogy üres, cserélje ki.  
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PROBLÉMA:  A  pulzusmérő nem jelenik meg. 

MEGOLDÁS: Ellenőrizze, hogy a drótok helyesen vannak e bekötve.  

MEGOLDÁS: A pontosabb pulzusszám mérésének elérése érdekében, tartsa mindkét kezét a szenzoros 

fogantyúkon.  

MEGOLDÁS:  A szenzoros fogantyúkat lazábban fogja.  

PROBLÉMA:  A bicikli nyikorgó hangot ad.   

MEGOLDÁS:  Ellenőrizze a csavaroka, a meglazultakat húzza be.  

 

 

BEMELEGÍTŐ ÉS NYÚJTÓ GYAKORLATOK  

Az edzési program bemelegítő, aerobikus és nyújtó gyakorlatokból áll. Hetente 2-3 alkalommal 

tornázzon, pár hónap elteltével intenzívebben is lehet, 4-5 alkalommal.  

 

AEROBIKUS GYAKORLATOK -  bármineműe  gyakorlat, mely oxigént juttat az izmokba a 

szív és tüdő segítségével. Az aerobikus gyakorlatok növelik szíve és tüdeje kondícióját. A fő izmok 

megterhelése a cél: karok, lábak, fenék. Az aerobikus gyakorlatok aedzésprogram részét képezik.  

 

A BEMELEGÍTÉS nagyon fontos minden edzésnél.  A bemelegítéssel felkészíti szervezetét az 

erősebb megterhelésre. A megterheléssel több oxigént juttat az izmokba, növeli a vérkeringést. 

  

NYÚJTÁS – az 

edzés végén 

ismételje meg 

ezeket a 

gyakorlatokat az 

izomfájdalom 

elkerülése 

érdekében.  

 

 

 

 

FEJKÖRZÉS 

Fordítsa fejét jobbra, számoljon egyik, állát helyezze 

a melkasára, majd ismételje meg a gyakorlatot a 

másik oldalra..  

VÁLLHÚZÁS 

Húzza fel jobb vállát a füléig, számoljon egyik majd 

ismételje a másik vállával a gyakorlatot. 
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OLDALNYÚJTÁS 

Emelje fel karjait a feje fölé, jobb karját húzza 

felfelé, amennyire bírja, számoljon egyik, majd 

ismételje meg a gyakorlatot a bal karjával is.  

KVADRICEPSZ NYÚJTÁSA  

Egyik kezével támaszkodjon a falhoz, másik kezével 

fogja meg bokáját és húzza lábát feneke felé. 

Számoljon 15ig, majd végezze el a másik lábával is 

a gyakorlatot..  

BELSŐ COMB NYÚJTÁSA  

Üljön le, talpait érintse össze, és amennyire lehet 

húzza maga felé. Térdét könnyedén nyomja lefelé. 

Számoljon 15ig.. 



 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INAK NYÚJTÁSA  

Nyújtsa ki jobb lábát, bal lábát hajlítsa be, 

érintse a combját. Fogja meg lábujjait, 

számoljon 15ig. Ismételje a gyakorlatot a ball 

lábával is. 

Vádli nyújtása/Achillesz ín  

Támaszkodjon mindkét kezével a falhoz, bal lábát 

tegye a jobb elé. A bal lábát nyújtsa, számoljon 

15ig,majd cserélje át a lábát.  

LÁBUJJAK MEGÉRINTÉSE 

Hajoljon előre, fogja meg a lábujjait,és számoljon 

15ig.  
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Garanciális feltételek 

Jótállás 

Az eladó garantálja a vevőnek a 24 havi garanciát a megvásárolt termékre, abban az esetben, ha 

a szállítólevél, számla, jótállási jegy nem jelent másik szavatossági időt.  

A jótállási időszak alatt eltávolítunk mindennemű meghibásodást, melyet gyártási folyamat 

vagy hibás anyag okozott, úgy hogy a termék újra használható legyen.  

 Jótállási jog nem vonatkozik azon meghibásodásokra, melyek: mechanikus külső rongálás, 

elháríthatalan esemény,elemi csapás, szakszerűtlen beavatkozás, helytelen használat, nem 

megfelelő elhelyezés,alacsony illetve magas hőfok, vízhatás, aránytalan nyomás és ütés, 

szándékos dizájn- alak- méretváltoztatás... 

 

Reklamáció 

A reklamáció kizárólag írásban, a meghibásodás adatainak feltüntetésével, igazolt jótállási 

szelvény benyújtásával juttatható érvényre.  

 A jótállási igény kizárólag a termék vásárlásának a helyén érvényesíthető. Az eladó elrendezi a 

reklamációt 30 napon belül, ha más időpont nincs feltüntetve. Ha a megadott időben nem 

sikerül megoldani a termék reklamációját, az eladó köteles alternatív megoldást keresni. 

Ha az eladó a reklamációt jogosulatlannak találja, akkor az írásban benyújtott reklamációt 

semmisnek tekinti. 

Ha az eladó ellenőrzés után nem találja megegyezőnek a terméken található gyártási számot a 

vásárló által benyújtott számlán lévővel, a reklamációt elutasíthatja.  

A gyártó és forgalmazó nem vállal semminemű felelőséget a sérülésekért vagy a termék 

használatával összeüggő vagyoni károsodásért. 

 

 

 

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/

