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Alkatrész lista 
A listában valamennyi alkatrész fel van tüntetve, mely a következő oldalon levő képen szerepel. Figyelje 

meg, hogy a legtöbb alkatrész már össze van szerelve. 

 

Megjel

ölés 

Megnevezés Megjelölé

s 

Megnevezés 

01 Első talpazat 24B Háttámasz 

02A-P Kereszt biztosító rúd 25 Hatszögletű fejű csavar (M10x30 mm) 

02A-L Kereszt biztosító rúd 26 Hatszögletű fejű csavar (M6x50 mm) 

03A Hátsó talpazat 27 Hatszögletű fejű csavar (M10x25 mm) 

04 Állítható kapaszkodó 28 Hatszögletű fejű csavar (M6x45 mm) 

05A Magasság állító rúd 29 Biztonsági anya (M10) 

06 Állítható forgatható támasz  30 Biztonsági anya (M6) 

07B Háttámasz - váz 31 Szögletes záró elem (30 mm) 

08 Talp támasz 32 Íves  alátét (M6) 

09 Rugó 33 Alátét (M6) 

10 Szögletes betét (32 mm) 34 Alátét(M10) 

11 Ütköző 35 Henger 

12 Lábtámasz - tengely 36 Biztonsági öv hevederrel 

13P Jobb kapaszkodó 37 Biztonsági kampó 

13L Bal kapaszkodó 38 Hatszögletű fejű csavar (M10x35 mm) 

14 Szivacs markolat 39 Csúszásgátló öntapadó szalag 

15P Jobb burkolat 40 Illesztő lap 

15L Bal burkolat  41 Műanyag alátét (M6) 

16 Kapaszkodó gömbölyű ráróeleme 42 Biztosíték 

17 Műanyag talp 43 Biztonsági anya (M8) 

18 Állítható támasz biztonsági éke 44 Hatszögletű fejű csavar (M8x35 mm) 

19 Háttámasz biztonsági éke 45 Szögletes záró elem(40x20 mm) 

20 Szivacs henger 46 Csavar (M6x15 mm) 

21 Záró elem (19 mm) 48 Szögletes záró elem (35 mm) 

22 Záró elem (53x23 mm) 49 Biztosító ék 

23 Forgatható szabályzó 50 Hatszögletű fejű csavar (M6x10 mm) 

 



 
 

Rajz 
A rajz segítségével megismerkedhet a pad összes, a szereléshez szükséges alkatrészével. Némely részek már 

össze vannak szerelve, így nem kell az összes alkatrésszel dolgoznia. Az összeszerelési útmutatót a 

következő oldalon találja. Ez a rajz a könnyebb eligazodást segíti.  

 

 



 
 

Összeszerelési útmutató 
1.Lépés 
A. Váz összeszerelése 

Hajtsa szét a már összeszerelt vázat, mely 

a következő részekből áll: (01), (02A - 

P/L) és (03A). 

Nyomja meg fentről az oldalsó biztosító 

rudakat (02A-P/L), hogy 

megbizonyosodjon róla, megfelelően szét 

vannak hajtva és helyesen biztosítva 

vannak. 

 

B. Kapaszkodók felszerelése 

Illessze a hátsó talpazat rúdjához (03 A) 

az illesztő lapot (40) és a biztonsági 

kampót a belső oldalról, a jobb 

kapaszkodót (13P) pedig a külső oldalról. 

Az alkatrészeket rögzítse hatszögletes fejű 

csavarokkal (38) (25) alátétek (34) és 

biztonsági anyák (29) használatával (lásd 

a B képet)  

Ugyanezen módon járjon el a bal 

kapaszkodó felszerelésénél. Kövesse a 

képet majd bizonyosodjon meg, hogy 

minden alkatrészt helyesen rögzített 

e.  

 



 
 

2. Lépés 
A. Burkolatok rögzítése 

Illessze a bal (15L) és jobb burkolatot (15P) 

a talpazat és kapaszkodók illeszkedésére 

(13L/P). 

B. Forgatható támasz felszerelése 

Mindkét forgatható támaszon (06) három, a, 

melyekkel könnyen beállítható a pad 

dőlésszöge. Rögzítse a forgatható 

támaszokat (06) a háttámaszhoz (07B) az 

önnek megfelelő dőlésszögben.  

 

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy 

mindkét kapaszkodó megfelelően és azonos 

pozícióban legyen rögzítve.  

 

A forgatható beállítható támasz (06) alsó 

nyílásán dugja át a csavart (47), használjon 

alátétet (33) és biztonsági anyát (30). 

Mindkét forgatható támaszt (06) biztosítsa 

fent a biztosító ék segítségével (49). A 

biztosító éket a biztonság növelése 

érdekében használja. 

C. Háttámasz vázának összeszerelése 

Nyissa ki a talpazathoz rögzített biztonsági 

kampókat (37), egy másik személy 

segítségével emelje meg a háttámasz vázát 

(07B) és illessze az állítható forgatható 

támaszokat (06) a nyílásokba. Ellenőrizze, 

hogy a váz mindkét oldalon helyesen van 

elhelyezve a nyílásokba. Amennyiben nem 

sikerül helyesen elhelyezni, kérje meg 

segítőjét, hogy húzza szét a kapaszkodókat. 

Ellenőrizze, hogy a háttámasz váza (07B) 

helyesen helyezkedik e és lazán 

elforgatható, biztosítsa be a biztonsági 

kampókat (37) úgy, hogy áthajtja az 

állítható forgatható támaszon (06). Amint le 

vannak hajtva a biztonsági kampók (37), 

hatszögletű csavarokkal (50) rögzítse a 

kampókat. 



 
 

3. Lépés 
A. Állítható támasz összeszerelése 

Húzza ki az állítható támasz biztonsági ékét (18)  

majd lassan húzza ki az állítható támaszt (04)  

a magasságot beállítható rúdból (05A). (Az állítható 

támaszhoz egy rugó van rögzítve, mely kihúzáskor a 

támaszt visszahúzza a beállítást segítő rúdhoz (05A)). 

Amint az állítható támaszt (04) betolja, fordítsa el 90 

fokkal az óramutatóval ellentétes irányba, úgy, hogy a a 

nyílások az állítható támasz biztonsági éke (18) 

irányába forduljanak. Illessze vissza az állítható 

támaszt (4) a magasságot beállító rúdba (05A).  

(Lásd A kép A) 

B. Állítható támasz beállítása II 

Illessze az állítható támasz ékét (18) az állítható támasz 

egyik nyílásába (04). Az összeszerelt rész a képen 

látható 

C. Lábtámasz összeszerelése 

Nyomja be a magasság beállítását segítő rúd (05A) 

tengelyét (12) és rögzítse hatszögletű csavar (28), alátét 

(33) és biztonsági anya (30) segítségével. 

 

 

 

 

Megjegyzés: A tengelyt úgy 

helyezze el, hogy a nyíláson a 

csavart át lehessen dugni (25). 



 
 

4. Lépés 
A. Szivacshengerek felillesztése 

Illessze fel a szivacshengereket (20) az 

állítható támaszra (04) a másik kettőt 

pedig a tengelyre (12). Amennyiben a 

hengereket nem tudja a helyükre 

illeszteni, kenje be a tengelyeket 

szappanos vízzel. 

B. Talptámasz rögzítése 

Csavarozza ki a forgatható szabályzót 

(23) a magasságot állítható rúdból 

(05A). Illessze a talptámaszt (08) a 

magasság állító rúdba (05A) és rögzítse 

a forgatható szabályzó gombbal. (23). 

A talptámasz (08) különböző lábbeli 

mérethet igazított, fel vagy le 

mozgatható. A pad használata előtt 

igazítsa a lábtámaszt saját igénye 

szerint (Mindig használjon sportcipőt). 

C. Magasság beállító rúd beillesztése 

Egy másik személy segítségével 

rögzítse a magasság beállító rudat 

(05A) a háttámaszhoz (07B) – először 

húzza ki a háttámaszt biztosító biztosító 

éket (19) majd ezután illessze be a 

magasság beállító rudat (05A). Illessze 

az éket a magasság beállító rúd (05A) 

egyik nyílásába. A rúd segítségével a 

pad különböző magasságú 

felhasználóhoz igazítható. A magasság 

beállításához egyszerűen csak húzza ki 

a háttámasz biztosító éket (19) és 

mozgassa el a rudat (05A) fel vagy le.  

Ezzel be is fejezte a pad 

összeszerelését. Olvassa el a teljes 

használati útmutatót a pad biztonságos 

és helyes használata érdekében. 

D. Talpak rögzítése 

A pad első használata előtt ellenőrizze, 

hogy a két műanyag talp (17) rögzítve 

lett e az első (01) és hátsó (03) 

talpazathoz. Szükség esetén rögzítse a 

talpakat az alábbiak szerint: 

Emelje meg a talpazat első részét és 

illessze a műanyag talpak (17) ékeit az 

első rúdban (01) levő nyílásokba. 

Ugyanezen módon rögzítse a két 

műanyag talpat a hátsó talpazathoz. 

 



 
 

Biztonsági figyelmeztetések 
FIGYELMETETÉS: A maximális felhasználói súly  115 kg (250 font). 

 

Az állítható dőlésszögű padon történő edzés megkezdése előtt konzultáljon orvosával, különösen abban az 

esetben, ha bármelyik lent felsorolt állapot jellemző Önre (csak irányadó):  

Terhesség, sérv, zöld hályog, recehártya sérülés, magas vérnyomás, szélütés, szív- vagy keringési zavarok, 

gerinc sérülés, agyér elmeszesedés, duzzadt izületek, csontritkulás, nem teljesen begyógyult törés, sebészeti 

implantátum esetén, véralvadásgátló szerek (aspirint is beleértve) használata esetén, közép fültő gyulladás, 

elhízás. 

 

Amennyiben orvosa jóváhagyja a pad használását, kövesse annak utasításait és kérje ki orvosa véleményét a 

javasolt gyakorlatokat illetően is. 

 

A padot gyerekek nem használhatják felnőtt felügyelete nélkül. 

 

Némely emberek nem lehetnek soha fejjel lefelé. Amennyiben úgy gondolja, hogy Ön is közéjük tartozhat, 

kérje ki orvosa véleményét a pad használatával kapcsolatban. 

 

FONTOS 

A pad első használata előtt ellenőrizze a biztonsági kampókat (37). 

 

BIZTOSÍTÉK 

A biztosíték (42) az elforgatható pad blokkolására szolgál, 

amennyiben használaton kívül van. A biztosítékot illessze a 

magasság beállító rúdba (05A)  

és a vázba. A biztosíték biztonsági anyával (43) biztosított. Az anyát 

húzza be kulccsal, arra az esetre, ha a gyerekek a berendezés 

közelébe kerülnének. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biztonsági okokból a felső lábtámaszt helyezze a lehető legközelebb az alsó lábtámaszokhoz. Mindig 

rendesen illessze be a biztosító éket. 

 



 
 

Használati útmutató 
Rögzítse a vázhoz a biztonsági pántot. 

 

Öltse át a pántot a karabineren, ahogy az a képen látható 

(a karabiner széle látható és a karabiner közepét a pánt 

fedi). A karabiner segítségével könnyű a pánt hosszának 

személyre szabása. 

 

Minél rövidebb a pánt, annál kevésbé lehet hátradönteni 

a padot és fordítva. Az első használatnál a felhasználó a 

lehető legjobban rövidítse le a pántot, ezzel a pad 

minimális elforgását biztosítva. 

 

A pad első használatánál legyen jelen még egy 

személy, felügyeletnek. Jóllehet, a pad használata 

könnyű, fontos egy másik személy felügyelete az Ön 

biztonságérzete, valamint a helyes edzés biztosítása 

miatt.  

 

Az edzés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a pad a 

felhasználó súlyához és magasságához lett e igazítva. 

 

Ellenőrizze, hogy valamennyi biztonsági ék megfelelően a nyílásokba 

van helyezve és biztosítva van. 

 

Mindig ellenőrizze, hogy a biztonsági pánt rögzítve van. 

 

Ne edzzen közvetlenül evés után. 



 
 

A magasság 140-196 cm (4'7''-6'5'') terjedelemben 

állítható be. 

 

A magasság beállításához húzza ki a biztonsági éket 

(19) és mozdítsa el a rudat (05A). A rúdon fel van 

tüntetve a méter. 

 

A magasság beállítását a felhasználó testalkata is 

befolyásolhatja, így megtörténhet, hogy egy 175 cm 

magas felhasználónak más magasságot kell beállítania. A 

helyes beállítás leírását lent találja meg.  

 

Amennyiben nem tanulja meg a pad helyes 

használatát, edzzen felnőtt személy felügyelete mellett. 

 

Állítsa be a rudat (05) saját magasságához(vagy attól 

kicsit kisebb magassághoz). 

 

Álljon a talptámaszra (08) bokájával a hátsó szivacsos 

lábtámaszhoz támaszkodva. A talptámasz (08) helyzetét a forgatható szabályzóval (23) állíthatja be.  

 

Állítsa be a lábtámaszt (04) az állítható támasz biztosító ékével (18) – a 

lábtámasz támaszkodjon a boka első részéhez, helyzete legyen lábainak 

kényelmes. 

 

Ellenőrizze, hogy a biztonsági pánt rögzítve van e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kövesse a jelen útmutatóban leírt utasításokat a pad helyes beállításának 

érdekében. Amennyiben a padon mellkasra helyezett kézzel helyezkedik el, a paddal együtt egy kicsit dőljön 

hátra. Amennyiben a pad nem dől hátra, vagy az ellenkező irányba dől, helytelenül van beállítva. 

 

Amennyiben egyik karját feje fölé emeli, a padnak kicsit jobban hátra kellene dőlnie. A kiinduló helyzetbe 

való visszatéréshez húzza vissza karját a testéhez. A pad dőlésszögét és a dőlés sebességét növelheti, 

amennyiben mindkét karját használja.  

 

Amennyibe gondja akad a kiinduló helyzetbe való visszatéréssel, hajlítsa be térdeit és vigye lejjebb teste 

súlypontját. Amennyiben a pad dőlésszöge 90 fok, fogja meg a padot mindkét oldalon és próbálja meg előre 

húzni magát. Ne próbáljon a kiinduló helyzetbe a feje emelésével visszatérni. 

 

KEZDJEN ÓVATOSAN 

Az első használatnál javasoljuk, hogy csak 20-30 fokot dőljön hátra. Hátradőlt helyzetben ne maradjon 

tovább 5 percnél. Az első pár hét alatt csak pár percig forduljon fejjel lefelé.  

 

FIGYELJE, HOGY REAGÁL TESTE AZ EDZÉSRE 

Azonnal hagyja abba az edzést, ha fejfájást, szédülést, érez, kipirosodik az arca, kellemetlen érzést érez 

bokájában, térdében, vagy csípőjében.  

 

FEJJEL LEFELÉ FORDULÁS MÉRTÉKE 

Kezdőknek maximum 20-30 fokos szögben javasoljuk a dőlést, hogy a test fokozatosan szokjon hozzá a fejjel 

lefelé pozícióhoz. 

 



 
 
Amint megszokta ezt a pozíciót, és jól érzi benne magát, növelheti a pad dőlését 50-60 fokra. Ebben a 

helyzetben ellazul a gerinc. Ne dőljön hátra 60 foknál többet.  

 

A maximális lehetséges elérhető hátradőlési szög 90 fok.. 

 

ELŐRE ÉS HÁTRA HAJLÁS 

Lassú felfelé és lefelé mozgással szabályozhatja a pad dőlésszögét. 

 

A fejjel lefelé állapot való hozzászokás sok edzést és időt kíván. Eleinte edzzen minden nap pár percet. Mint 

teste megszokja ezt a testhelyzetet, lefordulhat akár napi 2-3-szor is. 

Gyakorlatok: 
 

 

 

1. Kiinduló pozíció 

 

2. Egyik kéz előre tartva 

 

3. Egyik kéz felemelve 

 

4. Egyik kéz előre tartva, a másik kéz 

felemelve 

 

5. Maximális átfordulás 

 



 
 

Garanciális feltételek, reklamáció 

Garanciális idő 

Az eladó a termék minőségére 24 hónap garanciát biztosít, amennyiben a garancia levél, a 

termék számlája, szállítólevele, esetleg más egyéb, a termékhez tartozó dokumentum nem 

rendelkezik másképp. A törvényesen nyújtható garancia ezzel nincs megszegve.  

A minőségi garanciával az eladó felelősséget vállal arra, hogy egy meghatározott ideig 

alkalmas lesz az általános, esetleg szerződött célra történő használatra, és hogy megőrzi 

általános, esetleg szerződött tulajdonságait. 

A garancia nem vonatkozik a következő módon keletkező hibákra: 

Felhasználó által okozott hiba, avagy kártétel szakszerűtlen beavatkozás, szerelés, vagy 

karbantartás következtében 

Mechanikus sérülés 

Alkatrészek elhasználódása a hagyományos használat során (pl gumi- vagy műanyag 

részek, mozgó alkatrészek, stb.) 

Visszafordíthatatlan esemény által, természeti katasztrófa 

Szakszerűtlen beavatkozás 

Helytelen használat, helytelen elhelyezés, alacsony vagy magas hőmérséklet, víz, 

túlzott nyomás vagy ütközés, szándékos design-, alak-, méret károsítás által  

 

Reklamációs eljárás 

A vevő köteles az eladótól megvásárolt terméket a termékfelelősségének átruházásától, 

avagy a megvételtől számított lehető legrövidebb időn belül leellenőrizni. Az ellenőrzést 

úgy végezze, hogy valamennyi, egy mérsékelten szakszerű ellenőrzés során fellelhető hibát 

kiszűrje.  

A termék reklamációjakor a vevő köteles az eladó kérésére a vásárlást leigazolt, a termék 

sorozatszámával ellátott számlával vagy szállítólevéllel, esetleg más, a sorozatszámot nem 

feltüntető okmánnyal igazolni. Amennyiben a vevő nem tudja igazolni a reklamációra 

jogosultságát ezekkel az okmányokkal, az eladónak jogában áll a reklamációt elutasítani.  

Amennyiben a vevő olyan hibát jelent be, melyre a garancia nem vonatkozik (pl. nem 

voltak teljesítve a garancia feltételei, tévedésből bejelentett meghibásodás), az eladónak 

jogában áll a hiba elhárításával kapcsolatos összes költség megtéríttetésére. A szerviz 

beavatkozás kalkulációját ebben az esetben az akkori érvényes munkadíj jegyzék és az 

utiköltség fogja képezni. 

Amennyiben az eladó megállapítja (teszteléssel), hogy a reklamált termék nem hibás, a 

reklamációt jogtalanná nyilvánítja. Az eladó fenntartja magának a jogtalan reklamációval 

kapcsolatosan felmerülő költségeinek megtérítésére. 

Amennyiben a vásárló olyan hibát reklamál, amely az érvényes garanciális feltételek 

alapján  a garancia tárgyát képezi, az eladó a hiba elhárítását javítás útján, illetve a hibás 

alkatrész cseréjével végzi el. Az eladó a vevő jóváhagyása esetén a hibás terméket 

kicserélheti egy másik működő, kompatíbilis, legalább megegyező vagy jobb műszaki 

paraméterekkel bíró termékre. 

Az eladó köteles a reklamációt a termék átvételétől számított 30 napon belül elintézni, 

amennyiben a felek nem egyeztek meg más határidőben. Elintézettnek azt a napot 

tekintjük, melyen a javított terméket a vevő az eladótól átvette. Amennyiben az eladó a 

reklamációt a hiba jellegéből kifolyólag nem tudja a meghatározott határidőn belül 

rendezni, a vevővel tartalék megoldásban egyezik meg. Amennyiben erre nem kerül sor, az 

eladó köteles a vevőnek anyagi ellenszolgáltatást juttatni, jóváírás formájában. 

 

 

Eladás dátuma:       Eladó bélyegzője és aláírása: 

 


