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BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

Kérjük őrizze meg a használati útmutatót.

1. Mielőtt  a  spinning  kerékpár  összeszerelését  és  használatát  elkezdené,  figyelmesen  olvassa  el  az
útmutatót. Csak a  berendezés helyes karbantartása és a helyes használata biztosítja annak biztonságos
és hatékony kihasználását. Olvassa el ezt az útmutatót a berendezés valamennyi felhasználója.

2. Bármilyen edzésprogram megkezdése előtt konzultáljon orvosával. Győződjön meg róla, hogy az edzés
nem  veszélyezteti  egészségét,  valamint  hogy  alkalmas  a  berendezés  valamennyi  funkciójának
használatára.  Az  orvos  elbírálása  abban  az  esetben  kulcsfontosságú,  amennyiben  szívritmusát,
vérnyomását, koleszterin szintjét befolyásoló gyógyszereket szed. 

3. Edzés közben figyelje teste reakcióit. A helytelen vagy túlzásba vitt  edzés egészsége károsodásához
vezethet. Hagyja abba az edzést, amennyiben a következők valamelyikét tapasztalja: mellkasi nyomás,
fájdalom,  rendszertelen  pulzus,  légszomj,  egyensúly  zavar,  szédülés  vagy  hányinger.  A  további
edzésprogramról konzultáljon orvosával.

4. Tartsa  távol  a  szerkezetet  gyermekektől  és  háziállatoktól.  A  berendezés  csak  felnőtt  felhasználók
számára alkalmas.

5. A berendezést csak szilárd, egyenes felületen használja, a talaj sérülését előzze meg védőalátéttel, vagy
szőnyeggel.  A berendezés  biztonságos  üzemeltetéséhez  biztosítson  elegendő  szabad  területet  annak
közvetlen környezetében (legalább 0,5 m).

6. A berendezés használata előtt  ellenőrizze,  hogy az anyák és csavarok  biztonságosan meg vannak e
húzva. 

7. A biztonság megőrzése érdekében biztosítani kell a berendezés rendszeres ellenőrzését az alkatrészek
kopása miatt. 

8. A  berendezést  csak  az  útmutatóban  leírtak  szerint  használja.  Amennyiben  a  berendezés
összeszerelésekor vagy ellenőrzésekor hibás alkatrészeket talál, vagy a berendezés szokatlan zajt hallat,
hagyja abba annak használatát. A probléma elhárításáig ne használja a berendezést.

9. A berendezés használata során viseljen megfelelő öltözéket. Ne viseljen laza ruházatot, mely beakadhat
a berendezésbe, sem olyan öltözéket, mely akadályozná Önt a mozgásban. 

10. A berendezés ellenőrzött,  EN957  H.A osztályú tanúsítvánnyal rendelkezik. Csak otthoni használatra
alkalmas. A berendezés max 130 kg súlyú felhasználók számára készült. A fékezés a berendezésen a
sebességtől függő. 

11. A berendezés nem alkalmas rehabilitációs célokra.
12. A fitness kerékpár elmozdítását végezze körültekintően, hogy ne sérüljön a háta. Ügyeljen a helyes

testtartásra emeléskor, esetleg kérje másik személy segítségét.
13. Valamennyi mozgó alkatrész rendszeres  heti  karbantartást  igényel (pl.  pedálok, kapaszkodók,

nyereg). Ellenőrizze ezeket az alkatrészeket minden egyes használat előtt, szükség esetén azonnal
javítsa meg. A spinning kerékpár a hiba megfelelő megszüntetését követően ismét használatba
vehető. 
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SZERKEZETI RAJZ
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ALKATRÉSZ LISTA

NO. NÉV LEÍRÁS DB

1 főváz 1

2 hátsó stabilizáló talp 1

3 első stabilizáló talp 40*80*1.5T*400L 1

4 kormány 1

5 függőleges nyeregcső 1

6 vízszintes nyeregcső 1

7 nyereg 1

8 cső dugó 38*38MM 1

9 persely PP 1

10 persely PP 1

11 beállítócsavar M16 3

12 persely PP 2

13 alátét Φ4 2

14 csavar M4*15 2

15 pedál (jobb/bal) 1

16 hajtókar 165L 1

17 hajtókar borítás 2

18 anyacsavar M10*P1.25 2

19 “C” gyűrű 1

20 csapágy 6004Z 2

21 kúpos anya M8 4

22 alátét Φ8*1.5T 4

23 hátsó stabilizáló vég 40*80MM 2

24 csavar Φ14*Φ10.5*10 4

25 kapupántcsavar M8*1.5T 4

26 csavar ST4.2*19 5

27 belső láncvédő ABS 1

28 nagy lánckerék 52 1

29 lánc 1

30 Külső láncborítás ABS 1

31 első stabilizáló vég (jobb/bal) 40*80MM 2

32 anyacsavar M6 2

33 csavar M6*50 2

34 lendkerék 1

35 csapágy 6001Z 2
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36 távtartó 1

37 távtartó henger 1

38 alátét 2

39 Peremes anya M10*91.0 2

40 Lendkerék tengely M12 1

41 Kis lánckerék 16 1

42 alátét 1

43 anyacsavar M8 1

44 anyacsavar M8 1

45 Szögletes távtartó M10 1

46 rugó 1

47 Rögzítő alátét 1

48 Terhelésszabályozó tengely 1

49 Terhelésszabályozó gomb 1

50 Végsapka PP 1

51 csavar M5*30 2

52 Gumi alátét Fekete, téglalap alakú 1

53 féktartó acél 1

54 csavar M5*30 2

55 kúpos anyacsavar M5 2

56 alátét Φ5 2

57 fék ABS 1

58 fékbetét EVA 1

59 Kulacs tartó 1

No. 22 alátét (Φ8)
No. 21 kalapos anya (M8) No.  25  kapupántcsavar

(M8*1.5T)

No. 15 L / R Pedál

No. 11 beállító csavar (M16) kulcs

6



ÖSSZESZERELÉS
1. lépés

Rögzítse a hátsó stabilizáló talpat (2) a fővázhoz (1) két szett kúpos anya (21), alátét (22) és kapupántcsavar (25)
segítségével.

2. lépés

Rögzítse az első stabilizáló talpat (3) a fővázhoz (1) két szett kúpos anya (21), alátét (22) és kapupántcsavar
( 25) segítségével.

3. lépés

Rögzítse a nyerget  (7) a vízszintes nyeregcsőhöz (6). Csúsztassa a vízszintes nyeregcsövet  (6) a függőleges
nyeregcsőbe (5).  Meg kell  lazítani  a  beállítócsavart  (11) és  húzza vissza a csavart,  majd állítsa  be a kívánt
pozícióba. Ezután húzza meg a beállító csavart.  Erősítse a függőleges nyeregcsövet a fővázhoz ugyanezen a
módon. 
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4. lépés

Lazítsa meg a beállítócsavart (11) és helyezze a kormányt (4) a fővázba (1). Állítsa be a megfelelő magasságba
egészen a “stop” jelzésig, majd húzza meg a beállítócsavart (11).

5. lépés

A pedálok (15L/15R) "L" és "R" betűvel jelzett – bal és jobb. Csatlakoztassa a pedálokat a hozzájuk tartozó
megfelelő hajtókarral csavarkulcs segítségével. A jobb hajtókar a kerékpár jobb kéz felöli oldalán van, ahogy ül
rajta. 

MEGJEGYZÉS: A jobb pedált az óramutató járásával megegyező irányba kell tekerni, a bal pedált pedig az
óramutató járásával ellentétes irányba. 

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.

8



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:

Forgalmazó:

Insportline Hungary Kft.
2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65.

www.insportline.hu

 tel./fax: 0633-313-242
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