
Használati utasítás – HU

IN 5062 inSPORTline DUO (PR046-A02) Lépésszámláló



Hordhatóság

Csatolja  szorosan  a  lépésszámlálót  a derekára vagy a  ruhája  derékrészére.  Vízszintesen  legyen,  a helytelen 
pozíció hibás mérést eredményezhet. 

MEGJEGYZÉS: A kövezkező szituációk kibás méréshez vezethetnek:

1. A lépésszámláló nincs merőlegesen a földdel. A lésszámláló eleje a földdel legalább 60° legyen. 

2. A lépésszámláló mozgó járműben van használva.

3. A lépésszámláló más tevékenységnél van használva mint a futás és gyaloglás. 

4. A felhasználó köröz a lábával, a lépések nem egyformák. 

5. A felhasználó leül, feláll vagy lépcsőn megy, mikor a lépésszámláló fel van téve. 

Felhasználás

1. Nyomja meg a RESET gombot a kijelző kinullázásához. 

2. Csatolja a lépésszámlálót a derékrészre.

3. A lépésszámláló készen van a használatra – a lépések számolására. 

Elemcsere

A sérülések erkerülése miatt és a lépésszámláló meghibásodása miatt az elemeket ne saját maga cserélje. Ezt a 
feladatot bízza órás vagy más szakemberre. A lépésszámláló üzemeltetésére az LR1130 tipusú elem megfelelő. 

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK, REKLAMÁCIÓ 

Garanciális feltételek

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:                                                         Bélyegző, aláírás:


