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FONTOS: A berendezés használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és őrizze meg a 

későbbiekre. 

A feltüntetett képek csupán illusztráció, néhány modellnél eltérés lehet. 

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 

A berendezés használatakor minden biztonsági utasítást be kell tartani. 

1. A maximális biztonság érdekében végezzen rendszeres ellenőrzést, nem történt e sérülés, 

alkatrészelhasználódás a berendezésen. 

2. Ha önön kívül más felhasználó is használni fogja a berendezést, fontos, hogy ismertesse vele a 

használati utasításban szereplő utasításokat. 

3. A berendezésen egyszerre csak egy felhasználó edzhet. 

4. Használat előtt ellenőrizze a csavarok állapotát, csuklók összekötését. 

5. Edzés előtt távolítsa el az ellipszis körül lévő éles éllel rendelkező tárgyat. 

6. A berendezést csak teljesen hibátlan állapotban használja. 

7. Sérült, elhasználódott vagy rossz alkatrésszel tilos a berendzést használni, és a meghibásodott részeket 

azonnal cseréljük ki. 

8. Gyermekek csaf felnőtt felügyelete mellett használhatják a berendezést. Az elliptikus tréner nem játék. 

9. Az egész berendezés körül biztosítson elég szabad teret. 

10. A  helytelenül végzett, vagy túlzásba vitt edzés egészségkárosodáshoz vezethet. 

11. Az elliptikus trénert használat előtt be kell állítani az elmozdulás ellen az állítható lábakkal. 

12. Edzéshez használjon megfelelő öltözéket és cipőt. A nagyon hosszú, bő ruha beakadhat. Csúszásmentes 

talpú cipőt ajánlunk. 

13. Bárminemű edzésprogram elkezdése előtt konzultáljon orvosával. 

14. A berendezést egyenes, száraz, nedvességtől mentes felületre helyezze. Szükség esetén használjon 

csúszásmentes alátétet a berendezés alá, így elkerülhető a talaj sérülése. 

15. Amennyiben az edzés során mellkasi fájdalmat észlel, légzési zavar, vagy más rendellenésség lép fel, 

azonnal hagyja abba az edzést és a további lépésekről konzultáljon orvosával. 

16. Gyermekek és fogyatékkal élők csak felügyelet mellett használhatják a berendezést. 

17. Használat közben ne közelítsen a berendezés mozgó részeihez. 

18. Minden beállítható alkatrésznek a megfelelő pozícióban kell lennie. 
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19. A felhastnáló maximális testsúly 100 kg lehet. 

FIGYELMEZTETÉS: Bármilyen edzésprogram elkezdése előtt konzultáljon orvosával, főként ha már 

elmúlt 35 éves, vagy bármilyen egészségügyi problémával küzd. A használati utasításban szereplő 

biztonsági előírásokat olvassa el. 

Őrizze meg a használati útmutatót az esetleges későbbi használatra. 

 

BERENDEZÉS ALKALMAZÁSA 

Terhelés beállítása kézicsavar segítségével. 

A terhelés növelésére fordítsa a kézicsavart az óramutatóval megegyező irányba. 

A terhelés csökkentésére fordítsa a kézicsavart az óramutatóval ellentétes irányba. 

Állítható lábak 

A hátsó tartórúd lábai a berendezés stabilizálására szolgál. 

Nyereg előre és hátra állítása 

Vegye ki a háromszög alakú kézicsavart a fő vázból. Fordítsa a gömbölyű kézicsavart az óramutató járásával 

ellentétesen és engedje meg. Állítsa be a kívánt nyeregpozíciót. Rögzítse a nyerget a kézicsavarok segítségével. 

Húzza be a háromszög alakú és a gömbölyű kézicsavart (az óramutatóval megegyezően fordítsa). 

MEGJEGYZÉS: A nyereg előre és hátra állításánál ügyeljen rá, hogy ne lépje túl a megengedett kihúzási 

határt. 

 

SZÁMÍTÓGÉP HASZNÁLATA 

 

FUNKCIÓK 

 

MÉRTÉK 

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

SPEED (SEBESSÉG) 0.0-999.9 KM/H 

DIST (TÁVOLSÁG) 0.0-999.9 KM 

CAL (KALÓRIA) 0.0-999.9 KCAL 

ODO (ODOMETR) 0.0-999.9 KM 

PULSE (PULZUSFREKVENCE) 40-240 ÜTÉS/PERC 
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GOMBOK 

MODE: A funkciók kiválasttására szolgál. 

Ha a MODE gombot 3 mp megtartja, az adatok kinullázódnak a kiinduló értékre, az odométer adatain kívül (az 

összesen elért távolságon kívül). 

SET:  A  következő adatok beállítására szolgál: idő (TIME), távolság (DISTANCE), kalória (CALORIES), 

pulzusfrekvence (PULSE). 

RESET: Az értékek kinullázására szolgál: idő (TIME), távolság (DISTANCE), kalória (CALORIES). 

Ha a RESET gombot 3 mp megtartja, az adatok beállítódnak a kiinduló értékre, az odométer adatain kívül (az 

összesen elért távolságon kívül). 

SZÁMÍTÓGÉP FUNKCIÓK: 

AUTO ON/OFF (automatikus ki és bekapcsolás): PA pedálralépés után vagy bármely gomb 

mwegnyomásakor a számítógép automatikusan bekapcsol. 4 perc üzemenkívüli állapotban a számítógép 

automatikusan kikapcsol. 

SCAN (funkciók közötti automatikus átkapcsolás): A MODE gombbal válassza ki a SCAN funkciót – a 

számítógép 6 másodpercenként automatikusa átkapcsol a funkciók között: idő (TIME), sebesség (SPEED), 

távolság (DIST), kalória (CAL), odometer (ODO) és pulzusfrekvencia ( ). 

TIME (edzés hossza): Az edzés hosszának mérése percben és másodpercben. Edzés előtt beállíthatja a kívánt 

edzéshosszt. A MODE gomb segítségével lép be az idő programba (TIME). A RESET gombbal az értéket 

kinullázhatja. Az idő beállítható percekben 0:00-99:00 terjedelemben. Az edzés elkezdése után az idő 1 mp után 

elkezd leszámolódni a beállított értéktől.  Ha eléri a 0:00 értéket, az idő hangjelzés kíséretében számlálódni kezd 

nullától. 

SPEED (sebesség): A MODE gombbal válassza ki a SPEED funkciót – a kijelzőn az aktuális sebesség fog 

megjelenni. 

DIST (távolság): Edzés alatt megtett távolság kijelzése. Edzés előtt beállítható a megtenni kívánt távolság. A 

MODE gombbal lépjen a távolság módba (DIST) és a SET gombbal állítsa be a távolságot  A RESET gombbal 

az értéket kinulláza. A távolság beállítható 0.0-999.0km terjedelemben. Az edzés elkezdése után a távolság a 

beállított értéktől 0,1 km-enként fog leszámolódni. Ha eléri a 0,0 értéket, a távolság hangjelzés kíséretében 

számlálódni kezd nullától.   

CAL (kalória): Az edzés során elhasznált kalória kijelzése. Edzés előtt beállíthatja az edzés során elégetni 

kívánt kalória számát. A MODE gomb segítségével lépjen a kalória (CAL) módba,  beállíthatja a kívánt értéket 

0.0-999.0 kalória terjedelemben. A RESET gombbal az értéket kinulláza. Az edzés megkezdése után az elégetett 

kalória a beállított értéktől fog számlálódni. Ha eléri a 0,0 értéket, a kalória hangjelzés kíséretében számlálódni 

kezd nullától. (Ez a funkció csak az intenzitás összehasonlítására szolgál, egészségügyi célokra nem alkalmas). 

ODO (odometr): A MODE gombbal lépjen az ODO funkcióba – a kijelzőn az összes edzés alatt megtett 

távolság fog megjelenni. Az értéket nem lehet kinullázni, csak az elemek kivétele után nullázódik ki. 

(pulzusfrekvencia): Ha helyesen tartja a pulzusérzékelőt, a kijelzőn az aktuális pulzusfrekvencia jelenik meg. 

A helyes mérés érdekében szükséges mindkét tenyerét az érzékelőn tartani. Az edzés előtt beállítható az elérni 

kívánt pulzusferkvencia. A MODE gombbal válassza ki a PULSE funkciót, majd nyomja meg a SET gombot a 

cél pulzusfrekvencia beállítására. A RESET gombbal az értékek kinullázhatóak. A célpulzusfrekvencia értéke 

beállítható 40-240 ütés/perc terjedelemben. Edzés alatt mindkét kezével fogja a pulzusérzékelőt. Ha a 

pulzusszáma magassabb mint a cél pulzusfrekvencia, hangjelzés hallható. 
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ELEMEK BEHELYEZÉSE 

1. Csavarozza le a számítógép hátsó borítását. 

2. Tegyen be kettő AA típusú elemet. 

3. Ellenőrizze, hogy a rugók hozzáérjenek az elemekhez. 

4. Helyezze vissza a borítást. 

5. Ha a kijelzőn akadozva jelennek meg az adatok, vagy nem olvashatóak, vegye ki az elemeket, 

várjon 15 mp, majd helyezze vissza őket. 
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ALKATRÉSZLISTA 

Sorsz

ám 

Alkatrész neve Darab

szám 

Sorsz

ám 

Alkatrész neve Darab

szám 

001 Első tartóoszlop jobb borítása 

Ø60x1.5 

1 041 Első oszlop borítása 1 

002 Első tartó Ø60x1.5x330 1 042 Rugó 1 

003 Kalaposfejű anya M8 6 043 Vezető csiga 1 

004 Ívelt alátét Ø8 3 044 Pulzusfrekvencia középső vezetéke 

L=1000mm 

2 

005 Csavar ST4.2x25 11 045 Csavar M8x30 2 

006 Csavar M8x70 4 046 Fő váz hátsó része 1 

007 Első tartóoszlop bal borítása 

Ø60x1.5 

1 047 Nyereg   1 

008 Borítás - átmenet Ø50xØ25x10 2 048 Háttámla   1 

009 Keresztcsavar félgömbölyű fejjel 

ST4.2x25 

4 049 Csavar M6x15 8 

010 Jobb oldalsó borítás 1 050 Alátét Ø6 8 

011 Öv 360J6 1 051 Nyeregszerkezet záróborítása 

23x53x1.5 

1 

012 Jobb pedál YH-30X 1 052 Nyeregrögzítő rúd 53x23x2.0 1 

013 Fogantyú Ø240 1 053 Háttámla és nyereg rögzítésére 

való szerkezet 53x23x2.0 

1 

014 Alátét Ø34.5xØ23x25 1 054 Kormány markolat Ø24xØ30x550 2 

015 Csapágytok - belső II 15/16" 1 055 Csavar ST4.2x20 2 

016 Csapágy 2 056 Pulzusérzékelő + kábel L=750mm 2 

017 Csapágytok - külső 2 057 Csavar M8x45 2 

018 Csapágytok - belső I 7/8" 1 058 Konektor Ø12.1 2 

019 Anya 7/8" 2 059 Anya M6 2 

020 Lendkerék Ø230 1 060 Gömbölyű kézicsavar M16x1.5 1 

021 Fő váz első része 80x40x2 1 061 Alátét 2 

022 Bal oldalsó borítás 1 062 Fő váz hátsó részének jobb 

borítása 

1 

023 Háromszög alakú kézicsavar 

M12x58 

1 063 Fő váz hátsó részének bal borítása 1 

024 Fogantyú záróborítása Ø25x1.5 4 064 Hátsó tartó 1 

025 Első fogantyú markolata 

Ø24xØ30x160 

2 065 Hátsó tartó jobb záróborítása 1 

026 Csatlakozó kábel L=500mm 1 066 Anya M10 2 

027 Pulzufrekvencia csatlakozó kábele 

L=350mm 

2 067 Állítható láb M10 2 

028 Számítógép (JVT29121) 1 068 Kormány Ø25x1.5 1 

029 Csavar M5x12 4 069 Bal pedál YH-30X 1 

030 Terhelés szabályozás kézicsavarja 1 070 Pulzufrekvencia csatlakozó kábele 

L=1000mm 

2 

031 Feszítőhuzal L=1150mm 1 071 érzékelő+kábel L=750mm 1 

032 Alátét Ø5 1 072 Csavar M8x15 13 

033 Csavar M5x20 1 073 Alátét Ø40xØ24x3 1 

034 Számítógép és fogantyúk 

rögzítésére való első oszlop 

70x30x1.5 

1 074 Anya M10x1 2 

035 Csavar M8x10 4 075 Állítócsavar M6x36 2 

036 Alátét Ø8 22 076 Csavar ST2.9x12 2 

037 Csavar M8x20 1 077 Nagy ívelt alátét Ø8 4 

038 Hátsó tartóoszlop bal záróborítása 1 078 Rugós alátét Ø6 2 
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039 Vezetőgörgők 1 079 Állítócsavar biztonsági eleme 2 

040 Önzáró anya M8 2    

 

ÖSSZEKÖTŐ ELEMEK 

 

 

SZERSZÁMOK 
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RAJZ 
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SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 

 

1. Fő váz hátsó része 

A hátsó részről (46) csavarozzon le két M8x30 (45) csavart, négy  M8x15 (72) csavart és hat alátétet Ø8 

(36). 

Csatlakoztassa a kábelt (44) a hátsó vázból (46) az első vázból (21) kijövő kábellel (70). 

Rögzítse össze az első (21) és hátsó (46) vázrészt két M8x30 (45) csavar, négy M8x15 (72)csavar és hat   

alátét  Ø8 (36) segítségével. A mellékelt imbuszkulcs segítségével húzza be a csavarokat. 
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2. Első és hátsó tartó rögzítése 

Helyezze az első tartót (2) a váz első részéhez (21) a megfelelő pozícióban. 

Rögzítse az első tartót (2) a vázhoz (21) két M8x70 (6) csavar, két nagy ívelt alátét Ø8 (77) ás két M8 

(3) kalapos anya segítségével. A mellékelt imbuszkulcs segítségével húzza be a csavarokat. 

Helyezze a hátsó tartót (64) a váz hátsó részéhez (46) a megfelelő pozícióban. 

Rögzítse az első tartót (2) a vázhoz (21) két M8x70 (6) csavar, két Ø8 (77) nagy ívelt alátét és két M8 

(3) kalapos anya segítségével. A mellékelt imbuszkulcs segítségével húzza be a csavarokat. 
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3. Első oszlop és pedálok rögzítése 

Az első vázról (21) csavarozzon le egy ívelt alátétet Ø8 (4), egy M8x15 (72) csavart, négy M8x10 (35) 

csavart és négy Ø8 (36) alátétet. 

Helyezze fel a borítást (41) Az első oszlopra (34). 

Tegye be a feszítőhuzalt (31) az első oszlopba (34) alulról és húzza ki az első oszlop (34) négyszögletű 

nyílásán.   

Kösse össze az első vázrészből jövő  (71) és (70) kábeleket az első oszlopból kijövő (21) és (26) 

kábelekkel.. 

Csúsztassa az első oszlopot (34) az első szerkezetre (21) és rögzítse egy ívelt alátét Ø8 (4), egy M8x15 

(72) csavar, négy M8x10 (35) csavar és négy Ø8 (36) alátét segítségével. Pcsúsztassa a borítást (41) 

lefelé, a fő váz irányába (21). 

Csavarozza le a kézi csavarról (30) az M5x20 (33)csavart és az alátétetØ5 (32). Csúsztassa a kézi 

csavarból jövő huzalt (30) a feszítőkábel végén lévő horogba (31) ( A kép). Húzza meg a kézicsavar 

(30) huzalját, és helyezze a feszítőkábel (31) menetébe (B kép).  Rögzítse a kézicsavart (30) az első 

oszlophoz (34) az Ø5 (32) alátét és csavar M5x20 (33) segítségével. 

A fogantyúk, pedálok, menetek és szalagok R vagy L betűvel jelöltek – attól függően, hogy jobb 

vagy bal részről van szó. 

Csavarozza a bal pedált (69) a bal fogantyúhoz (13). A pedált kézzel, az óramutató járásával 

ellentétesen csavarozza. Megjegyzés: NE CSAVAROZZA a bal pedált az óramutató járásával 

megegyezően, mert megsérül a menet. Húzza be rendesen a bal pedált (69) a mellékelt univerzális 

kulccsal. 

Csavarozza a jobb pedált (12) a jobb fogantyúhoz (13). A pedált kézzel, az óramutató járásával 

megegyezően csavarozza. A végén rendesen húzza be a jobb pedált (12) a mellékelt univerzális 

kulccsal. 
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4. Nyereg rögzítőrúdja, nyereg szerkezete, kormány 

Csavarozzon le a rögzítőrúdról (52) nyolc M8x15 (72) csavart és alátétet Ø8 (36). 

              Csúsztassa a rögzítőrudat (52) a betéttel (61) a hátsó vázba (46). 

Rögzítse a rögzítőrúdhoz (52) a nyereg és a háttámla szerkezetét (53) nyolc alátét Ø8 (36) és nyolc 

csavar M8x15 (72) segítségével. A mellékelt imbuszkulcs segítségével húzza be a csavarokat. 

Állítsa be a nyereg pozícióját és rögzítse a gömbölyű kézicsavar (60) és a háromszög alakú kézicsavar 

(23) segítségével. A  (60) és (23) kézicsavarokat az óramutató járásával megegyezően húzza be. 

Rögzítse a kormányt (68) a szerkezethez (53) a két M8x45 (57) csavar, hajlított alátét Ø8 (4), alátét Ø8 

(36) és kalapos anya M8 (3) segítségével. A mellékelt univerzális kulcs segítségével húzza be a 

csavarokat. 

Kösse össze a hátsó vázból (46) jövő kábelt (44) a kormányból jövő (68) kábellel (56). 

Nyereg előre és hátra állítása 

Engedje meg a háromszög alakú kézicsavart (23) a váz hátsó részében (46). A gömbölyű kézi csavart 

(60) forgassa el az óramutató járásával ellentétesen, és vegye ki. Állítsa be a megfelelő nyeregpozíciót, 

a rögzítésért a gömbölyű kézicsavarnak (60) illeszkedni kell a rögzítőrúd (52) nyílásába. Rögzítse a 

nyerget a (60) és (23) kézicsavarok segítségével, az óramutató járásával megegyezően csavarozza. 

MEGJEGYZÉS: A nyereg előre és hátra állításánál ügyeljen rá, hogy ne lépje túl a megengedett 

kihúzási határt. 
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5. Számítógép és nyereg/háttámla rögzítése 

Csavarozzon le a számítógépről (28) négy M5x12 (29) csavart. Csatlakoztassa a (27) és (26) vezetéket a 

számítógép vezetékével (28). Tegy e a vezetékeket az első oszlopba (34). Rögzítse a számítógépet (28) 

az első oszlophoz (34) a négy M5x12 (29) csavar segítségével. 

Csavarozzon le nyolc M6x15 (49) csavart és alátétet Ø6 (50) a nyeregről (47) és a háttámláról (48). 

Ezután rögzítse a nyerget (47) és a háttámlát (48) a szerkezethez (53) nyolc M6x15 (49) csavar és alátét 

Ø6 (50) segítségével. A mellékelt univerzális kulcs segítségével húzza be a csavarokat. 

KARBANTARTÁS 

Tisztítás 

A berendezést puha rongyal és lágy tisztítószerrel tisztíthatja. A műanyag részekre ne használjon durva 

tisztítószereket, hígítót. Minden használat után a berendezésről törölje le az izzadságot. A számítógép ne kerüljön 

nedvesség alá – az elktrotechnikai részek károsodhatnak, vagy rövidzárlat jöhet létre. A számítógépet ne tegye ki 

közvetlen napfénynek, megsérülhet a kijelző. 

Minden héten ellenőrizze a csavarok és pedálok megfelelő behúzását. 

Karbantartás 

A berendezést tiszta, száraz helyen tárolja, gyermekektől védve. 

PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA 

PROBLÉMA MEGOLDÁS 

Használat során a berendezés billeg, nem stabil Stabilizálja a berendezést az állítható lábakkal. 

A kijelzőn nem jelennek meg az adatok. 6. Ellenőrizze a kábelek helyes 

bekötését az első oszlopból. 

7. Ellenőrizze az elemek helyes 

bekötését. 

8. Az elemek lemerültek, cseréljen 
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elemeket. 

  

A pulzusfrekvencia nem mérődik. 1. Ellenőrizze az érzékelő kábeleinek 

helyes bekötését. 

2. A helyes mérés érdekében 

szükséges, hogy helyesen tartsa a 

fogantyúkat. 

3. Az érzékelő fogantyúit túl szorosan 

fogja. Engedjen a fogáson. 

Használat során valamelyik csuklóösszekötés 

nyikorog. 

A csavarok túlzott lazulása zörejt okozhat. Húzza be a 

csavarokat. 
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NYÚJTÓGYAKORLATOK 

Bemelegítő fázis A minőségi edzésprogram magába foglalja az izmok bemelegítését és az izomlazítást. A 

bemelegítés felkészíti szervezetét a megterhelésre.  Az izomlazítás az izomfájdalom megelőzésére szolgál. A 

következőkben nyújtó gyakorlatokat  mutatunk be a bemelegítésre és lazításra. A bemelegítő fázis min. 2-5 

percig tartson. 

Nyakizom nyújtás 

 

Döntse fejét jobbra, érezni fogja a nyaki inak megfeszülését. Lassan döntse fejét a mellkasa felé, majd döntse 

balra. Újra érezni fogja a nyaki inak megfeszülését. Ismételje néhányszor a gyakorlatot. 

 

Vállak nyújtása 

Húzza fel felváltva jobb és ball vállát, vagy akár egyszerre is felhúzhatja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldalnyújtás 

 

Emelje karjait a feje fölé, felváltva nyújtsa karjait felfelé. Éreznie kell az ellenkező oldalon az izmok nyúlását. 

Ismételje párszor a gyakorlatot. 
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Felső combizom nyújtása 

Stabilitása érdekében támaszkodjon egyik kezével a falhoz, fogja meg bokáját. Sarkát húzza a lehető 

legközelebb maga felé. Amint érzi a feszülést, maradjon így 30 mp. Cserélje át a lábait, és ismételje a 

gyakorlatot legalább 2x mindkét lábával. 

 

Belső combizom nyújtása 

 

Üljön le, enyhén behajlított lábbal  illessze össze talpait. A térdek kifelé néznek, talpait húzza magához a lehető 

legközelebb az ülepéhez. Térdeit nyomja enyhén a padló felé. Tartson ki 30-40 másodpercig. 

 

Mély előredőlés 

 

Hajoljon előre, és érintse meg a lábujjait. Hajoljon a lehető legmélyebbre és tartson ki 20-30 másodpercig. 
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Vádlik nyújtása 

 

Üljön le és nyújtsa ki jobb lábát. Bal lábát hajlítsa be úgy, hogy a talpa jobb combja belső felére nézzen. Húzza 

magát a lehető legközelebb a lábujjaihoz. Tartson ki 15 másodpercig, majd ismételje meg a másik lábával is. 

 

 

Achilles in nyújtása 

 

Kezeivel támaszkodjon a falhoz, a behajlított jobb lába elöl van. A bal láb kinyújtva, bal talpát a padlón tartva. 

Csípőmozdulattal tolja előre a testsúlyát az első lábára és tartson ki 30-40 másodpercig, majd cserélje fe a 

lábakat. 
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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, a nyereg 

rossz beillesztése a keretbe, a pedálok elégtelen behúzása a hajtókar középvonalán 

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. 
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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 

 

 

http://www.insportline.hu/

