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FONTOS! Használat előtt olvassa el az alábbi utasításokat!

1. Az akupresszúrás segédeszköz használata előtt konzultáljon orvosával!
2. Ügyeljen a megfelelő folyadékbevitelre.
3. Nem javasoljuk a segédeszköz használatát várandós kismamáknak, véralvadási 

problémákkal küzdőknek, valamint véralvadásgátló gyógyszereket szedőknek.
4. Ügyeljen arra, hogy ne sértse fel a hegeket, sebeket és a nagyobb, sérülékeny anyajegyeket.
5. Kezdeti túl erős fájdalom esetén húzzon a segédeszközre szövetanyagot pl. huzatot, lepedőt.

Az akupresszúrás segédeszköz használatának jótékony hatásai

• fájdalom megszüntetése a háton, fejen, nyakon, hátgerincen, vállakon, csípőn és az 
ízületeken

• javítja a szervezet vérkeringését

• energiát és erőt ad

• szervezetét ellazítja

• csökkenti az izomfeszülést

• megnöveli az endorfin szintjét szervezetében (ún. boldogsághormon)

• javítja a szervezet oxigénellátását

• javítja az alvást

Az akupresszúrás segédeszköz helyes használata

FONTOS! Az akupresszúrás segédeszközhöz fokozatosan szoktassa hozzá testét!

1. Első egy hétben maximum 5-10 percig alkalmazza a segédeszközt.

2. Figyeljen az egyenletes, mély lélegzetvételre.

3. Testsúlyát próbálja meg egyenletesen eloszlatni.

4. Először fájdalmat fog érezni, ami aztán fokozatosan enyhülni fog. A kezdeti fájdalmat 
enyhítheti, ha lepedőt húz a segédeszközre. (Ezt később elhagyhatja.)

5. Hatása különböző lehet kezdetben. Van aki még fáradtabbnak érzi magát az első 
használatkor, van aki rögtön el tud aludni rajta és vannak olyanok is, akik sokkal 
energetikusabbnak érzik magukat.

6. Idővel a testre kifejtett hatásai kiegyenlítődnek.

7. A második héten növelhetjük a segédeszköz használatát maximum 15-20 percre.

Majd a második hét után igény szerint növelhető az akupresszúrás segédeszköz 
használatának ideje.

8. Fontos közben a relaxáció és a teljes ellazulás.

9. Ajánlott a segédeszköz napi használata.

10. Ha bármilyen kellemetlenséget érez az akupresszúrás segédeszköz használata során, 
szüneteltesse annak igénybevételét és forduljon kezelőorvosához.



GARANCIÁLIS FELTÉTELEK, REKLAMÁCIÓ

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

 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 hibatévedésből 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:                              Pecsét és alaírás: 

Forgalmazó:
Insportline Hungary Kft.

2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65.
www.insportline.hu

tel./fax: 0633-313-242

http://www.insportline.hu/
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