
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN 6864 Dönthetö háttámla inSPORTline Lombi

Méretek:

594 mm * 420 mm



ALAPRÉSZ– rögzítésre alkalmas

1 pozíció – alappozíció – legkisebb megterhelés, 
kezdőknek alkalmas 
2 pozíció – nagyobb megterhelés, közepesen 
haladóknak alkalmas
3 pozíció – maximális megterhelés, haladóknak 
alkalmas

összecsukás
méret:
40,6cm x 25,4cm x 2,9cm

1 pozíció – talajtól 
való magasság:kb.6 
cm

2 pozíció
Talajtól való 
magasság kb.9 cm

 3 pozíció
talajtól való 
magasság kb.11 
cm

Támaszték – a hát tájékán
Gerinc forma – a gerinc 
alakjára tervezve

Összeszerelt forma
Felső rész – a keskény rész a fej alá való
Alsó rész – a széles rész a fenékhez a lehető a legközelebb helyezhető

MEGJEGYZÉS: A 2 és 3 pozícióba való állítás előtt a felülést teljesen tökéletesen kell végezni. Sok felhasználó
a 2 és 3 pozíciót nem is használja.



Összeszerelés

A rögzítőrészt a könnyebb összeszerelés érdekében először a kezünkkel
hajlítsuk meg. Az alaprészt csúszásmentes alátétre tegyük, a szélesebb
rész legyen Ön felé. 

Támassza meg a szélesebb részt a térdével, a másik végét tegye be az 
alaprészbe. 

Az ív könnyebb rögzítésére kezét úgy tegye az alátétre, ahogy a 
kép ábrázolja.

Nyomja lefelé és óvatosan helyezze be a vékonyabb végét az alaprészbe 
(1 pozíció). 

HASZNÁLAT

Első használat előtt figyelmesen olvassa el az egész használati útmutatót. 

Figyelem: Bármilyen edzésprogram elkezdése előtt konzultáljon orvosával. 

 A berendzést csak a rendeltetésének megfelelően használja.

 Egyenes, csúszásmentes felületen használja.

 Figyelje meg  a mellékelt képeket.

 Az Önnek leginkább megfelelő gyakorlatot válasszon.



- A nyújtógyakorlatot legalább öt percig tartsa meg. Napi két nyújtást ajánlunk.  
- Ha gondod okoz a nyújtás, azonnal hagyja abba a gyakorlatot. 

Figyelem: Ha erős izomfájdalmat, ízületi fájdalmat érez, fejezze be a gyakorlatot és konzultáljon 
orvosával. 

- Kondíciótól fügetlenül jánljuk az 1 pozícióval kezdeni. 

NYÚJTÁSI TECHNIKA

1. Üljön a földre, háttal az alátétnek. Lassan 
feküdjön rá, térdeit hagyja behajlítva.  

GYAKORLATOK
2. Alappozíció a maximális relaxációhoz. 

Lélegezzen természetesen, karjait tegye teste 
mellé, lábait feszítse lefelé.
Ez a gyakorlat a legkönnyebb.Kezdőknek 
ajánlott.

3. Közepesen haladóknak ajánlott pozíció
Karjait emelje a feje fölé. Nyújtózkodjon, amíg 
eléri a kezével a talajt. 

4. Maximális nyújtás
Feszítse ki a karjait és lábait a kép 
szerint.Nyújtózzon, amennyire csak tud. 

PIHENÉS 5. Üljön fel. Relaxáljon 30 másodpercig, 
lélegezzen mélyeket. 



Atermék  úgy  lett  megtervezve,  hogy  minden  fájdalom  nélkül  nyújtsa  hátizmunkat.  Az  alátétet  bármikor
használhatja, akár fizikai aktivitás előtt vagy után is. 

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

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 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: 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/
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