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BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK 

1) Figyelmesen olvassa el az egész útmutatót. Az edzés előtti bemelegítést mindig végezze el.  

2) Ez a helyhez kötött fitness segédeszköz masszázsberendezésként szolgál, de aerobikus tréning 
edzéséhez is használható, valamint a szív és érrendszer erősítésére is.  

3) Használat előtt ellenőrizze az összes alkatrészt. A berendezést sima felületre helyezze. Ajánljuk  
védőalátét használatát.  

4) Az edzéshez használjon sportöltözéket és sportcipőt. Túl bő ruhát ne viseljen, beakadhat, 
balesetveszélyes.  

5) Konzultáljon orvosával, főként ha már elmúlt 35 éves vagy egészségügyi problémával küzd. Ajánlott 
napi rendszerességgel edzeni.  

6) Előzze meg az izomsérülést, ezért minden edzés előtt melegítsen be, az edzés végén pedig végezzen 
lazítást.  

7) Ezt a masszírozóberendezést csak felnőtt személyek használhatják. Bekapcsolt állapotban a közelében 
ne tartózkodjon gyermek vagy háziállat. Biztonsági okokból a berendezés körül hagyjon szabadon 2 
méter szabad helyet. 

8) Evés után vagy előtt egy órával ne használja a berendezést.  

9) Amennyiben fájdalmat, rosszullétet észlel a mellkasánál, hányingere van, légzési nehézséget érez, 
hagyja abba az edzést és keresse fel orvosát.  

10) Maximális terhelhetőség: 100kg 

 

Figyelmeztetés: A biztonsági utasítások be nem tartása egészségre ártalmas lehet. 
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RAJZ 
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ALKATRÉSZLISTA 

Megnevezés Alkatrész neve Darabszám 

1 Vibrációs motor 1  

2 Masszázsöv 1  

3 Lapos alátét D6xφ16x1.2 4  

4 Motortartó 1  

5 Keresztcsavar M6x35 4  

6 Keresztcsavar M8x16 8  

7 Ívelt alátét d8xφ19x1.5 R38 8  

8 Borítás 1  

9 Oszlop tartó 1  

10 Üveglap 1  

11 Alsó oszlop 1  

12 Imbuszcsavar M10x30 4  

13 Műanyag távtartó 4  

14 Önzáró anya M10 4  

15 Lapos alátét D6xφ13x1 7  

16 Láb 7 

17 Keresztcsavar M6×10 7 

18 Biztosító csapszeg 1  

19 Vezető alátét 1 1 

20 Felső oszlop 1 

21 Vezető alátét 2 1 
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ÖSSZESZERELÉS 

1 LÉPÉS: Csúsztassa a borítást (8) az alsó oszlopra (11). Ezután rögzítse az alsó oszlopot (11) a tartóhoz (9) 
négy imbuszcsavar (6) és négy ívelt alátét (7) segítségével. Ezután fedje be a tartót és a csavarokat a borítással 
(8). 

 

2 LÉPÉS: Csúsztassa a felső oszlopot (20) az alsó oszlopba (11) és rögzítse a megfelelő magasságpozícióba a 
biztosító csapszeggel (18). 
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3 LÉPÉS: Csúsztassa a tartót (4) a motorral (1) a felső oszlopba (20) és rögzítse a négy imbuszcsavarral (6) és a 
négy ívelt alátéttel (7). 

 

4 LÉPÉS: Rögzítse a motorhoz (1) a masszázsövet (2). 

 

Ezzel befejezte az összeszerelést. Ellenőrizze, hogy helyesen végezte el a szerelést. Kellemes masszázst 
kívánunk.  
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FIGYELMEZTETÉS: 

A. Egy masszírozás hossza maximum 20 perces lehet, ezután pihentesse a berendezést legalább fél órát 
(kapcsolja ki fél órára). Ha a berendezés nem teljesen működőképes, húzza ki a vezetéket az elektromos 
hálózatból.  

B. Biztonsági okokból a motort ne próbálja meg szétszerelni.. 

A MASSZÁZSÖV HELYES ELHELYEZÉSE 

 

1.Hasizom masszírozása 

 

2. Hátizom massszírozása 

 

3. A test középső részének masszírozása 

 

4. Combizom masszírozása 
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BERENDEZÉS HASZNÁLATA 

1. A berendezést váltóáramú 220V/50HZ elektromos hálózatba csatlakoztassa.  

2. A berendezés két vibrációs fejjel ellátott, melyre a masszázsöv akasztható. A masszázsöv felülete 
megerősített, hogy a masszírozó felületet egyúttal tartsa is. Minnél jobban a szíjnak dől, annál 
intenzívebb a masszázs.  

3. A masszázsöv a fő gombbal kapcsolható be és ki.  

4. A felhasználó ajánlott életkora 16-70 év, de mindenki má is használhatja, kinek az egészségügyi 
állapota megengedi. A masszázsberendezés ellazítja az izmokat és feloldja a feszültséget például hosszú 
ülés után, vagy sportaktivitás  után. Segít az elhízás leküzdésében és rendszeres használata csökkenti a 
stresszt.  

5. FONTOS: 

• Rossz egészségi állapotban ne használja a berendezést, valamint ha csontproblémái vannak és 
operáció utáni gyógyulási fázisban van. Várandós nők nem használhatják a berendezést, gyermekek 
is csak felnőtt felügyelete mellett.  

• A berendezést csak fél órát használja egyfolytában.  

• Kezdő felhasználók égető vagy csiklándozó érzést érezhetnek, de ez természetes, mert a vérkeringés 
felgyorsul a masszírozó felületen.  

• Masszírozás közben is tartsa be a helyes folyadékbevitelt.  
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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 


