
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

IN 8052 Vibrációs tréner inSPORTline Katrina SE
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VIBRÁCIÓS TRÉNER RÉSZEI

1. Vezérlőpanel (senes kijelző, 7”)

2. Alsó LED kijelző

3. Oszlop

4. Alaprész

5. Alsó vezérlő (LED kijelző)

6. Szalagok

7. Alátét

FIGYELMEZTETÉS: Első használat előtt olvassa el figyelmesen az egész használati útmutatót,
és őrizze meg a későbbiekre.
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BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

 A maximális  biztonság  érdekében végezzen  rendszeres  ellenőrzést,  nem történt  e  sérülés,  alkatrész
elhasználódás a berendezésen. 

 Ha Önön kívül más felhasználó is igénybe veszi a berendezést, fontos, hogy ismertesse vele a használati
útmutatóban  szereplő utasításokat. 

 A berendezésen egyszerre csak egy felhasználó edzhet.

 Használat előtt ellenőrizze a csavarok állapotát, csuklók összekötését.

 Edzés előtt távolítsa el a vibrációs tréner körül lévő éles tárgyakat. 

 A berendezést csak teljesen hibátlan állapotban használja. 

 Sérült, elhasználódott vagy rossz alkatrésszel tilos a berendzést használni és a meghibásodott részeket
azonnal cseréljük ki. 

 Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a berendezést. A vibrációs tréner nem játék. 

 Az egész berendezés körül biztosítson elég szabad teret.

 A  helytelenül végzett, vagy túlzásba vitt edzés egészségkárosodáshoz vezethet.

 A trénert használat előtt be kell állítani az elmozdulás ellen az állítható lábakkal. 

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

 Bárminemű edzésprogram elkezdése előtt konzultáljon orvosával. 

 A berendezést  egyenes,  száraz,  nedvességtől  mentes  felületre  helyezze.  Szükség  esetén  használjon
csúszásmentes alátétet a berendezés alá, így elkerülhető a talaj sérülése. 

 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. 

 Gyermekek és fogyatékkal élők csak felügyelet mellett használhatják a berendezést. 

 Használat közben ne közelítsen a berendezés mozgó részeihez. 

 Minden beállítható alkatrésznek a megfelelő pozícióban kell lennie.

 Közvetlenül étkezés után ne tornázzon. 

A BERENDEZÉS NEM HASZNÁLHATÓ ABBAN AZ ESETBEN HA:

 Várandós

 Akutt trombózisa van

 Szív és érrendszeri betegsége van

 Operációs seb esetén
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 Térdprobléma esetén

 Cukros, epilepsziás

 Erős migrén

 Daganat esetén

KARBANTARTÁS

A berendezés hosszú élettartama érdekében a berendezésen rendszeresen karbantartást kell végezni. 

1. A berendezés alá helyezzen védőalátétet. 

2. Az áthelyezést minimum két személy végezze.

3. Összeszereléskor a megfelelő szerszámokat használja.

4. A berendezést egyenes felületre helyezze.

5. Ne használjon erős, maró hatású kémiai anyagokat a tisztításhoz.

6. Végezzen rendszeresen ellenőrzést. Bármilyen probléma esetén forduljon eladójához.

7. Minden használat után tisztítsa meg a berendezést.

8. Karbantartás vagy áthelyezés előtt húzza ki a kábelt az elektromos hálózatból. 

9. Ha a berendezés szokatlan hangot ad használat közben, vagy sérülést észlel rajta, azonnal kapcsolja ki
és lépjen kapcsolatba eladójával. A berendezést csak akkor használja újra, ha a hiba el van hárítva. 
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ÖSSZESZERELÉS

1. LÉPÉS

Vegye ki a dobozból az alaprészt és az oszlopot, majd csatlakoztassa a kábelt.

1. Alaprész

2. Alaprészből kijövő kábel

3. Oszlopból kijövő kábel

4. Oszlop

2. LÉPÉS 

Helyezze a csavarokat a megfelelő helyekre, majd az alátét és anya segítségével rögzítse őket.

TIPP: A csavarok rögzítésénél ellenőrizze, hogy a konzol ne nyomja a kábelt.

1. Konzolrész

2. Alaprész

3. Alátét Ø10

4. Csavar M10

3. LÉPÉS

Rögzítse a markolatot a konzol felső részéhez, fogassa fel a markolat alsó borítását, használja a csavart (M6x30)
a rögzítéshez. A markolat hátsó részén használja a (M8x60) csavart és az ívelt alátétet a rögzítéshez.
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1. csavar M8x60

2. ívelt alátét

3. markolat

4. peremburkolat

5. csavar M6x30

4. LÉPÉS

Végezetül csatlakoztassa a kábelt a kép alapján.

1. Kábel helye

2. Összekötő kábel

Ezzel az összeszerelés be van fejezve.

1. Vezérlőpanel

2. Markolat

3. Oszlop

4. Alaprész
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BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Az útmutató be nem 
tartása balesethez 
vezethet.

Feszültség: AC 
220V, 
50Hz/60Hz

Ne végezzen a 
berendezésen 
szerelést

A berendezést ne
használja

Ne érintse meg

 Csatlakoztatás és használat

Ne használja a berendezést, ha a kábel, vagy a konnektor sérült.

Bekötés: AC 220V, 50Hz/60Hz.

Vizes kézzel a kábelhez ne érjen. 

Törölje le e kábelről a nedvességet, port tiszta, száraz ruhával.

A berendezést ne helyezze tűz, hőforrás közelébe.

Egészségügyi gondokkal küzdők kérjék kiorvosuk véleményét a berendezés használatát illetően. 

BERENDEZÉS ELHELYEZÉSE

A berendezés körül biztosítson legalább 1 m szabad helyet.

A berendezést egyenes felületre helyezze.
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A berendezést ne szedje szét és ne végezzen rajta semmilyen szerelést. 

Gyermekek és idősek csak felügyelet mellett használják a berendezést.

A  berendezés  használatakor  gyermekek  ne  tartózkodjanak  a  berendezés
körül.

A berendezést csak száraz állapotban használja.

Ne tegye a berendezés alá a kezét, lábát.

A szabályok be nem tartása miatt történt esetleges balesetekért, sérülésekért a felelősséget nem vállaljuk.
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SZÁMÍTÓGÉP HASZNÁLATA

IDŐ (TIME)

Kijelzés  mértéke  00:20  –  10  perc.  Az  idő  beállítására  az  UP  és  DOWN  gomb  használható
(hozzászámolás/leszámolás egysége: 10 másodperc).

SEBESSÉG/INTENZITÁS (SPEED/HZ)

Kijelzés  mérétke:  20  hz  –  60  hz.  A  belépő  sebesség  beálítására  az  UP  és  DOWN  gomb  szolgál
(hozzászámolás/leszámolás egysége: 1 hz).

Minimális sebesség Maximális sebesség

BEÁLLÍTOTT PROGRAMOK

8 beállított program áll rendelkezésre:

P1: Nyújtás és relaxáció

P2: Egész test átmozgatása

P3: Felső test

P4: Alsó test

P5-P8: Nehezebb edzésprogram

FELHASZNÁLÓI PROGRAMOK

A számítógépbe 3 felhasználói program menthető el. 
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GOMBOK

Nyomja meg a START gombot a 
belépésért és a program elindításáért. 

Nyomja meg az ENTER gombot a 
beállítás jóváhagyására, és ha egy 
lépéssel előrébb szeretne kerülni

Edzés közben: használja az UP 
gombot a rezgés intenzitásának 
megnövelésére.

Beállítás módban: használja a gombot 
a program kiválasztására és a 
paraméterek megnövelésére: idő, 
sebesség/intenzitás. 

Beállítás módban: nyomja meg a 
RETURN gombot, ha egy lépéssel 
vissza szeretne menni. 

Edzés közben: használja a DOWN 
gombot a rezgés intenzitásának 
csökkentésére.

Beállítás módban: használja a gombot 
a program kiválasztására és a 
paraméterek csökkentésére: idő, 
sebesség/intenzitás.

Edzés közben: a PAUSE/STOP gomb
az edzés megállítására vagy ha egy 
lépéssel vissza szeretne menni
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ALSÓ VEZÉRLŐ

Edzés közben: használja a DOWN 
gombot a rezgés intenzitásának 
csökkentésére.

Beállítás módban: használja a gombot 
a program kiválasztására és a 
paraméterek csökkentésére: idő, 
sebesség/intenzitás.

Beállítás közben: nyomja meg a 
RETURN gombot az előző beállításba 
lépésért.

Edzés közben: használja az UP 
gombot a rezgés intenzitásának 
megnövelésére.

Beállítás módban: használja a gombot 
a program kiválasztására és a 
paraméterek megnövelésére: idő, 
sebesség/intenzitás. 

Nyomja meg az ENTER gombot a 
beállítás jóváhagyására vagy ha egy 
lépéssel szeretne előre menni

Nyomja meg a START gombot a 
beállítás módba lépésért, vagy a 
program elindítására.

Edzés közben: a PAUSE/STOP gomb 
az edzés megállítására vagy ha egy 
lépéssel szeretne visszamenni
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VEZÉRLÉS

BEVEZETÉS

1. Nyomja  meg  az  UP  gombot  az  utolsó  jelentés
megjelenítésére. 

2. A DOWN gomb a  következő  jelentésre  való  kapcsolásra
van. 

3. Minden  jelentés  10  másodpercre  jelenik  meg,  ezután
megjelenik a következő kiírás. 

4. A  figyelmeztető  jelentések  után  a  kijelző  átkapcsol  a  fő
menübe  (MENU),  mely  a  programok  kiválasztására  van.
Használja  a  DOWN  gombot  a  MENU-be  való  gyors
belépésért. 

MENÜ

1. 4  mód  közül  választhat:  MANUAL (manuális),  PRESET
(beálított),  USER  (felhasználói),  PRECAUTIONS
(figyelmeztető).

2. Az UP és DOWN gombokkal válassza ki a kívánt módot. 

3. A kívánt módba lépésért nyomja meg az ENTER gombot.
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MANUÁLIS PROGRAM

1. Az UP és DOWN gombokkal állítsa be az időt (TIME) és szintet
(LEVEL).

2. Nyomja meg az ENTER gombot a beállítás jóváhagyására, és a
következő beállításba való lépésért. 

3. Nyomja meg a RETURN gombot az előző beállításba lépésért.

4. Állítsa  be  az  összes  paramétert  –  idő  (TIME),  frekvencia
(FREQ.) és szint (LEVEL). 

5. Nyomja meg a START gombot az edzés elindítására.

6. Nyomja  meg  a  STOP/PAUSE  gombot  a  MENU-be  való
visszalépésért.

7. Az  idő  00:20-10:00  mértékben  állítható  be,
hozzászámolás/levonás  mértéke:  10  másodperc.  Az  értékek
beállítására az UP és DOWN gombok szolgálnak.

8. A rezgés frekvenciája 20-60 Hz mértékben állítható be, az UP és
DOWN gombokkal. Hozzászámolás/leszámolás egysége: 1 Hz.
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8 BEÁLLÍTOTT PROGRAM

1. P1: Nyújtás és relaxáció

P2: Egész test átmozgatása

P3: Felső test

P4: Alsó test

P5-P8: Nehezebb edzésprogram

2. Az  UP  és  DOWN  gombokkal  áttekinthetők  a  pozíciók  és  az
összesített idő.

3. Nyomja meg az ENTER gombot a beállított programokba való
lépésért.

4. Nyomja meg a START gombot az edzés elkezdésére.

5. A RETURN gombbal visszatér a MENU-be.

BEÁLLÍTOTT PROGRAMOK

1. Az UP és DOWN gombokkal nézheti az egyes edzésfázisokat.

2. Nyomja meg a RETURN gombot az előző beállított programba
való visszatérésért.

3. Nyomja meg a START gombot az edzés elkezdésére.

4. Edzés közben a rezgés intenzitása az UP és DOWN gombokkal
állítható be (hozzászámolás/leszámolás egysége: 1 Hz).

15



3 FELHASZNÁLÓI PROGRAM

1. Az UP és DOWN gombokkal megtekinthetők az egyes pozíciók
és az összesített idő. 

2. Nyomja meg az ENTER gombot a felhasználói programba való
belépésért. 

3. A  MENU-be  való  visszalépésért  nyomja  meg  a  RETURN
gombot.

4. Nyomja meg a START gombot az edzés elkezdésére. 

10 intervallum a felhasználói programhoz - áttekintés

1. Az  UP  és  DOWN  gombokkal  kapcsolhat  át  az  egyes
intervallumok között. 

2. Nyomja meg az ENTER gombot a paraméterek beállítására. 

3. Nyomja meg a RETURN gombot ha vissza szeretne lépni egyet.

4. Nyomja meg a START gombot az edzés elkezdésére. 
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Felhasználói program beállítása: 10 intervallum

1. Az UP és DOWN gombokkal állítsa be a rezgés frekvenciáját. A
beállított értéket az ENTER gombbal hagyja jóvá. 

2. Az UP és DOWN gombokkal  válassza ki  az edzéspozíciót,  az
ENTER  gombbal  hagyja  jóvá.  Az  egyes  pozíciók  a  rezgés
intenzitásától függenek. 

3. Az  UP  és  DOWN  gombokkal  válassza  ki  a  nehézséget  –
H/magas vagy L/alacsony.

4. Állítsa  be  minden  intervallum  hosszát  az  UP  és  DOWN
gombokkal. Az ENTER gombbal hagyja jóvá.

5. Nyomja meg a RETURN gombot a visszalépésért. 

6. Hasonló módon állítsa be a maradék 9 intervallumot (STEP). Ha
sikeresen beállította a 10 intervallumot, megjelenik a kijelzőn a
„User program setting completed“ jelentés.

7. Nyomja meg a START gombot az edzés elkezdésére.

8. Nyomja  meg  a  STOP  gombot  a  progambeállításba  való
visszatérésért – minden beállított érték elmentődik.

9. Minden intervallummal hozzászámolódik az idő.

Számítógép kijelzője edzés alatt

1. Edzés alatt az UP és DOWN gombokkal lehet beállítani a rezgés
intenzitását (hozzászámolás egysége: 1 Hz).

2. A gyors rezgésbeállításért használja a 30 hz, 40 hz vagy 50 hz
gombokat.

3. Az  időintervallum  letelte  után  15  másodperces  pihenő  mód
következik (REST MODE).

Az  edzésidő  letelte  után  az  edzésnek  vége.  Nyomja  meg  a
START gombot  a  program újraindítására,  vagy a  PROGRAM
gombot a programba való visszatérésre.  

4. Ha szeretné megállítani az edzést, nyomja meg a STOP/PAUSE
gombot.  A  RETURN  gombbal  tud  visszatérni  a  beálított
programba, a START gombbal újraindítja a programot. 

5. Edzés alatt a kijelzőn megjelenő utasítás szerint járjon el.
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NYUGALMI MÓD (REST MODE)

1. 15 másodpercig tartó mód.

2. A nyugalmi mód az intervallumos edzéshez van tervezve – ebben
a fázisban a következő edzéspóz jelenik meg.
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FIGYELMEZTETÉS

1. Első használat előtt olvassa el ezt a jelentést.

2. Használja az UP és DOWN gombokat az egyes jelentések közötti
átkapcsolásra. 

3. Minden  jelentés  10  másodpercre  jelenik  meg,  azután
automatikusan a következő jelenetés látható. 

4. Nyomja meg a RETURN gombot a MENU-be való visszatérésre.

 Olvassa el a használati útmutatót és a szerint járjon el. 

 Ha rosszullétet  észlel,  azonnal  hagyja  abba az  edzést  és  forduljon
orvoshoz.

 Ha a berendezésen sérülést észlel, a hiba elhárításáig ne használja.

 A berendezést egyszerre csak egy személy használhatja.
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BEÁLLÍTOTT PROGRAMOK

* No = gyakorlat száma
Workout pose = pozíció
Muscle group = izomcsoport
RUN = idő
Freq. = rezgés fekvenciája
LEVEL = nehézségi fokozat
Amp. = mérték

P1-STRETCHING AND RELAXATION P2-WHOLE BODY EXERCISE

No Workout pose Muscle

 group

RUN Freq. LEVEL Amp No Workout pose Muscle

group

RUN Freq. LEVEL Amp.

1 Pose01 40 30 L 2.3 1 Pose01 60 25 L 2.5

2 Pose32 55 35 L 2.0 2 Pose04 55 40 L 2.0

3 Pose21 50 35 L 2.0 3 Pose07 55 45 H 1.5

4 Pose18 35 40 L 2.0 4 Pose25 50 45 H 1.5

5 Pose22 40 40 L 2.0 5 Pose05 60 40 H 2.0

6 Pose20 45 35 L 2.0 6 Pose03 60 50 L 1.5

7 Pose19 50 40 L 2.0 7 Pose06 45 45 L 1.5

8 Pose06 40 40 L 2.0 8 Pose26 40 50 L 1.5
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9 Pose16 45 35 L 2.0 9 Pose21 30 35 L 2.0

10 Pose27 50 30 L 2.3 10 Pose27 25 35 L 2.0

P3-UPPER BODY EXERCISE P4-LOWER BODY EXERCISE

No Workout pose Muscle 

group

RUN Freq. LEVEL Amp No Workout pose Muscle 

group

RUN Freq. LEVEL Amp.

1 Pose18 40 30 L 2.3 1 Pose02 60 30 L 2.3

2 Pose15 35 35 L 2.0 2 Pose21 55 35 L 2.0

3 Pose17 40 30 L 2.3 3 Pose09 50 45 L 1.5

4 Pose12 45 40 H 2.0 4 Pose08 50 40 H 2.0

5 Pose14 35 45 L 1.5 5 Pose20 45 40 H 2.0

6 Pose11 35 50 L 1.5 6 Pose07 45 50 L 1.5

7 Pose10 45 45 H 1.5 7 Pose19 55 50 H 1.5

21



8 Pose13 50 50 L 1.5 8 Pose23 50 45 L 1.5

9 Pose31 50 40 L 2.0 9 Pose22 30 40 L 2.0

10 Pose32 45 35 L 2.0 10 Pose24 40 35 L 2.0

P5-PROGRAM 5 P6-PROGRAM 6

No Workout pose Muscle 

group

RUN Freq. LEVEL Amp No Workout pose Muscle

Group 

RUN Freq. LEVEL Amp.

1 Pose02 60 30 L 2.3 1 Pose05 45 35 L 2.0

2 Pose03 55 40 L 2.0 2 Pose08 55 40 L 2.0

3 Pose18 40 40 L 2.0 3 Pose26 40 40 L 2.0

4 Pose25 50 45 H 1.5 4 Pose25 35 45 L 1.5

5 Pose14 35 45 L 1.5 5 Pose04 45 50 H 1.5

6 Pose09 60 50 L 1.5 6 Pose11 35 45 L 1.5
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7 Pose19 55 45 H 1.5 7 Pose30 35 40 L 2.0

8 Pose08 60 50 L 1.5 8 Pose18 40 40 L 2.0

9 Pose31 30 40 L 2.0 9 Pose21 50 35 L 2.0

10 Pose24 35 35 L 2.0 10 Pose24 40 30 L 2.3

P7-PROGRAM 7 P8-PROGRAM 8

No Workout pose Muscle

group

RUN Freq. LEVEL Amp No Workout pose Muscle 

group

RUN Freq. LEVEL Amp.

1 Pose01 40 35 L 2.0 1 Pose32 40 35 L 2.0

2 Pose19 55 35 L 2.0 2 Pose21 55 40 L 2.0

3 Pose10 30 40 L 2.0 3 Pose25 30 45 L 1.5

4 Pose06 35 40 H 2.0 4 Pose26 35 45 H 1.5

5 Pose14 35 45 L 1.5 5 Pose11 40 40 L 2.0
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6 Pose12 40 50 L 1.5 6 Pose12 40 45 L 1.5

7 Pose25 55 45 H 1.5 7 Pose04 45 50 H 1.5

8 Pose08 60 45 L 1.5 8 Pose09 50 45 L 1.5

9 Pose32 35 35 L 2.0 9 Pose06 45 40 L 2.0

10 Pose22 35 35 L 2.0 10 Pose27 45 35 L 2.0
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EDZÉSPOZÍCIÓ

Pose01– álljon lábujjhegyre Álljon  lábujjhegyre,  térdét  enyhén  hajlítsa
be, és feszítse meg hasizmait. 

Pose02 Álljon  terpeszbe.  Háta  legyen  egyenes,
térdeit enyhén hajlítsa be – fenekét nyomja
lefelé  addig,  hogy  érezze  a  feszülést
combjaiban. 

Pose03 Álljon  szélesebb  terpeszbe.  Nyomja  le
fenekét, mintha le szeretne ülni, Hajlítsa be
térdeit.  Feszülést  kell  éreznie  hátizmain,
fenékizmain és combizmain.

Pose04 Álljon  széles  terpeszállásba.  Lábfejét
fordítsa kifelé, térdeit hajlítsa be. Engedje le
fenekét,  mintha  le  akarna  ülni.  Feszülést
érez combja belső részén és térdénél. 

Pose05 – a gyakorlatot mindkét lábára végezze el Egyik lábát helyezze a másik elé – első lábát
hajlísa  be,  hátsó  lábát  tartsa  megfeszítve.
Hátsó lábával nyomjon lefelé. Feszülést érez
a vádlijában. 

Pose06 Fogja  meg  a  markolatot  és  feszítse  meg
fenekét.  Lábait  tartsa  feszesen.  Feszülést
érez medencéjén és a térdein, combizmain.
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Pose07 – a gyakorlatot mindkét lábára végezze el Egyik  lábával  álljon  a  vibrációs  trénerre,
hajlítsa be, hasizmait tartsa megfeszítve. 

Pose08 – a gyakorlatot mindkét lábára végezze el Tartsa  megfeszítve  lábát  a  vibrációs
tréneren,  másik  lábát  hajlítsa  be,  nyomja
előre.  Fenekét  engedje  lefelé,  mintha  le
szeretne  ülni.  Belső  combizmain  érzi  a
feszülést. 

Pose09 – a gyakorlatot mindkét lábára végezze el Egyik  lábával  álljon  a  vibrációtrénerre,
enyhén  hajlítsa  be  térdét,  és  lassan
ereszkedjen  lefelé,  míg  nem  érzi  térde
feszülését.  Másik  lábával  támaszkodjon  a
földön. 

Pose10 Könyökével  támaszkodjon  a  vibrációs
trénerre,  feszítse  meg  hasizmait,  Lassan
emelje fel fenekét. A feszülést a hasizmain
kell éreznie. 

Pose11- végezzen fekvőtámaszt Kezeit  helyezze  a  vibrációs  trénerre,
válszélességbe,  és  végezzen
fekvőtámaszokat. Feszítse meg hasizmait. 

Pose12 – a gyakorlatot mindkét kezére végezze el Feküdjön  oldalra,  tegye  keresztbe  lábait,
könyökével támaszkodjon a téneren, emelje
meg fenekét és tartsa megfeszítve hasizmait.

Pose13 Támaszkodjon  meg  a  tréneren,  fenekét
nyomja össze. 
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Pose14 – emelkedjen fel és le Támaszkodjon  meg  háttal  a  tréneren,
válszélességben. Emelkedjen fel és le.

Pose15 Támaszkodjon  meg  a  tréneren,  kézfejeit
fordítsa  egymással  szembe.  Hátával  ne
mozogjon, feszítse meg hasizmait. 

Pose16 Üljön  a  földre,  háta  és  az  alaprész  közé
tegyen alátétet. Lábait hajlítsa be, és a jobb
egyensúlyért  támaszkodjon  könyökével  a
tréneren.  Emelje  meg  mellkasát  annyira,
hogy  háta  ott  érintkezze  az  alátéttel,  ahol
masszíroztatni kíván. 

Pose17 – a gyakorlatot végezze el mindkét karjával Tegye karját a trénerre, könyökét hajlítsa be.
Lassan dőljön előre addig, hogy a feszülést
a mellizmain érezze.

Pose18 – emelkedjen fel és le Támaszkodjon  meg  könyökével
válszélességben  a  tréneren.  Emelje  meg
fejét,  hátát  tartsa  egyenesen.  Emelje  meg
vállait  a  vibrációs  lap  fölé,  majd  engedje
vissza a kiinduló pozícióba. 
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Pose19 – a gyakorlatot mindkét lábára végezze el

 

Alsó  lábszárát  tegye  a  vibrációs  trénerre,
medencéjét  nyomja  előre.  Törzsét  tartsa
egyenesen,  ne  mozogjon.  Feszítse  meg
hasizmát, combizmát. 

Pose20 – emelkedjen fel és le Tegye  lábait  a  trénerre,  háta  alá  tegyen
alátétet, feküdjön le és fenekét emelje fel és
le, feszítse meg hasizmait. 

Pose21 – a gyakorlatot mindkét oldalra végezze el Üljön oldalra  a  trénerre,  hajlítsa  be  lábait,
karjával támaszkodjon a földön. 

Pose22 – a gyakorlatot mindkét lábára végezze el Egyik  lábának  belső  combjával
támaszkodjon a trénerre,  térdét  hajlítsa be.
Testét tegye a földre.

Pose23 Combjait  tegye  a  trénerre,  feküdjön  hasra,
karjai  alá  tegyen  alátétet,  mely  azonos
magasságban van a trénerrel. 

Pose24 Feküdjön  le,  vádlijait  tegye  a  trénerre,
lazuljon el. 

Pose25 Feküdjön a trénerre, fejét karjaival támassza
meg, és végezzen felüléseket.
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Pose26 – végezzen felüléseket Karjait  tegye  keresztbe  mellkasán,  üljön  a
trénerre, feszítse meg hasizmait, egyik lábát
húzza törzse felé, és végezzen felüléseket. 

Pose27 Üljön a trénerre,  lábait  tegye  keresztbe,  és
könnyedén dőljön előre. 

Pose28 Fogja meg a szalagokat, és húzza mellkasa
felé.  A  gyakorlat  intenzitása  a  szalagok
feszülésével állítható.  

Pose29 Fogja meg a szalagokat, és tegye keresztbe,
egyforma magasan tartsa meg mindkettőt. 

Pose30 Fogja  meg  a  szalagokat,  tegye  karjait
terpeszbe  és  húzza  felfelé.  Minél
magasabbra  emeli,  annál  intenzívebb  a
gyakorlat. 

Pose31 Húzza  a  szalagokat  hátra  –  két  könyökét
nyomja egymásnak. 
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Pose32 – cvik opakujte na obě strany Álljon  oldalt  a  tréner  mellé,  fogja  meg  a
szalagot, másik karját tegye a feje mögé, és
enyhén nyomja ellenkező oldalra. 

RAJZ

ALAKTRÉSZLISTA

Megjelölés Alkatréz neve Darabszám

1 Csúszásmentes alátét 1

2 Szíjak tartója 4

3 Alaprész borítása 1

4 Alátét 8

5 Anya 8

6 Motor tartója 1

7 Motor tömítő alátétje 2

8 Motor 1

9 Alátét 4
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10 Rugós alátét 4

11 Anya 4

12 Láb 6

13 Anya 12

14 Alaprész acélváza 1

15 Tömítő gumi 10

16 Támasztó váz 1

17 Vezérlőpanel matricája 1

18 Vezérlőpanel borítása 1

19 Vezérlőpanel gombjai 1

20 Csavar 5

21 Csavar 4

22 Rugós alátét 4

23 Alátét 4

24 Invertor 1

25 Alsó vezérlő matricája 1

26 Csavar 14

27 Alsó vezérlő borítása 1

28 Alsó vezérlő kijelzője 1

29 Csavar 5

30 Alátét 8

31 Rugós alátét 8

32 Csavar 8

33 Anya 2

34 Transzportkerekek 2

35 Rugó 2

36 Hálózati kapcsoló 1

37 Kábel beknete 1

38 Kapcsoló és bemenet borítása 1

39 Oszlop 1

40 Csavar 4

41 Markolat borítása 4

42 Markolat 1

43 Ívelt alátét 2

44 Csavar 2

45 Csavar 6

46 Vezérlőpanel kijelzője 1

47 Töltőkábel 1
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48 Felső  kábel 1

49 Összekötő  kábel 1

50 Alsó kábel 1

51 AC kábel – felső 1

52 AC kábel – alsó 1

53 Kábelvédő 1

54 Alátét edzéshez 1
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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
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