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BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS
 

1) A maximális biztonság érdekében rendszeresen ellenőrizze a gépalkatrészek károsodását és kopását.
2) Ha a gépet más fogja használni,fontos, hogy ismerjen minden utasítást ami a kézikönyvben szerepel.
3) A készüléket egyszerre csak egy ember használhatja.
4) Használat előtt ellenőrizze az összes csavar állapotát.
5) Edzés előtt távolítson el minden éles, veszélyes tárgyat a készülék környezetéből.
6) A készüléket csak hibátlan állapotban használja.
7) A  sérült  kopott  alkatrészeket  azonnal  ki  kell  cserélni,  tilos  a  készüléket  használni  amíg  nincs

megjavítva.
8) A szülők felelőssége, hogy a gyermekek ne használják helytelenül a gépet.
9) Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a gépet. A szobabicikli nem játékszer.
10) Maximális terhelhetősége 150 kg.

FONTOS INFORMÁCIÓ

a) A  szobabiciklit  csak  az  eredeti  alkatrészekkel  szerelje  össze,  a  használati  utasítás  szerint.
Összeszerelés előtt győződjön meg, hogy az összes alkatrész meg van e.

b) A készüléket  száraz,  sima,  nedvességtől  védett  felületre  helyezze.  Ha szükséges,  helyezzen  alá
csúszásgátló alátétet a sérülések elkerülése érdekében.

c) A tornagép és tartozékai nem játékszer, ezért csak olyan ember használhatja, aki ismeri a megfelelő
működését.

d) Álljon le az edzéssel,  ha szédülést,  hányingert,  mellkasi  fájdalmat,  vagy más fizikai  problémát
észlel, majd forduljon orvosához.

e) Fogyatékkal élők és gyermekek csak felügyelet mellett használhatják a készüléket.
f) A gép használatakor maradjon távol a mozgó alkatrészektől.
g) A készüléken minden beállítást helyesen kell végrehajtani.
h) Közvetlenül étkezés után ne használja.
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RAJZ
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ALKATRÉSZLISTA

Megjelölés Alkatrész neve Darabszá
m

1 ülés db

2
Kézi csavar kiegyenlítő betétje (R/jobb – L/

bal)
pár

3 Kézicsavar rugója db

4 kézicsavar db

5 Bal kar db

6 ékszíj       db

7 Jobb kar db

8 Távtartó anyacsavarja db

9 Távtartó alátétje db

10 Távtartó csavarja db

11 Pedál pár

12 Hátsó távtartó szett

13 Első távtartó végzárója pár

14 Hátsó távtartó végzárója pár

15 fékborítástartója db

16 Első távtartó szett

17 féklap db

18 Vezető foglalat db

19 szabályozó kerék tartójának csavarja db

20 Szabályozó kerék tartója db

21 kormány db

22 felfogató + alátét db

23 kormányszár db

24 Ékszíj borítása db

25 Lendkerék tengelye szett

26 Lendkerék biztosító alátétje szett

27 Lendkerék csapágya szett

28 Lendkerék tengelye db

29 italtartó db

30 Italtartó csavarja db

31 fékrendszer + terhelésszabályozó szett

32 Kar csavarja db

33 Lendkerék anyacsavarja db

34 Ékszíjborítás csavarja M6 db
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35 Fékkar csavarja + alátét db

36 feszítőcsavar db

37 Kézicsavar alátétje db

38 Kézicsavar műanyag alátétje db

39 Kézicsavar rögzítőcsavarja db

40 Kézicsavar alátétje db

41 nyeregcső db

42 Nyeregcső tartója db

43 Transzportkerék tengelye db

44 lendkerék szett

45 Hajtókerék csapágya db

46 Hajtókerék + csavar db

47~49

54~57
Mágnes + tartó, rögzítőcsavar, kiegyenlítő alátét, anya, rögzítőbetétek 

db

50 Fékborítás csavarja – alsó db

51 fékborítás db

52 Fékborítás alátétje db

53 Fékborítás anyája db

58 Segeralátét db

59 Rögzítő csapágy db

60 Fékkar lapja db

61 fékkar lap rögzítő csapágya db

62 Fékrendszer karja db

63 Fékkar rögzítő csapágya db

64 mentlapocskák db

65 rugó db

66 Fékborítás csavarja – felső db

67 Ékszíj külső vezetőcsavarja db

68 Lendkerék tengely borítása + csavar pár

69 Italtartó alátétje db

70 Transzportkerék db
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ÖSSZESZERELÉS

1 LÉPÉS

Rögzítse az első és hátsó távtartót (16 és 12) a fő vázhoz az anya (8), alátét (9) és casavar (10) segítségével.

2 LÉPÉS

Csúsztassa  a  kormánycsövet  (23)  a  fő  váz  oszlopába  és  rögzítse  a  megfelelő  magasságba  a  kézicsavar
segítségével.  Ezután helyezze fel  a kormánycsőre  (23) a kormányt  (21),  állítsa be a megfelelő pozícióba és
rögzítse a felfogatóval (22).

3 LÉPÉS

Csúsztassa  a  nyeregcső  tartóját  (42)  a  fő  váz  oszlopába.  Rögzítse  a  nyerget  (1)  a  nyeregcsőhöz  (41)  –  az
anyacsavart erősen húzza be. Csúsztassa a nyeregcsövet (41) a tartóba (42) és rögzítse a kézicsavarral. Állítsa be
a nyerget (1) a kívánt pozícióba és a végén húzza be erősen a kézicsavarokat (4).

4 LÉPÉS

Szerelje  fel  a  pedálokat  (11) a  pedálkarra  (5,  7) – a  pedálok „R“(jobb) és  „L“(bal)  betűvel  vannak jelölve.
Megjegyzés: A jobb pedálkar  az ékszíj (24) védőborításának oldalán található.  A pedálok felcsavarozásakor
ügyeljen rá, hogy a menet ne sérüljön meg, az egyszerűbb felcsavarásért vigyen fel egy kis olajat a menetekre. A
végén húzza be szorosan a pedálokat a 15 mm kulccsal. Mindkét pedál egyformán csavarodik – előre, a kormány
felé.
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TERHELÉS SZABÁLYOZÁSA
A terhelést a kézi csavarral lehet szabályozni. A terhelés növelésére húzza be a csavart, a terhelés csökkentését a
csavar megengedésével tudja szabályozni.

HASZNÁLAT

NYEREGMAGASSÁG: A fő váz hátsó oszlopán lévő rugós csapszeg kibiztosításával csúsztassa a nyerget a
kívánt magasságba, majd újra rögzítse a rugós csapszeggel. 

NYEREG VÍZSZINTES POZÍCIÓJA: Biztosítsa ki a nyeregcső rugós csapszegét, állítsa be a nyerget a kívánt
pozícióba, majd újra rögzítse a rugós csapszeggel. 

KORMÁNYMAGASSÁG: A fő  váz  első  oszlopán  lévő  kart  biztosítsa  ki,  állítsa  be  a  kormányt  a  kívánt
magasságba, majd rögzítse újra a karral. 

KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

Megjel
ölés

Alkatrész neve Napont
a

Heti
egyszer

Havont
a

egyszer

Három
havont

a
egyszer

Évente
egyszer

1 Tisztítás: A berendezés megtisztítása a portól, 
izzadságtól száraz ronggyal.



2 A kormány és nyereg feszítőmechanizmusa. 

3 Ellenőrizze az egész berendezés állapotát. 

4 Ellenőrizze a nyeregcső, nyeregcsőtartó és 
kormánycső rögzítését.



5 Kormányszár tisztítása 

6 Nyeregcső tisztítása 

7 Ellenőrizze a féket 

8 Ellenőrizze a terhelésszabályozót 

9 Ellenőrizze a kézicsavarokat 

10 Ellenőrizze a pedálkarokat 

11 Ellenőrizze a rögzítőkarokat 

12 Pedálok megfelelő rögzítésének ellenőrzése 

13 Mágneses szíj ellenőrzése 
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14 Ékszíj feszülésének ellenőrzése 

15 Lendkerék megkenése 

16 Fékrendszer ellenőrzése 

17 Csapágyak ellenőrzése 

18 Teljeskörű ellenőrzés 

ÉKSZÍJ FESZÜLÉSE

Az  ékszíj  rugalmas  anyagból  készült,  ezért  idővel  az  megnyúlhat.  Ebben  az  esetben  nem  az  anyag
meghibásodásáról van szó. 

11) Engedje meg a csavart az ékszíj borításán (34) és vegye le a borítást (68).

12) Engedje meg az ékszíj anyacsavarját (33).

13) Állítsa  be  az  ékszíj  feszességét  a  csavarral  (36)  az  óramutató  járásával  megegyezően/ellentétesen.
Mindíg csak ¼ fordulatot forgassa el, és ellenőrizze az aktuális állapotot. A túl feszes ékszíj a tengely
vagy a csapágyak sérülését okozhatja.

14) A lépések befejezése után húzza be szorosan az anyacsavart. 

FÉKRENDSZER

A fékrendszer meglazulásakor végezze el a szerelést. 

Nyomja  a fékrendzert  (31) a  lendkerékre úgy,  hogy a féklap az egész  felületen érintkezzen a lendkerékkel.
Ezután húzza be az anyát és a csavart (54-57). Ellenőrizze, hogy a féklap csak a lendkerékkel van érintkezésben.
Ezután húzza be a fékkar csavarját (35).

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
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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.

 

Adásvétel  időpontja:                                                                                                         Pecsét,  aláírás:

Forgalmazó:

Insportline Hungary Kft.
2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65.

www.insportline.hu

 tel./fax: 0633-313-242
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