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FONTOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 

 Első felhasználás előtt olvassa el a használati útmutatót.

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

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

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

 Gyermekek csak felnőtt felügyelet mellett használhatják a berendezést. 

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

 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. 

 A  készüléket max 150 kg testsúlyig lehet használni. Nagyobb súly esetén balesetveszély áll fenn.

 Biztonsági okok miatt a készüléket 2 felnőtt ember szállítsa és emelje meg.

 Ha a készülék különös hangot ad ki, hagyja abba használatát és javítsa meg .

SZERELÉS
A szerelés 2 embert kíván.  Először csomagolja ki majd terítse szét az összes alaktrészt. A csomagolástól csak a
sikeres összeszerelés után válljon meg.

Annak érdekében, hogy megkönnyítsük az  összeszerelést, minden szükséges kötőelemet összefoglaltuk a lenti
táblázatban.

MEGJEGYZÉS: Az apró alkatrészek csatolva lehetnek a szerelési alkatrészekhez. Ha nem találja a kötőanyag
között az egyes elemeket, ellenőrizze a szerelési alkatrészeknél.

Megjelölés Alkatrész neve Darabszám

22 szorító M10x20mm 1

23 Kézi csavar M10x28mm 1

24 Szorítóanya M10 1

25 alátét 19.5x38x2T 1

35 Kalapos anya M10 4

36 Menetes csavar M10x55mm 4

37 alátét 10x19x1.5T 4

46 alátét  10x29x2T 2

A csavarkulcs, vel. 13, 15 1

B csavarkulcs, vel. 14, 17 1

C Multikulcs  (philips  csavarhúzó + csavarkulcs,  vel.
13, 14, 15)

1
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1.LÉPÉS: első és hátsó talp szerelése

Kötőelemek :

(36) menetes csavar, 4 db (35) kalapos anya, 4 db (37) alátét, 4 db

Szerszámok :

Egy másik személy segítségével, aki megemeli a fő váz első részét (1), végezze el az első talp szerelését (2) két
menetes csavar M10x55mm (36), két alátét 10x19x1.5mm (37) és két kalapos anya M10 (35)segítségével.

Ugyanígy végezze el a hátsó talp szerelését (3).
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2.LÉPÉS: kapaszkodók szerelése

Kötőelemek :

(23) kézi csavar
M10x28mm, 1 db

(24) Szorítóanya M10, 1
db

(25) alátét 19.5x38x2mm,
1 db

(46) alátét 10x29x2mm, 1
db

Húzza ki a kart (21) és tolja be a szárat (4) a fő vázba (1). Állítsa be a szár (4) magasságát egy az 5 pozíció  
valamelyikébe, majd rögzítse a szárata karral (21). Helyezze a szárra (4) a kapaszkodókat (6), állítsa be a 
kapaszkodókat a megfelelő pozícióba majd rögzítse egy kézi csavar M10x28mm (23), egy alátét 10x29x2mm 
(46), egy alátét 19.5x38x2mm (25) és egy anya M10 (24) segítségével.

3.LÉPÉS: az ülés szerelése

Kötőelemek:

(22) szorító M10, 1 db (46) alátét 10x29x2mm, 1 db

5



Szerszámok:

Biztosítsa ki a kart (21) és helyezze bele a nyeregcsövet (5) a fő vázba (1). Állítsa be a nyeregcsövön  (5)a
megfelelő magasságot a 9 pozíció közül valamelyikbe, majd biztosítsa a karral (21). Rögzítse a nyerget (9) a
tartóhoz (7) majd helyezze rá a  nyeregcsőre (5).  Állítsa be a nyerget  a megfelelő horizontális pozícióba és
rögzítse egy szorítóval M10 (22) és egy alátéttel 10x29x2mm (46).

 

4.LÉPÉS: Pedálok szerelése

Szerszámok: 

Csavarozza a pedálokat (20R/L) a hajtókarokhoz (18). A pedálok meg vannak jelölve betűkkel: R/jobb és L/bal.
A bal pedált csavarozza az óramutató járásával ellentétes irányban, a jobb pedált csavarozza óramutató járásával
megegyező irányban.
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 5.LÉPÉS : kulacstartó felszerelése

Szerszámok:

Csavarozzon ki a fő vázból (1) két csavart M5x15mm (78), majd használja fel a kulacstartó (48) rögzítésére a fő
vázhoz (1).

TERHELÉS SZABÁLYOZÁS
A terhelés növelésére tekerje a szabályozó csavart az óramutató járásával megegyező irányban, ha csökkenteni
akarjuk a terhelést, akkor a szabályozó csavart az óramutató járásával ellentétes irányba tekerjük.

BIZTONSÁGI FÉK

A lendkerék azonnali leállítására gyakoroljon felülről nyomást a terhelésszabályozóra. 
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ALKATRÉSZ LISTA

Megjelölés Alkatrész neve Darabszám Db  /
Szett

1 Fő váz 1 db

2 Első talp 40x80x2T 1 db

3 Hátsó talp 40x80x2T 1 db

4 Szár  40x80x2T 1 db

5 Nyeregcső 40x80x2T 1 db

6 kapaszkodók Φ25.4x2T 1 db

7 Nyereg tartó 1 db

8 vezető betét 50x100x100mml 2 db

9 nyereg VL-6100 1 db

10 lendkerék Φ468 1 db

11 hajtókerék Φ260 1 db

12 szíj 1590 PK5 1 db

13 Szíj borítás – jobb fő része 1 db

14 Szíj borítás – bal fő része 1 db

15 Szíj borítás – jobb belső része 1 db

16 Szíj borítás – bal belső része 1 db

17 Fő váz oldalsó borítása 1 db

18 három részes hajtókar 1 szett

19 Műanyag anya sapka 2 db

20 Pedál JD-304V 1 szett

21 Rögzítő kar M16x26 2 db

22 Szorító M10x20 1 db

23 Kézi csavar M10x28 1 db

24 Szorítóanya M10 1 db

25 Alátét 19.5x38x2T 1 db

26 Fékpofák műanyag borítása 1 szett

27  Fékpofa tartó 20x20x1.4T 1 db

28 Mágneses fékpofa 1 db

29 Terhelés szabályozó tengely 1 db

30 Terhelés szabályozó oszlop borítása 1 db

31 Kétoldalas íves szorítólemez - téglalap 2 db

32 Lapos szorítólemez -ovális 2 db

33 Önzáró anya M6 2 db

34 Önzáró anya M8 2 db

35 Kalapos anya  M10 4 db
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36 Menetes csavar M10x55 4 db

37 alátét 10x19x1.5T 5 db

38 Hatszögletű anya M10x6T 4 db

39 Imbusz csavar M8x38 2 db

40 Rugó Φ2.6x18 1 db

41 Feszítő csavar Φ6x60 1 db

42 rugó Φ1.5x9 1 db

43 csavar M5x12 2 db

44 Gyűrűs anya M12x1.5x10.4T 4 db

45 Imbusz csavar M8x15 4 db

46 alátét 10x29x2T 2 db

47 csavar M5x12 3 db

48 kulacstartó 1 db

49 csavar M5x10 4 db

50 Kereszt csavar M3x10 1 db

51 alátét 20.5x25x1T 3 db

52 csavar M4.5x15 2 db

53 csavar M4.2x10 17 db

54 Hatszögletű csavar M6x35 1 db

55 Lendkerék vezető tartó 1 db

56 Önzáró anya M10x6T 1 db

57 Acél távgyűrű Φ25.1x32x10T 1 db

58 Acél csapágy 6005-2RS 2 db

59 Seger  alátét Φ20 4 db

60 Seger alátét Φ25 1 db

61 Acél csapágy 6004-2RS 2 db

62 Hullámos alátét 27x34x0.3T 1 db

63 Műanyag alátét 10x20x2T 2 db

64 Vezetó hüvely Φ17 6 db

65 Acél biztosító  Φ10.2x15x6T 1 db

66 lendkerék tengelyΦ20x155mm 1 db

67 Hullámos alátét 21x27x0.3T 2 db

68 alátét 20.5x25x0.5T 1 db

69 Hatszögletű csavar M10x20 1 db

70 Műanyag alátét 20.1x41.8.4T 1 db

71 Műanyag tömítő betét Φ12.8x21.4x6.7T 4 db

72 Műanyag távtartó henger Φ7.9x12.7x23.5mm 2 db

73 Rögzítő lemez 2 db

74 láb M10x25 4 db
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75 Hordozók borítása Φ76 4 db

76 Szállító kerék Φ70 2 db

77 terhelés szabályozó M10 1 db

78 csavar M5x15 2 db

79 hajtókerék tengely Φ25 1 db

80 csavar M4.5x25 5 db

81 Dekor kör a hajtókar alá 2 db

82 alétét 12x25x1.5T 2 db

A csavarkulcs, vel. 13, 15 1 db

B csavarkulcs, vel. 14, 17 1 db

C Multikulcs (philips csavarhúzó + csavarkulcs vel. 13, 14, 15) 1 db
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RAJZ
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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 

12

http://www.insportline.hu/

	FONTOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ
	BIZTONSÁGI FÉK
	ALKATRÉSZ LISTA
	RAJZ

