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Használati utasítás 

BENCH LIGHT PAD 

 

A JÓTÁLLÁSÉRT ÉS A SZERVIZÉRT FELEL: 

Insportlike kft, Kossuth Lajos utca 65, Esztergom 

www.insportline.hu 

tel/fax: +36 3331 3242 
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Köszönjük, hogy termékünk megvásárlása mellett döntött. Annak ellenére, hogy 

igyekszünk minden gyártással kapcsolatos hibát elhárítani, azok mégis lehetségesek. 

Abban az esetben, ha bármi hibát észlel lépjen kapcsolatba az eladóval vagy a 

szervizzel. A gép kimondottan otthoni használatra ajánlott. Abban az esetben, ha ipari 

célokra használja a jótállás automatikusan érvényét veszti. 

 

Alap információk: 

 A gép kimondottam otthoni használatra ajánlott. Abban az esetben, ha ipari célokra 

használt a garancia érvényét veszti. 

 A túlzásba vitt edzés (hirtelen mozdulatok, túl sok edzés stb.) károsíthatják egészségét 

 Az edzés megkezdése előtt kérje ki orvosa véleményét 

 A gyártó nem felel az esetleges sérülésekért, amit a gép helytelen összeszerelése okozhat 

 

Biztonsági információk 

Az esetleges balesetek és problémák elkerülése érdekében olvassa el a következő utasításokat: 

 Maximális teherbírás 100 kg 

 A termék otthoni használatra felel meg 

 A gép ne használja nem szellőző helységben 

 A magas hőmérséklet, nedvesség és víz károsíthatja a terméket 

 Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást 

 A gépet egyenes és stabil felületen helyezze el 

 A gép körül hagyjon 2 m szabad helyet 

 A helytelen vagy a túlzásba vitt edzés károsíthatja az egészségét 

 Bizonyosodjon meg róla, hogy edzés közben a gép körül nincsenek hegyes szúrós tárgyak 

 Rendszeresen ellenőrizze az alkatrészeket, abban az esetben ha hibát észlel azonnal szakítsa 

meg az edzést és cserélje ki a hibás alkatrészt 

 Rendszeresen ellenőrizze a csavarokat és anyákat kellően meg vannak-e húzva 

 Gyermekeket és házállatokat ne hagyjon a gép közelében egyedül 

 A termék nem játék 

 A használati utasítást ne dobja ki pótalkatrészek rendelése esetére 

Fontos: 

 Az edzésekről előtt egyeztessen háziorvosával. Ez a figyelmeztetés főként azokra érvényes 

akiknél már megállapítottak egészségügyi problémákat, vagy 35 évnél idősebbek. 

 Összeszerelés előtt ellenőrizze le, hogy a csomagolás mindent csavart tartalmaz 

Maximális terhelés:  

rúd 100 kg 

butterfly 35 kg 

lábnyújtó 35 kg 

 

Fontos figyelmeztetés: 

- A gépet csak felnőtt személyek használhatják 
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- A padon való edzés veszélyes lehet, ezért ajánlott még egy személy 

jelenléte, aki segíthet a súlyok és rúd emelésénél!!  

 
Összeszerelés  

szám leírás db szán leírás db 

A jobb támasztórúd 1 P döntött támasz 1 

B jobb támasztórúd 1 1 csavar 2 

C első rúd 1 2 csavar 1 

D beállítható rúd 1 3 csavar 8 

E döntött rúd 1 4 csavar 2 

F fő rúd 1 5 csavar 4 

G lábnyújtórúd 1 6 csavar 4 

H nyereg 1 7 alátét 2 
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I háttámla 1 8 nagy alátét 2 

J nyeregrúd 2 9 alátét 18 

K lábhúzó rúd 2 10 anya 8 

L szivacs takaró 6 11 nylon anya 1 

M jobb butterfly kar 1 12 csavar 2 

N bal butterfly kar 1 13 alátét 2 

O butterfly rúd 2    

 

BIztonságosan rögzítse a jobb és bal oldali 

támasztórudat (A&B) a keresztben levő 

rúdhoz (E) M10*60 csavarral, 

bizonyosodjon meg róla, hogy a rudak 

ugyanabba az irányba néznek. Helyezze be 

a beállítható rudat (D) mindkét vertikális 

rúdon át (A a B).  

Rögzítse a fő rudat (F) a rúdhoz (E) , 

valamint az első rudat (C) M10*60 

csavarral, ahogy az a képen is látható 

 

Rögzítse a diagonális rudat (P) a fő rúdhoz 

(F) és az első rúdhoz (C) M8*25 csavarral, 

ahogy az a képen is látható 

 

 

  Rögzítse 

a háttámlát 

tartó rudakat (J) a háttámlához (I) csavarokkal (5).  

Az egyik rudat rögzítse mindkét csavarral. A másik 

rúdban csak az egyik csavart húzza meg egyenlőre, a 

másikat hagyja szabadon. 

Rögzítse a támlát az Ön által a rúdhoz rögzített 

rámában, majd húzza meg a negyedik csavart is.  
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Rögzítse a nyerget (H) a rúdon levő tartókra, 

ügyeljen arra, hogy a szélesebb fele nézzen 

hátrafelé. A nyerget rövid csavarokkal rögzítse. 

Kellően húzza meg őket. 

Rögzítse a lábnyújtórudat (G) az első rúdhoz 

(C) M10*65 csavarokkal. A rudat úgy kell 

meghúzni, hogy ha megemeli súlyok núlkül 

abban a pozícióban maradjon, ahol elengedi. 

Ugyanakkor annyira nem szabad meghúzni, 

hogy nehézkes legyen a mozgatása.  

 Rögzíse a rudat a megfelelő pozícióba (K) (a 

felhasználó magasságától függ) a karra, majd helyezze fel a szivacsokat (L). 

 

 

   

 

Rögzítse a butterfly karokat (M és N) csavarokkal, ahogy az a képen látható. Először 

a csavarokat helyezze a nylon anyán át a támlába, majd a butterfly karban húzza meg. 

Helyezze a kis butterfly rudat (O) a karokon át, majd húzza meg csavarral, végül 

helyezze fel a szivacsot (L) a rudakra.  

A kis butterfly karokat úgy helyezze fel, hogy ha felhúzza a karra a szivacsot, az ne 

csússzon ki a kar hársó részén.   
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FIGYELMEZTETÉS 

A padot egyenes és stabil felületen helyezze el. A megfelelő vízszint a támaszokon levő 

tekerőkkel állítható be. Minden használat előtt ellenőrizze le a csavarokat kellően meg 

vannak-e húzva, vagy nem lazultak ki.  

 

 

 

 

Jótállási feltételek: 

1. a termékre 24 hónapos garancia érvényes. 

2. a jótállási idő alatt az összes gyártással kapcsolatos hiba meg lesz javítva. 

3. a jótállás a következő esetekben érvényét veszti: 

 mechanikai meghibásodás 

 természeti csapás 

 nem hozzáértő kezelés 

 egyes részek elhasználódása a rendszeres használat miatt 

 nem megfelelő elhelyezés, nagyon alacsony vagy magas hőmérséklet, víz által 

okozott károk, nagy nyomás vagy ütés, megváltoztatott design, forma vagy 

méret  

4. a reklamációt írásban kell beadni  a megvásárlás helyén. 

5. a  reklamációt csak a megvásárlás helyén léptetheti érvénybe. 

 

 

 

Dátum:        Pecsét, aláírás: 

 

 

InSPORTline Hungary Kft. 

2500 Esztergom 

Kossuth L. u. 65. 

Tel:0633-313-242 

Mobil: 0670-2118227 

www.insportline.hu 

 

http://www.insportline.hu/

