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Használati utasítás 

 

 

 

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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A gép kizárólag otthoni használatra alkalmas. Abban az esetben, ha ipari célokra használják fel a 
garancia automatikusan érvényét veszti. 

 

Alap információk: 

• A gép otthoni használatra alkalmas. Nem felel meg ipari célokra. 
• Helytelen használat (pl. Túlzásba vitt edzés, hirtelen mozdulatok bemelegítés nélkül, rossz 

beállítás), károsíthatja egészségét.  
• A torna megkezdése elıtt kérje ki kezelıorvosa véleményét. 
• A gyártó nem felel semmiféle balesetért, amit a gép helytelen használata okoz. 

 

 

Biztonsági információk 
   

 
 
A balesetek elkerülése érdekében tartsa be a következı utasításokat: 

• Maximális terhelés 100 kg. 
• A gép a HC osztályba tartozik – nem felel meg gyógytornára.  
• Ne használja nem szellızı helységekben. 
• A magas hımérséklet, víz nedvesség károsíthatják a gépet. 
• Használat elıtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. 
• Stabil és egyenes taljon helyezze el a gépet.  
• Soha ne álljon a markolatra. 
• A gép körül legalább 1 méter szabad hely maradjon.  
• Tartsa be a MIN és a MAX lehetséges beállítást a kormányra. 
•  A helytelen vagy a túlzásba vitt edzés károsíthatja egészségét. 
• Rendszeresen ellenırizze az egyes részeket. Ha hibát talál ne folytassa az edzést, amíg a 

hibás alkatrész nincs kicserélve vagy megjavítva. 
• Rendszeresen ellenırizze a csavarokat, hogy jól be vannak- e húzva. 
• Ne hagyja a gyermekeket a gép közelében felügyelet nélkül. 
• A gép nem játék. 

 

Pontos információk 
 

• A gépet pontosan a használati utasítás szerint szerelje össze. Szerelés elıtt nézze meg, hogy 
miden rész megvan-e. 
 

• A gépet stabil és egyenes talajon helyezze el, ahol nem éri nedvesség. Ha jónak látja 
használjon megfelelı alátétet. 

     
• Abban az esetben ha torna közben bármiféle rosszulétet észlel azonnal szakítsa meg az edzést 

és kérje ki orvosa véleményét. 
• A gyermekek csa felnıtt felügyelete mellett használhatják a gépet. 
• Ügyeljen arra, hogy edzés közben ne érintkezzen teste a mozgó részekkel. 
• Ne tornázzon evés után. 

 
- Az edzést lassan kezdje még abban az esetben is, ha tapasztalt sportoló. 
- Ha fel- vagy leszáll a géprıl, mindig fogja meg a markolatot  a balesetek elkerülése 

érdekében. 
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A maximális effektivitás és biztonság érdekében olvassa el a következıket. 

Figyelmeztetés: 

Használat elıtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást a balesetek elkerülése érdekében. 
Maximális terhelés 100 kg. A gép a HC osztályba tartozik. 

Leírás: 

Súly: 9,98 kg, maximális teherbírás: 100 kg, hossz:45,72cm, Szélesség: 107 cm, Magasság: 97,47 cm 

 

Részek: 

1. Markolat 
2. Állítócsavar 
3. Elsı takaró 
4. Pedál 
5. Bal sín 
6. A sín stabilizáló lába 
7. A sín bal vége 
8. A sín stabilizáló lába 
9. Hátsó takaró 
10. Hátsó rúd 
11. A sín stabilizáló lába 
12. A sín jobb vége 
13. A sín stabilizáló lába 
14. Jobb sín 
15. Stabilizáló csavar 
16. Fı rúd 
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Összeszerelés: 

A gép egyes részeit már gyártás közben olajozzák, ezért ajánlott a zalaj védése a foltoktól pl 
újságpapírral. 

 

A csomagolás része a T-csavarhúzó. 

 

 

1. lépés 

Rögzítse a lábakat 

a) Helyezze el a lábakat úgy, ahogy a képen látható.  

Miután ezt megtette a csavarokkal rögzítse azt. A csavart a mellékelt csavarhúzóval húzza be. 

 

2. lépés 

Rögzítse a lábakat a támasztórúdra.  
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a) Helyezze a földre és bizonyosodjon meg róla, hogy úgy szerelte-e össze, ahogy az a képen 
látható. 

Helyezze a takarót a rúdra úgy, hogy az beleüljön a résbe. 

A csavarokat húzza be a mellékelt csavarhúzóval. 

b) Ismételje meg a másik felén is. 

 

3. lépés 

A gép széthúzása: 

a) Emelje fel a gépet úgy, hogy a sínek felfelé nézzenek. 
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b) Lazítsa meg a tartócsavart. 
c) Óvatosan húzza szét a síneket, amíg a lábak nem érik el a sin végét. 
d) Húzza be a csavart. 

 

4. lépés – Markolat felszerelése 

a) Lazítsa meg a támasztékon található csavart.   
b) Húzza ki a csavart  és csúsztassa be a markolatot. Bizonyosodjon meg róla, hogy a 

markolatban és a fı részben a csavarok ugyanarra néznek 

Hagyja a csavart becsúszni a lyukba, majd húzza meg. Torna elıtt mindig bizonyosodjon meg róla, 
hogy a csavarok kellıen be vannak-e húzva. 
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Karbantartás és tárolás: 

Karbantartás: 

A következıket ajánlott betartani: 

- A gépet tartsa tisztán. Törölje le a port, izzadtságot vagy más piszkot a géprıl. Minden edzés 
után törölje át a gépet puha tiszta ronggyal. 

Tárolás: 

a) Állítsa be a markolatot a lehetı legkisebb méretre – lazítsa meg a tartócsavart. Utána nyomja 
minél lejebb a markolatot. 

b) Lazítsa meg a gép hátsó részén található csavart. 
c) Emelje fel a sineket az eredeti pozícióba és tartsa a markolatot is. Figyelmeztetés: A pedálokat 

hagyja lecsúszni a gép aljára. 
d) Gyermekektıl elzárt száraz helyen tárolja. 
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A torna megkezdése 

A markolat magasságának beállítása 

Beállításhoz lazítsa ki a csavart és húzza meg azt. A markolat könnyen 
mozog fel és le. Keresse meg az Önnek megfelelı magasságot. 

Abban az esetben, ha a magasság megfelelı a rögzítıcsavarral rögzítse 
a markolatot.  

Figyelmeztetés: Soha ne próbálja úgy beállítani a magasságot, hogy a 
talpakon áll.  

A gép részei: 

szám laírás Mennyiség 

3 bal sín 1 

4   1 

5 Jobb sín 1 
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7 Hátsó rúd 2 

8  U kapocs 1 

9 Tengely 2 

10 Elsı stabilizáló láb 2 

11 Hátsó stabilizáló láb 1 

12 Konkáv alátét 4 

13 Kapocs 4 

14 Sín végsı lába 4 

15/22 Csapágyak 8 

17 stopka pedálu 8 

18 takaró 2 

19 Grip 2 

20 zárócsavar 1 

21 Beállító csavar 1 

23 M8x55 mm csavar 8 

24 M10x20mm csavar 1 

25 M8 nylon anya 8 

26 M8 alátét  12 

27 M8x20mm csavar 4 

28 M8x10 mm csavar 4 

29 Tamaro 8 

30 M5x13 mm csavar 3 

31 T csavarhúzó 1 

32 Computer 1 

33 M10 alátét 8 

1A Támasztórúd 1 

2A Markolat 1 

6A Csúszófelület 2 

  Kapcsok 1 

  Manual 1 

  Doboz 1 
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Tornagyakorlat instrukciók: 

Fontos: 

Abban az esetben, ha már elmúlt 35 éves és hosszabb ideje nem végzett semmiféle sportot kérje ki 
orvosa véleményét a tornáról. Ugyanez érvényes, ha megállapítottak Önnél bármilyen betegséget. 
Kezelıorvosa edzésprogramot is javasolhat Önnek.  

 

Bemelegítés 

A bemelegítés fontos, mert javítja a vérkeringést és megelızhetı vele az izomhúzódás is. Ajánljuk 
a képeken látható nyújtógyakorlatok elvégzését. Minden gyakorlatnak legalább 30 másodpercig 
kellene tartania. 
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Tornafázisok 
Ebben a fázisban fog a legnagyobb teljesítményt produkálni. A rendszeres edzésnek köszönhetıen 
a láb izmai rugalmasabbá válnak. Az edzést lassan kezdje, majd növelje a tempót, amíg el nem jut  
a grafikonon látható célzónába.  

Ennek a fázisnak legalább 12 percig kéne tartani. 

 

Lazítás  
Ez a fázis a szívritmus megnyugtatására szolgál.Ismét meg kell ismételni a nyújtógyakorlatokat.  

Hetente legalább három alkalommal ajánlott az edzés 

Gépen való torna: 
 

A tornát mindig megfelelı technikával végezze, ha fáradtnak érzi magát tartson szünetet, majd idıvel 
csökkentse a szünetek számát. 

Figyelmeztetés: mindig tartsa a markolatot, amikor száll le vagy fel a gépre. 

Start pozíció 

Lépjen fel a gépre arccal a markolat felé. Fogja meg a markolatot, majd óvatosan lépjen fel a 
pedálokra. Mindkét lábát tartsa ugyanolyan messze a gép közepétıl. Ne dılöngéljen, álljon stabilan. 

Oldalsó izmok 

Comb 
hátsó 
izmai 

Külsı 
combizmok 

Comb belsı 
izmai 

Vidlák, Akhilleusz 
izom 

Pulzusszám 

MAXIMUM 

Lazítás 

Kor 
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Összehúzás – comb belsı izmai 

 A mozdulatsor a kezdı pozícióból indul. Lassan csúsztassa szét lábait, amíg a pedálok nem érnek a 
sín végére. Ezután a lábakat ismét húzza vissza a közép felé. Ezt a mozdulatot 60 másodpercig 
folytassa.  
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Pulzálás – belsı combizom 

Ezzel a gyakorlattal a comb belsı izmait erısíti. Álljon be a kezdı pozícióba. Könnyedén hajlítsa be 
térdeit, ezt a pózt tartsa meg az edzés egész idıtratama alatt. Húzza lábait össze, amíg azok el nem 
érik a kgép közepét. Maradjon ebben a pózban. Amikor a lábait ismét szétcsúsztatja csak a sín 
közepéig haladjon. Ezt a pulzáló mozdulatot ismételje 60 mádodpercig. 

 

 

 

 



 
14 

Külsı combizmok, csípı 

Ennél a gyakorlatnál a láb széthúzásánál fejt ki erıt. Álljon be a kezdı pozícióba. Könnyed 
mozdulatokkal csúsztassa szét lábait a sín végéig. Maradjon egy pillanatra ebben a pozícióban. Ezután 
lassan csúsztassa össze lábait, de csak a sín feléig haladjon. Ezt a pulzáló mozdulatot ismételje 60 
mádodpercig. 

Belsı combizom és annak erısítése 

Ennél a mozdulatsornál a lábak 
összehúzása közben fejt ki erıt. Vegye 
fel a kezdı pozíciót. Lassan csúsztassa 
szét lábait, amíg nem ér el a sín 
végére. Lassú és kontrollált 
mozdulatokat végezzen. Majd húzza 
teljesen össze lábait és tartson ki 4-6 
másodpercig. A gyakorlatot 60 
másodpercig végezze. Ügyeljen arra, 
hogy a pedálok ne ütközzenek a sín 
végénél.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belsı combizom és medence erısítése 

Álljon be a kezdı pozícióba. A 
gyakorlat ugyanaz, mint az elızı 
„összehúzás“ – lásd feljebb. Ha karjait 
ellazítja a markolatokon akkor 
medencéjét is edzi. A bicepsz 
edzéséhez karjait hajlítsa be, amikor 
lábait összehúzza, majd nyújtsa ki, 
amikor szétcsúsztatja. A gyakorlatokat 
30 másodpercig végezze. 
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A vállak erısítéséhez karjait emelje egyenesen a feje fölé, amikor lábait összehúzza. Szétcsúsztatáskot 
a karjait engedje le vállmagasságig. A mozdulatot 20-30 másodpercig végezze. A tricepsz edzéséhez 
karjait nyújtsa egyenesen hátra a lábak összehúzásával egy idıben. Szétcsúsztatásnál karjait hajlítsa 
elıre könyökben. A gyakorlatot 20-30 másodpercig végezze..  

 

 

Az edzés menete 

Használja a következı táblázatot, hogy az edzés látványosabb és effektívebb hatású legyen. A helyes 
edzésprogram segítségével jobb eredményeket érhet el.  

kondíció Az edzés hossza sorozatszám ismétlés 

Kezdő 30 másodperc -pihenőkkel 1 sorozat 

3 alkalommal 

naponta 

Közepesen 

haladó 60 másodperc 

2 sorozat, 30 másodperc 

minden sorozat Minden másnap 
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haladó 60 másodperc  

2-3 sorozat, 30 másodperc 

minden sorozat 

Majdnem 

miden nap 

 

 

 

 

Figyelmeztetés 
A gépet stabil és egyenes talajon helyezze el. A megfelelı dılésszög a stabilizáló lábakkal 
állítható be. Minden használat elıtt ellenırizze le a csavarokat. A rendszeres használatról 

konzultáljon orvosával.  
A termék otthoni használatra megfelelı (HC osztály). 

 

Jótállási feltételek: 

1. a termékre 24 hónapos garancia érvényes. 
2. a jótállási idı alatt az összes gyártással kapcsolatos hiba meg lesz javítva. 
3. a jótállás a következı esetekben érvényét veszti: 
- mechanikai meghibásodás 
- természeti csapás 
- nem hozzáértı kezelés 
- nem megfelelı elhelyezés, nagyon alacsony vagy magas hımérséklet, 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. 

 

 

Eladás dátuma       az eladó aláírása és pecsétje 
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