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Általános biztonsági instrukciók

• a gépet minden tisztítás előtt húzza ki az elektromos hálózatból.

• abban az esetben, ha a gépet szőnyegen használja bizonyosodjon meg róla, hogy 

a szellőzőnyílások nincsenek eltömítve

• edzés előtt mindig melegítsen be

• fokozatosan növelje az edzés intenzitását

• a gépet egyszerre csak egy személy használhatja

• a gép használata terhes nők számára tilos

• abban az esetben, ha bármilyen rosszulétet észlel torna közben, azonnal szakítsa meg a 

használatát

• abban az esetben, ha elmúlt 35 éves és hosszabb ideje nem sportolt kérje ki orvosa 

véleményét a tornáról

• a csomagolásban található zacskókkal gyermekek nem játszhatnak

• használat alőtt ellenőrizze le a terméket, hogy az hibátlan-e. abban az esetben, ha hibát 

észlel ne használja a gépet és értesítse az eladó boltot.

• a gép nem felel meg edzőtermi, közüzemi vagy bármely nyilvános használatra, a gép 

otthoni használatra készült

• az eladó nem felel azokért a hibákert, melyek a helytelen használat miatt jelentkeznek

• soha ne húzza ki a gépet a hálózatból a kábelnál fogva

• a gépet gyermekek ne használják

• az állórészen ne ugráljon

• abban az esetben, ha hibát észlel ne használja tovább a gépet

• a gépet soha ne próbálja egyedül megjavítani

• minden használat után kapcsolja ki a gépet, majd húzza ki azt a hálózatból
• a gépet  tarsa száraz helyen, ahol nem éri nedvesség

• a gépet csak nedves ronggyal tisztítsa vegyi anyagok használata nélkül

• a gépet nem használhatják mentálisan sérült személyek

• mindig bizonyosodjon meg róla, hogy gyermekek nem játszanak a géppel

• abban az esetben, ha a hálózati kábel sérült cserélje azt ki azonnal

Figyelmeztetés! A következő esetekben a gép használata nem javasolt!

-Epilepszia

-komoly cukorbetegség

-komoly szív és érrendszeri elégtelegségek

- diskopatia és spondylitida

-implantátumok esetén

-színritmus szabályozó

-nemrég elhelyezett IUD, réz csavarok

-problémás erek

-daganatok

-friss fertőzések, friss operációk

-terhesség

-komoly fejfájások



A gép összeszerelése 

1. Csomagolja ki a gépet a csomagolásból, majd helyezze egyenes 
talajra a gép egyes részeit. 

2. A gép nyakrészét fel kell csatolni a mellékelt csavarokkal az alsó 
testhez a következő képpen. 

3. Emelje fel az alsó részt és támassza ki valamivel. Majd helyezze 
fell  a  nyakat  a  testre  úgy,  hogy a nyak alján lévő kábelt  kösse 
össze a test részén lévő végződéssel. 

4. A csavarokkal csavarozza össze a nyakat a testtel. A csavarok vagy 
zacskóban vagy a nyakba csavarozva találhatóak a terméknél. 

5. Csatlakoztassa  a  terméket  a  dugaljba,  majt  kapcsolja  be  a 
főkapcsolót.

FIGYELEM!

A gépet  ne  húzza  a  földön,  mivel  a  gép  lábai  kitörhetnek!  Minden 
használat után kapcsolja ki a főkapcsolót. 
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 Minta gyakorlatok

Masszázs fekvés közben
Tegye a lábujjait a masszázs felületre, majd helyezkedjen a képen látható 

pozícióba.

A gyakorlattal a vállakat, karokat és a test felső részét mozgatja meg.

Lábak masszázsa
Tegye egyik lábát a gépre, másikat pedig a földre a kép szerint.

Főleg a hasat, derekat és lábakat tornáztatja.

Térdhajlítás és térdelés 

Álljon a gépre hajlított térdekkel és egyenes háttal.

A hátat és lábakat mozgatja meg.



Tornagyakorlat

fajta ciklus idő sebesség
normál edzés 1 - 3 alkalom 

naponta
5 – 15 perc egyforma 

sebesség
súly csökkentése 4 - 8 alkalom 

naponta
10 – 15 perc lassú
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Computer használata

Csatlakoztassa a gépet a hálózathoz, kapcsolja be azt, nyomja meg a piros gombot, nyomja meg 

a gombot ismét a gép kikapcsolásához

Program: 4 különböző program: 88, P I ,  P2, P3. 88 a manuális program, melyben egyénileg 
állíthatóak az egyes értékek. P I ,  P2, P3 előre beállított programok. 

Time gomb:  A gomb megnyomásával beállítható az idő.  Minden nyomással az időtartam 

növekszik 1 perccel, a 10.dik percnél ismét 0-tól számol.

Megjelnítő ablakok

Sebesség: 2, 4, 6,... .30, 32 (a kezdő sebesség 2)
Idő: 1 min-10 min közt (a kezdő idő 10 min)
Program: 88, P I ,  P2, P3 (a kezdső program a 88)

Programok használata

Manuális program

A sebességet beállíthatja 2, 4, 6,...................34, 36  közt.

F ' PI automatikus program

A sebesség periodikusan változik 2, 4, 6, . . .  .34, 36, 34,...  közt  minden 5 másodpercben. P 2 

Automatikus program

A sebesség periodikusan változik 4, 8, 12,... .32, 36, 32,.......12, 8 minden 5 másodpercben

p z> ■
P3 Automatikus program

A sebesség periodikusan változik 2- 36 közt minden 5 másodpercben

A computer használata

+ A gomb megnyomásával a sebesség növelhető. – A gomb 

megnyomásával a sebesség csökkenthető

Csatlakoztassa a gépet az elektromos hálózathoz, majd nyomja meg a gép alsó részén található 
gombot bekapcsoláshoz,

Nyomja meg a © gombot bekapcsoláshoz, abban az esetben, ha ismét megnyomja a gombot 

a gép kikapcsol

A computer használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást

A gépre még az előtt álljon rá, hogy azt elindítaná



Saját biztonsága és egészsége érdekében ne használja a gépet tovább, mint 20 percig.

Karbantartás

A  gépet  rendszeresen  ellenőrizze  minden  20  óra  használat  után.  Amennyiben  a  gép 
hangosan zakatol, vagy nem mozog a felület, értesítse a szervízt. A gép kenést és egyéb 
karbantartást nem igényel. Ne használja a gépet poros környezetben, mivel tönkremehet. 

Jótállási feltételek:

A szolgáltató a következő garanciát vállalja

1. a fő vázra érvényes 24 hónapos garancia vonatkozik az eladás napjától kezdve

2.  a  computerre  és  elektronikára  24 hónapos  garancia  vonatkozik  az  eladás  napjától 
kezdve

3. a többi részre 24 hónapos garancia vonatkozik az eladás napjától kezdve

A jótállás a következő esetekben nem érvényes:

• a felhasználó által okozott hibák, helytelen összeszerelés, formai változtatások stb.

• helytelen karbantartás

• mechanikai károsodás

• rendszeres használattal kopó részek (pl gumi részek, talpak stb)

• természeti csapás

• nem hozzáértő beavatokzások

• helytelen bánásmód, helytelen elhelyezés, túl magas vagy alacsony hőmérséklet, 
víz  által  okozott  károk,  nagy  nyomás  által  okozott  károk,  méretek  szándékos 
megváltoztatása

• nem rendeltetésszerű használat

• nem otthoni használat

•

Hiba  esetén  csak  az  írásban  beadott  reklamáció  fogadható  el  a  hiba  pontos 
megnevezésével. A reklamációt a megvásárlás helyén kell megtenni vagy a honlapunkon 
a szerviz menüpont alatt található felületen. Vásárlási bizonylat, vagy garancialap nélkül 
reklamációt elfogadni nem áll módunkban. 

Eladás dátuma                                    pecsét és aláírás

Vásárlás helye

Insportline Hungary kft.

Kossuth Lajos u. 65, 2500 Esztergom

Tel./Fax: +36 (33) 313242

Mobil: +36 (70) 211 8227
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