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ANVÄNDARHANDBOK - SV
IN 10553 Inversionstabell inSPORTline Inverso Plus
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SÄKERHETS INSTRUKTIONER
Innan du använder inversionstabellen, vänligen kontakta din läkare. Detta är oerhört viktigt för personer
med befintliga medicinska tillstånd. Använd inte inversionstabellen om du har något av följande villkor:

• Extrem fetma

• Glaukom, retinal avskiljning eller konjunktivit

• Graviditet
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• Ryggmärgsskador, cerebral skleros eller svullna leder

• Infektion i mellanörat

• Högt blodtryck, hypertoni, en historia av stroke eller kortvariga ischemiska attacker

• Hjärt- eller cirkulationsstörningar som du behandlas för.

• Hiatus Hernia eller Ventral Hernia

• Bensvagheter inklusive osteoporos, ohärdade frakturer, modulära stift eller kirurgiskt
implanterade ortopediska stöd

• Användning av antikoagulantia inklusive aspirin i höga doser

Se till att du läser hela manualen innan du monterar och använder utrustningen. Observera också
följande säkerhetsinstruktioner:

• Rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal innan du använder den.

• Detta inversionstabell är designat för hemmabruk; maxvikten är 300 kg / 136 kg.

• Bär alltid korrekt träningskläder när du använder utrustningen.

• Om någon gång du känner svimfärdig, yr eller yrsel när du använder utrustningen stopp motion
omedelbart. Du bör också sluta träna om du upplever smärta eller tryck.

• Håll barn och husdjur borta från utrustningen när de används.

• Endast en person ska använda utrustningen åt gången.

• Använd inte surt rengöringsmedel när du rengör utrustningen.

• Se till att din utrustning är korrekt monterad innan du använder den. Se till att alla skruvar,
muttrar och bultar är åtdragna före användning.

• Använd inte denna eller någon träningsutrustning om den är skadad.

• Om du har problem med din hälsa, kontakta din läkare vid behov.

• Använd inte denna utrustning utan din läkares godkännande.

• Max viktkapacitet för denna produkt är 300 kg / kg, höjden är 6 ft 6in / 198 cm.

• Klass - H (enligt EN ISO 20957) för hemmabruk

• Justera omvändningstabellen efter din egen höjd.

• Se till att huvudet inte kan träffa marken i det inverterade läget.

• Använd inte inversionstabellen om handtagen inte är korrekt installerade eller om någon del
saknas.

• När du är i inverterad position, gör inte sit-ups och undvik att svänga.

• Om du har problem med din hälsa, kontakta din läkare vid behov.

• Håll alltid i handtagen ordentligt för att undvika skador.
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• Använd utrustningen på en fast, plan nivå. För säkerheten bör utrustningen ha minst 24 tum fritt
utrymme runt sig.

• Utrustningen måste undvika vinkelrätt förekomst av solljus, hög temperatur eller fuktig plats osv

DELLISTA
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HÅRDVARA
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HOPSÄTTNING
STEG 1

STEG 2
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STEG 3
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BALANSERA INVERSIONTABELLEN
Inverteringsbordet är som ett mycket känsligt balanserat stöd. Den svarar på mycket små förändringar i
viktfördelningen. Så det är mycket viktigt att se till att höjden justeras korrekt. För att göra detta, montera
maskinen, lås upp vristarna i hälhållarna och lut dig tillbaka med händerna på dina sidor. Placera
långsamt händerna över bröstet.

ANVÄNDNING AV INVERSIONTABELLEN
1. Börja med att ligga helt tillbaka på sängen med händerna vid din sida eller vila på låren ．

2. Håll händerna nära kroppen och börja lyfta armarna långsamt så att bordet kan rotera bakåt.
Stoppa eller sänk armarna för att kontrollera bordets rotation nedåt

3. Lyft upp dina armar tills de är över huvudet. Vid denna punkt kommer inversionstabellen vara så
långt tillbaka som den kan gå ．

4. När du blir bekvämare, vagga sängen långsamt genom att flytta armarna upp och låga långsamt ．

5. Det rekommenderas att inversionstabellen används i fem eller tio minuter varje morgon och
igen varje kväll ．

6. Gå tillbaka till upprättstående läge genom att långsamt flytta händerna tillbaka till låren ．

1. Börja långsamt: Vänd endast 15 ~ 20 grader till att börja med. Håll inverterad bara så länge du
är bekväm. Gå långsamt upprätt ．

2. Gör gradvisa förändringar: Öka vinkeln endast om den är bekväm. Öka vinkeln bara några
grader åt gången. Öka tiden för användning 1 ~ 2 minuter upp till tio under en veckors period.
Lägg till stretch och lätt träning först när du är bekväm med inversion.

3. Titta på din kropp: Gå långsamt upp. Yrsel efter en session innebär att du kom till snabbt.
Vänta lite efter att ha ätit innan du använder bordet. Kommer omedelbart upp om du känner dig
illamående ．

4. Fortsätt i rörelse: Rörelse medan inverterad uppmuntrar blodcirkulationen. Rörelse kan ske
genom antingen rytmisk dragkraft eller lätt träning. Träning inte påfrestande medan du är
inverterad. Begräns partiell inversion utan rörelse till en eller två minuter. Begränsa full inversion
utan rörelse till bara några sekunder ．

5. Invertera regelbundet: Vi rekommenderar två eller tre gånger om dagen beroende på ditt
nuvarande tillstånd. Försök att schemalägga det till samma tider varje dag.
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MILJÖSKYDD

Efter att produktens livslängd har gått ut eller om den möjliga reparationen är oekonomisk, kassera den
enligt lokala lagar och miljövänligt i närmaste skrotgård.
Genom korrekt avfallshantering kommer du att skydda miljön och naturkällorna. Dessutom kan du
skydda människors hälsa. Om du inte är säker på korrekt avyttring, be lokala myndigheter att undvika
lagöverträdelser eller sanktioner.

VILLKOR FÖR GARANTI, GARANTIKRAV
Allmänna garantivillkor och definition av villkor
Alla garantiförhållanden som anges här fastställer Garantitäckning och Garantikravförfarande. Villkor för
garanti och garanti Krav regleras av lag nr 89/2012 Coll. Civilrätt och lag nr 634/1992 Coll.,
Konsumentskydd, i dess ändrade lydelse, även i fall som inte anges i dessa garantiregler.
Säljaren är SEVEN SPORT sro med sitt säte i Strakonická gata 1151 / 2c, Prag 150 00,
företagsregistreringsnummer: 26847264, registrerat i handelsregistret vid regionaldomstolen i Prag,
avsnitt C, infoga nr 116888.

Enligt giltiga lagbestämmelser beror det på om köparen är slutkunden eller inte.

”Köparen som är slutkunden” eller helt enkelt ”slutkunden” är den juridiska enheten som inte ingår och
genomför avtalet för att driva eller marknadsföra sin egen handel eller affärsverksamhet.
”Köparen som inte är slutkunden” är en affärsman som köper varor eller använder tjänster för att
använda varorna eller tjänsterna för sin egen affärsverksamhet. Köparen överensstämmer med det
allmänna köpeavtalet och affärsvillkoren.
Dessa villkor för garanti och garantikrav är en integrerad del av varje köpeavtal som görs mellan säljaren
och köparen. Alla garantivillkor är giltiga och bindande, såvida inte annat anges i köpeavtalet, i ändringen
av detta avtal eller i ett annat skriftligt avtal.
Garantivillkor
Garantiperiod

Säljaren tillhandahåller köparen en 24-månadersgaranti för godskvalitet, såvida inget annat anges i intyg
om garanti, faktura, leveransräkning eller andra dokument relaterade till varorna. Den lagliga garantitiden
som tillhandahålls till konsumenten påverkas inte.
Genom garantin för godskvalitet garanterar säljaren att de levererade varorna under en viss tid ska vara
lämpliga för regelbunden eller kontrakterad användning och att varorna ska behålla sina regelbundna
eller kontrakterade funktioner.
Garantin täcker inte fel som uppstår till följd av (om tillämpligt):

• Användarens fel, det vill säga produktskador orsakade av okvalificerat reparationsarbete,
felaktig montering, otillräcklig insättning av sittstolpen i ramen, otillräcklig åtdragning av pedaler
och vev

• Felaktigt underhåll

• Mekaniska skador

• Regelbunden användning (t.ex. slitage av gummi- och plastdelar, rörliga mekanismer, leder,
slitage på bromsbelägg / block, kedja, däck, kassett / flerhjul etc.)

• Oundviklig händelse, naturkatastrof

• Justeringar gjorda av okvalificerad person

• Felaktigt underhåll, felaktig placering, skador orsakade av låg eller hög temperatur, vatten,
olämpligt tryck, stötar, avsiktliga förändringar i konstruktion eller konstruktion etc.
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Garantikrav Förfarande

Köparen är skyldig att kontrollera de varor som levererats av säljaren omedelbart efter att ha tagit
ansvaret för varorna och dess skador, dvs. omedelbart efter leveransen. Köparen måste kontrollera
varorna så att han upptäcker alla defekter som kan upptäckas genom en sådan kontroll.
Vid garanti kräver köparen på begäran av säljaren att bevisa köp och giltighet av fordran av fakturan eller
leveransräkningen som innehåller produktens serienummer, eller så småningom av dokumenten utan
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serienumret. Om köparen inte bevisar giltigheten av garantikravet med dessa dokument har säljaren rätt
att avslå garantikravet.
Om köparen meddelar ett fel som inte täcks av garantin (t.ex. om garantivillkoren inte var uppfyllda eller
vid rapportering av felet av misstag etc.) är säljaren berättigad att kräva ersättning för alla kostnader som
härrör från reparationen. Kostnaden ska beräknas enligt giltig prislista för tjänster och transportkostnader.
Om säljaren finner ut (genom att testa) att produkten inte är skadad accepteras inte garantikravet.
Säljaren förbehåller sig rätten att kräva ersättning för kostnader som uppstår till följd av det falska
garantikravet.

Om köparen gör anspråk på varorna som är lagligt täckta av garantin från säljaren, ska säljaren fixa de
rapporterade bristerna genom reparation eller genom utbyte av den skadade delen eller produkten mot
en ny. Baserat på köparens överenskommelse har säljaren rätt att byta ut de defekta varorna för ett helt
kompatibelt gods med samma eller bättre tekniska egenskaper. Säljaren har rätt att välja formen för de
garantiförfarandeprocedurer som beskrivs i detta avsnitt.

Säljaren ska lösa garantikravet inom 30 dagar efter leveransen av de defekta varorna, såvida inte en
längre period har avtalats. Den dag då det reparerade eller utbytta varorna överlämnas till köparen anses
vara dagen för regleringskravsavvecklingen. När säljaren inte kan reglera garantikravet inom den
överenskomna perioden på grund av den specifika karaktären av godsdefekten, ska han och köparen
träffa en överenskommelse om en alternativ lösning. Om ett sådant avtal inte ingås är säljaren skyldig att
ge köparen en ekonomisk ersättning i form av återbetalning.

CZ
SEVEN SPORT sro
Registrerade kontor: Strakonická 1151 / 2c, Praha 5, 150 00, ČR
headquaters: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Garanti och service: Čermenská 486, Vítkov 749 01

CRN: 26847264
MOMSREGISTRERINGSNUMMER: CZ26847264

Telefon: +420 556 300 970
E-post: eshop@insportline.cz
 reklamace@insportline.cz
 servis@insportline.cz

Webb: www.inSPORTline.cz
SK
inSPORTline sro

Huvudkontor, garanti & servicecenter: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK
CRN: 36311723
MOMSREGISTRERINGSNUMMER: SK2020177082

Telefon: +421 (0) 326 526 701
E-post: objednavky@insportline.sk
 reklamacie@insportline.sk
 servis@insportline.sk

Webb: www.inSPORTline.sk
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