
BRUGERVEJLEDNING – DA

IN 10554 Inversionstabel inSPORTline Inverso Profi

Specifikationerne for dette produkt kan afvige fra dette billede, med forbehold for ændringer uden varsel.
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ADVARSEL: Inden du påbegynder dette eller et andet træningsprogram, skal du kontakte din læge. Dette er især vigtigt for 
mennesker med allerede eksisterende helbredsproblemer.

BEMÆRK: Maksimal vægtkapacitet for dette produkt er 440 lbs / 200 kg.

Klasse - S (ifølge EN ISO 20957) designet til kommerciel og professionel brug.
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Hav venligst følgende oplysninger klar, når du anmoder om service:

-

-

-

-

-

-

Dit navn

Telefonnummer

Model nummer

Serienummer

Varenummer

Købsbevis

Hvis produktet har større defekter, bedes du returnere produktet til købsforretningen inden for den frist, butikken har 
tilladt.

VARSEL

Inversionsbordet er som et meget følsomt afbalanceret omdrejningspunkt. Det reagerer på meget små ændringer i 
vægtfordelingen. Så det er meget vigtigt at sørge for, at højden er justeret korrekt. For at gøre dette skal du montere 
maskinen, låse anklerne i hælholderne og læne dig tilbage med hænderne ved siden af. Placer langsomt dine hænder 
hen over brystet.

INVERSIONSFORDELE

Tyngdekraftens konstante træk er den mest kraftfulde kraft din krop vil se i løbet af dit liv. Inversionsterapi er en naturlig 
måde at lindre rygsmerter, øge cirkulationen og reducere stress og spændinger på kroppen.

Et inversionsbord giver dig mulighed for sikkert at rotere din krop til enhver vinkel, du foretrækker. Dette giver en naturlig blid strækning 
af rygsøjlen, der vil hjælpe med at reducere højdetabet forårsaget af tyngdekraftens virkninger. At være omvendt giver så mange andre 
sundhedsmæssige fordele.

Folk bruger en inversionstabel til at:

-

-

-

-

-

-

-

Reducer rygsmerter og forbedre holdningen

Lindre stress og stimulere cirkulationen

Genvind højde, tabt gennem aldring

Øge ilt til hjernen

Bekæmp cellulite

Reducer hårtab

Lindre åreknuder

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Dette vendebord er designet og bygget til optimal sikkerhed. Der gælder dog visse forholdsregler, når du 
betjener træningsudstyret.

Sørg for at læse hele manualen, før du samler og betjener dette udstyr. Bemærk også følgende 
sikkerhedsinstruktioner:

1. Kontakt din læge eller andet sundhedspersonale, før du bruger inversionstabellen.

2. Bær altid passende træningstøj, når du bruger udstyret.

3. Hvis du føler dig besvimet, svimmel eller svimmel, mens du betjener udstyret, skal du straks stoppe 
træningen. Du bør også stoppe med at træne, hvis du oplever smerter eller tryk.

4. Hold børn og kæledyr væk fra udstyret, mens det er i brug.

5. Kun én person bør bruge udstyret ad gangen.
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6. Sørg for, at dit udstyr er korrekt samlet, før du bruger det. Sørg for, at alle skruer, møtrikker og bolte 
er spændt før brug.

7. Betjen ikke dette eller noget træningsudstyr, hvis det er beskadiget.

8. Pas på din krop: kom langsomt op, svimmelhed efter en session betyder, at du kom op for hurtigt. Vent et stykke tid efter 
at have spist, før du bruger maskinen. Hvis du får kvalme, så kom op, så snart du føler dig kvalm.

9. Brug altid dette udstyr på en klar og plan overflade. Stik ikke genstande ind i nogen åbninger.

10. Hold løst tøj og smykker væk fra bevægelige dele.

ADVARSEL:Før du bruger dette udstyr, bør du rådføre dig med din personlige læge for at se, om 
inversionsudstyr er passende for dig. Brug ikke dette udstyr uden din læges godkendelse. Brug ikke 
inversionstabellen, hvis du har nogen af   følgende tilstande eller lidelser:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ekstrem fedme

Grøn stær, nethindeløsning eller konjunktivitis

Graviditet

Rygmarvsskader, cerebral sklerose eller hævede led

Mellemøreinfektion

Højt blodtryk, hypertension, en historie med slagtilfælde eller forbigående iskæmiske anfald

Hjerte- eller kredsløbsforstyrrelser, som du bliver behandlet for

Hiatus Brok eller Ventral Brok

Knoglesvagheder, herunder osteoporose, uhelede frakturer, modulære stifter eller kirurgisk implanterede 
ortopædiske støtter

- Brug af anti-koagulanter inklusive aspirin i høje doser
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OVERSIGT TEGNING
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LISTE OVER DELE

EN DEL BESKRIVELSE ANTAL

1 Læderryg + stel 1

5 Armstøtte 2

9 Arm 2

10 Justerbar bom 1

12 Rung 1

15 Hælholderbeslag 2

16 Nederste plejlstang 1

20 Nederste stativ 2

21 Hælholder 2

22 Rund stang 1

23 Oblate stang 1

27 Fodstøtte 2

31 Hovedstruktur 2

HARDWARE

VARENR. BESKRIVELSE ANTAL

2 M10*45 møtrik 4

3 ⌀20*⌀10*1,5 skive 4

4 M10*45 skrue 4

6 M10*60 skrue 10

7 M10*60 skive 10

8 M10*60 møtrik 10

11 M8*16 skrue 4

13 M6 møtrik 1

14 M10*55 skrue 4

24 M10*65 skrue 2

25 ⌀20*⌀10*1,5 skive 2

26 M10 møtrik 2

28 M6*10 skrue 2

29 M6*55 skrue 1

30 M8x16 skrue 4
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MONTERINGSVEJLEDNING

HOVEDSTRUKTUR MONTERING:

1. Brug (31) hovedstrukturer og (16) bundforbindelsesstang med (14) skruer.

2. Brug (12) trin med (11) skruer.

3. Brug (20) bundstandere med (6) skruer, (7) spændeskiver og (8) møtrikker.
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ARMSTØTTEMONTERING:

Brug (5) armstøtter med (6) skruer, (7) spændeskiver og (8) møtrikker på begge sider.

MONTERING AF FODLÅSESYSTEM:

1. Brug (23) oblateret stang og (10) justerbar bom med (28) skruer.
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2. Brug (21) hælholdere med (23) oblatet stang.

3. Brug (22) rundstang og (15) hælholderbeslag med (29) skrue og (13) møtrik.
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4. Brug (24) skruer, (25) spændeskiver og (26) møtrikker til at stramme fodstøtterne.

SAMLING AF RYGGEL:

Brug (1) læderryg + ramme med (4) skruer, (3) spændeskiver og (2) møtrikker.
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JUSTERBAR BOMMONTERING:

ARMSAMLING:

Brug (9) arme med (30) skruer.

Spænd til sidst alle skruer og møtrikker for at sikre, at dit vendebord er sikkert at 

bruge. Tillykke! Du er færdig med at samle denne inversionstabel.
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BRUG AF INVERSIONSTABELLEN

1. Start med at ligge helt tilbage på sengen med hænderne ved siden eller hvile på lårene.

2. Hold hænderne tæt på kroppen, begynd at hæve armene langsomt, så bordet kan rotere bagud. 
Stop, eller sænk dine arme for at kontrollere bordets nedadgående rotation

3. Løft dine arme, indtil de er over dit hoved. På dette tidspunkt vil inversionstabellen være så langt tilbage, som den kan gå.

4. Efterhånden som du bliver mere komfortabel, rokke langsomt i sengen ved at bevæge dine arme langsomt op og ned.

5. Det anbefales, at inversionstabellen bruges i fem eller ti minutter hver morgen og igen hver 
aften.

6. Vend tilbage til oprejst stilling ved langsomt at flytte dine hænder tilbage ned til dine lår.

FORSLAG TIL BRUG

1.Begynd langsomt:Vend kun 15~20 grader til at begynde med. Bliv kun omvendt, så længe du er 
komfortabel. Vend langsomt oprejst.

2.Foretag gradvise ændringer:Øg kun vinklen, hvis det er behageligt. Øg vinklen kun et par 
grader ad gangen. Øg brugstiden 1~2 minutter op til ti over en periode på uger. Tilføj kun 
stræk og let træning, når du er fortrolig med inversion.

3.Pas på din krop:Kom langsomt op. Svimmelhed efter en session betyder, at du kom op til at faste. Vent et stykke tid efter at have 

spist, før du bruger bordet. Kommer op med det samme, hvis du føler dig kvalme.

4.Fortsæt:Bevægelse, mens den er omvendt, fremmer blodcirkulationen. Bevægelse kan opnås ved 
enten rytmisk trækkraft eller let træning. Træn ikke anstrengende mens du er omvendt. Begræns 
delvis inversion uden bevægelse til et eller to minutter. Begræns fuld inversion med nr
bevægelse til kun et par sekunder.

5.Inverter regelmæssigt:Vi anbefaler to eller tre gange om dagen afhængigt af din nuværende tilstand. Prøv at planlægge 
det til de samme tidspunkter hver dag.
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VILKÅR OG BETINGELSER FOR GARANTI, GARANTIPRAV

Generelle betingelser for garanti og definition af vilkår

Alle garantibetingelser angivet nedenfor bestemmer garantidækning og garantikravsprocedure. 
Garantibetingelser og garantikrav er underlagt lov nr. 40/1964 Coll. Civil Code, lov nr. 513/1991 Coll., 
Commercial Code, og lov nr. 634/1992 Coll., Consumer Protection Act, som ændret, også i tilfælde, der 
ikke er specificeret af disse garantiregler.

Sælgeren er SEVEN SPORT sro med hjemsted i Borivojova Street 35/878, Prag 13000, 
firmaregistreringsnummer: 26847264, registreret i handelsregistret ved den regionale domstol i Prag, 
Sektion C, indstik nr. 116888.

I henhold til gældende lovbestemmelser afhænger det af, om køberen er slutkunden eller ej.

"Køberen, der er Slutkunden" eller blot "Slutkunden" er den juridiske enhed, der ikke indgår og udfører 
Kontrakten for at drive eller fremme sin egen handel eller forretningsaktiviteter.

"Køberen, der ikke er slutkunden" er en forretningsmand, der køber varer eller bruger tjenester med det formål 
at bruge varerne eller tjenesterne til sine egne forretningsaktiviteter. Køber overholder den almindelige 
købsaftale og forretningsbetingelser i det omfang, der er angivet i handelsloven.

Disse garantibetingelser og garantikrav er en integreret del af enhver købsaftale indgået mellem 
sælger og køber. Alle garantibetingelser er gyldige og bindende, medmindre andet er angivet i 
købsaftalen, i ændringen af   denne kontrakt eller i en anden skriftlig aftale.

Garantibetingelser

Garantiperiode

Sælgeren giver køberen 24 måneders garanti for varernes kvalitet, medmindre andet er angivet i 
garantibeviset, fakturaen, leveringsbrevet eller andre dokumenter relateret til varerne. Den juridiske 
garantiperiode, der gives til forbrugeren, påvirkes ikke.

Ved garantien for varekvalitet garanterer Sælger, at de leverede varer i en vis periode er egnede til 
regelmæssig eller aftalt brug, og at varerne skal bibeholde sine normale eller aftalte funktioner.

Garantien dækker ikke defekter som følge af:

Brugerens fejl, dvs. produktskade forårsaget af ukvalificeret reparationsarbejde, forkert montering, utilstrækkelig indføring af sadelpind i 
rammen, utilstrækkelig tilspænding af pedaler og håndsving

Forkert vedligeholdelse

Mekaniske skader

Regelmæssig brug (f.eks. slid af gummi- og plastdele, samlinger osv.) 

Uundgåelig hændelse, naturkatastrofe

Justeringer foretaget af ukvalificeret person

Forkert vedligeholdelse, forkert placering, skader forårsaget af lav eller høj temperatur, vand, uhensigtsmæssigt 
tryk, stød, bevidste ændringer i design eller konstruktion osv.

Garantikravsprocedure

Køber er forpligtet til at kontrollere de af Sælger leverede Varer umiddelbart efter at have påtaget sig ansvaret for 
Varerne og dens skader, dvs. umiddelbart efter leveringen. Køber skal kontrollere Varerne, således at han opdager alle 
de mangler, der kan opdages ved en sådan kontrol.

Ved fremsættelse af et Garantikrav er Køber forpligtet til på Sælgers anmodning at bevise købet og gyldigheden 
af   kravet ved fakturaen eller leveringssedlen, der inkluderer produktets serienummer, eller i sidste ende ved 
dokumenterne uden serienummeret. Hvis køberen ikke beviser gyldigheden af   garantikravet med disse 
dokumenter, har sælger ret til at afvise garantikravet.

Såfremt Køber giver meddelelse om en mangel, der ikke er dækket af garantien (f.eks. i tilfælde af at 
garantibetingelserne ikke er opfyldt eller i tilfælde af fejlanmeldelse af manglen mv.), er sælger berettiget til at
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kræve en kompensation for alle omkostningerne ved reparationen. Omkostningerne skal beregnes i henhold til den gældende 
prisliste over tjenester og transportomkostninger.

Hvis Sælger finder ud af (ved at teste), at produktet ikke er beskadiget, accepteres garantikravet ikke. Sælger forbeholder 
sig ret til at kræve kompensation for omkostninger, der opstår som følge af det falske garantikrav.

I tilfælde af at Køber fremsætter et krav vedrørende Varerne, som er juridisk dækket af Sælgerens garanti, skal 
Sælger rette de rapporterede mangler ved hjælp af reparation eller ved at udskifte den beskadigede del eller 
produkt med en ny. Baseret på købers aftale har sælger ret til at ombytte de defekte varer til en fuldt kompatibel 
vare med samme eller bedre tekniske egenskaber. Sælger er berettiget til at vælge formen for 
garantikravsprocedurerne beskrevet i dette afsnit.

Sælger skal afgøre garantikravet inden for 30 dage efter leveringen af   de defekte varer, medmindre der er aftalt 
en længere periode. Dagen, hvor de reparerede eller ombyttede varer overdrages til køberen, anses for at være 
dagen for forligelsen af   garantikravet. Når Sælger ikke er i stand til at afgøre Garantikravet inden for den aftalte 
periode på grund af varedefektens specifikke karakter, skal han og Køber indgå en aftale om en alternativ 
løsning. Såfremt en sådan aftale ikke indgås, er Sælger forpligtet til at yde Køber en økonomisk kompensation i 
form af tilbagebetaling.

SEVEN SPORT sro
Godkendt kontor:
Hovedkvarter:
Garanti- og servicecenter:

Borivojova 35/878, 130 00 Praha 3, Tjekkiet 
Delnicka 957, 749 01 Vitkov, Tjekkiet 
Cermenska 486, 749 01 Vitkov, Tjekkiet

CRN:
Moms-id:
Telefon:

E-mail:

26847264
CZ26847264
+ 420 556 300 970 
eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz
www.insportline.czWeb:

SK
INSPORTLINE sro

Hovedkvarter, garanti- og servicecenter: Elektricna 6471, 911 01 Trencin, Slovakiet

CRN: 36311723
VAT ID: SK2020177082
Telefon:

E-mail:
+ 421(0)326 526 701 
objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk
www.insportline.skWeb:

Salgsdato: Sælgers stempel og underskrift:
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