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Tack för att du köpte vår maskin med HIGH POWER FITNESS. Vänligen läs denna bruksanvisning noggrant innan du 
använder den, särskilt meddelandet om säkerhet, för att använda denna produkt på rätt sätt. Vänligen spara manualen 
så att du kan läsa den vid behov.

ALLMÄN SÄKERHETSUPPLYSNING

- Förvara foliepåsen utom räckhåll för barn, eftersom plastpåsen kan orsaka kvävning för dina barn.

- Kontrollera om produkten förblir i gott skick och se till att inga skador har uppstått på maskinen innan du 
använder den för första gången. Vid skador kan maskinen inte användas. Vänligen returnera den till din 
leverantör.

-

-

-

-

-

-

Massageapparat är endast för personligt och inomhusbruk, maskinen är inte avsedd för kommersiellt bruk.

Återförsäljaren ansvarar inte för skador som orsakats av olämplig behandling eller medvetna skador.

Dra aldrig i kontakten i kabeln.

Massageapparat är INTE lämplig att användas av barn.

Hoppa inte på plattan eller maskinen, detta kan skada maskinen.

Vid synliga skador, använd inte maskinen längre. Koppla ur maskinen och kontakta en tekniker. Det 
kan orsaka elektriska stötar.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Försök aldrig reparera skadorna själv, utan kontakta din leverantör eller dess kundtjänst.

Efter varje användning måste maskinen stängas av och kopplas ur.

Stäng av maskinen och koppla bort strömförsörjningen innan du rengör maskinen.

Om du använder föremålet på en matta, se till att ventilationshålen inte täcks.

Du måste göra några uppvärmningsövningar innan du börjar använda maskinen.

Öka hastigheten intensitet och varaktighet av övningar gradvis.

Endast en person får använda maskinen åt gången.

Gravid kvinna FÅR INTE använda denna maskin.

Sluta använda maskinen omedelbart om du känner dig obekväm eller yr. Rådgör omedelbart med din 
läkare när du känner dig: illamående, upplever smärta i leder eller andra platser, värk onormal hjärtrytm 
eller andra onormala symtom.

- Om du inte har idrottat på länge eller om du har hjärtproblem, cirkulationsstörningar eller ortopediska 
problem, bör du först rådfråga din läkare innan du använder den här maskinen.

-

-

-

Håll massageapparaten torr och borta från vatten och se till att de elektriska delarna inte blir blöta.

Rengör massageapparaten med en fuktig trasa och icke-kemiska rengöringsmedel.

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller 
mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått övervakning eller instruktioner 
angående användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

-

-

Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande 
kvalificerade personer för att undvika fara.

VARNING!

-

-

-

Det är farligt att ta isär maskinen själv.

Det är farligt att stoppa in handen i fotplattans mellanrum.

Lägg inte tyngdkraften på ena sidan av fotplattan för att undvika maskinskador och buller.
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OLÄMPLIGA ANVÄNDARE

1. Om du har trauma, använd inte maskinen.

2. Sjuk är olämplig att använda denna maskin.,

3. Barn får inte använda denna maskin ensam.

4. Gravida och menstruerade kvinnor är inte lämpliga att använda denna maskin.

DELARENS NAMN

1. Armstöd

2. Kontrollpanel

3. Rör

4. Vice kontrollpanel

5. Fotplatta

6. Skorpan av piedestal

7. Justerbart stativ

INSTALLATION / MONTERING

HÅRDVARA OCH VERKTYG

M5 nyckel

1 st
M10 packningar

2 st

M8 nyckel

1 st
M8x25 skruvar

6 st

M10x30 skruvar

2 st
M6x20 skruvar

4 st

M6x10 skruvar

4 st
M6 packningar

4 st
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MONTERINGSSEG

1. Anslut signalledningen till basen.

2. Sätt in röret i basen.

3. Fäst de 6 M8x25-skruvarna och packningarna på maskinens undersida.

4. Sätt handtaget på röret.

5. Fäst den sedan med 4 M6x20 skruvar och packningarna.
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6. Fäst den sedan med 2 M10x30 skruvar och packningarna.

7. Fäst den sedan med 4 M6x10 skruvar.

Din maskin är nu redo att användas.

KONTROLLPANEL

1. Den används för att visa läget

2. Den används för att visa tiden

3. Den används för att visa hastigheten

NYCKLAR

Slå på den elektriska källan, tryck på den här knappen, maskinen börjar fungera, tryck på den här 
knappen igen, stäng av maskinen.

PÅ AV

6



Fyra olika lägen, den växlar mellan 88, P1, P2, P3. 88 är manuellt läge, denna funktion kan 
justera hastighet och tid för hand.P1, P2, P3 är automatiska lägen, när du väljer dessa tre 
lägen kommer hastighet och tid att köras av automatiskt program. Då har timingknappen 
och hastighetsratten ingen effekt.

LÄGE

Tryck på den här knappen, det kan justera tiden. Varje tryck lägger till en minut, den kommer tillbaka 1 
minut efter 10 minuter.

TID
Tryck på denna knapp för att öka hastigheten.

ÖKA FARTEN
Tryck på denna knapp för att sänka hastigheten.

SAKTA NER

DRIFTINSTRUKTIONER

1. Anslut strömförsörjningen och tryck på strömbrytaren som sitter på undersidans baksida, sedan på

maskinen i väntestadiet. Tryck på knappen, maskinen börjar arbeta, tryck på den här knappen igen, maskinen återgår 
väntestadiet.

2. Se kontrollpanelens instruktioner för att använda tangenttryckningen.

3. Om du intar en ställning för att använda den här maskinen, vänligen ställ upp maskinen innan du slår på den.

4. Om du intar en annan ställning för att använda den här maskinen, är det bättre att bjuda in en annan person som hjälper dig att använda 
tangenttryckningen, eller inta en ställning först och sedan byta ställning.

5. För din säkerhet och hälsa, använd inte maskinen överkörd 20 minuter varje gång, för att undvika att din kropp 
inte orkar med överdriven träning.

SKYLTFÖNSTER

-

-

-

Fart:Det inkluderar 2, 4, 6, …, 30, 32 (startvärdet är 2)

Tid:Från 1 minut till 10 minuter (startvärdet är 10 minuter)

Läge:88, P1, P2, P3 (startvärdet är 88)

LÄGEN

MANUELLT LÄGE

Hastigheten kan justeras mellan 1, 2, 3, …, 25, 26, …, 48, 49, 50 av användare i detta läge.

P1 AUTOMATISKT LÄGE

Hastigheten ändras cirkulärt som 2, 6, 10, …, 42, 46, 50, 46, 42, …, 10, 6 med 0,5 sekunders intervall mellan 
varje hastighet.

P2 AUTOMATISKT LÄGE

Hastigheten ändras cirkulärt som 2, 6, 10, …, 42, 46, 50, 46, 42, …, 10, 6 med 5 sekunders intervall mellan 
varje hastighet.

P3 AUTOMATISKT LÄGE

Hastigheten ändras cirkulärt som 10, 20, 30, 40, 50, 40, 30, 20 med 5 sekunders intervall mellan varje hastighet.
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ÖVNINGAR

UPPRÄTT MASSAGE

Stå på massageplattan med armstöden med händerna och håll dig upprätt 
stående. Tränar främst över hela kroppen.

MASSAGE MED ENKEL BEN

Sätt ett ben på maskinen välvt och ett annat på marken, precis som du tänkt 
dig, håll armstöden med två händer. Träna främst midja, mage och lår.

GROVEL MASSAGE

Sätt tårna på massageplattan och stöd kroppen med två händer på marken som du 
tänkt dig, håll dig i räfflor. Träna främst axel, bröst, arm och överkropp.

ENBENT MASSAGE

Sätt ett ben på maskinen och ett annat på marken enligt bildens övre midja 
med två händer. Träna främst midja, mage och lår.

SQUAT MASSAGE

Stå på massageplattan med armstöden med händerna, håll dig på huk. 
Träna främst rygg, rumpa och vad.

KNIÄMASSAGE

Lägg dig på knä, lägg två händer på massageplattan och stanna på knä. 
Träna främst ben, axel, arm och överkropp.

TEKNISK DATA

-

-

-

Ingång: 220V

Effekt: 300W

Max. bärande vikt: 120 kg
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ÖVNINGSPROGRAM

Sortera Cykel Tid Fart

Normal träning 1-3 gånger/dag 5~20 minuter/gång Jämn hastighet

Fettreducerande 4~8 gånger/dag 10~20 minuter/gång Långsamt

UNDERHÅLL

-

-

-

-

-

Stäng av den elektriska strömbrytaren och dra ur kontakten innan dagligt underhåll.

Använd inte formaldehyd eller andra organiska impregneringsmedel för att rengöra maskinen.

Använd en mjuk och torr trasa istället för våt trasa för att rengöra den elektriska strömbrytaren och panelens omkrets.

Det är farligt att filtrera in vätska i maskinen.

Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot en speciell sladd eller enhet som finns tillgänglig från tillverkarens 
eller dess servicerepresentant.

GARANTIVILLKOR, GARANTIPRAK

Allmänna garantivillkor och definition av villkor

Alla garantivillkor som anges nedan bestämmer garantitäckning och garantianspråksförfarande. 
Garantivillkor och garantianspråk regleras av lag nr. 40/1964 Coll. Civil Code, Act No. 513/1991 Coll., 
Commercial Code, and Act No. 634/1992 Coll., Consumer Protection Act, med ändringar, även i fall 
som inte specificeras av dessa garantiregler.

Säljaren är SEVEN SPORT sro med säte på Borivojova Street 35/878, Prag 13000, 
företagsregistreringsnummer: 26847264, registrerat i handelsregistret vid Regional Court i Prag, 
Section C, Insert No. 116888.

Enligt gällande lagregler beror det på om köparen är slutkunden eller inte.

”Köparen som är slutkunden” eller helt enkelt ”Slutkunden” är den juridiska person som inte ingår och utför 
avtalet för att driva eller främja sin egen handel eller affärsverksamhet.

"Köparen som inte är slutkunden" är en affärsman som köper varor eller använder tjänster i syfte att 
använda varorna eller tjänsterna för sin egen affärsverksamhet. Köparen följer det allmänna köpeavtalet 
och affärsvillkoren i den utsträckning som anges i handelsbalken.

Dessa garantivillkor och garantianspråk är en integrerad del av varje köpeavtal som ingås mellan 
säljaren och köparen. Alla garantivillkor är giltiga och bindande, om inte annat anges i köpeavtalet, i 
tillägget till detta kontrakt eller i annat skriftligt avtal.

Garantivillkor

Garantiperiod

Säljaren ger köparen en 24 månaders garanti för varornas kvalitet, om inte annat anges i garantibeviset, 
fakturan, leveranssedeln eller andra dokument relaterade till varorna. Den lagliga garantiperioden som ges 
till konsumenten påverkas inte.

Genom garantin för godskvalitet garanterar Säljaren att de levererade varorna under en viss tidsperiod är 
lämpliga för regelbunden eller avtalad användning och att varorna ska behålla sina vanliga eller avtalade 
egenskaper.

Garantin täcker inte defekter som beror på:

Användarens fel, dvs produktskador orsakade av okvalificerat reparationsarbete, felaktig montering, otillräcklig insättning av 
sadelstolpen i ramen, otillräcklig åtdragning av pedaler och vevar

Felaktigt underhåll

Mekaniska skador
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Regelbunden användning (t.ex. slitage av gummi- och plastdelar, leder 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 ändringar i design eller konstruktion etc.

Procedur för garantianspråk

Köparen är skyldig att kontrollera de varor som levereras av säljaren omedelbart efter att ha tagit ansvaret för 
varan och dess skador, dvs omedelbart efter leveransen. Köparen måste kontrollera Varorna så att han upptäcker 
alla de brister som kan upptäckas genom sådan kontroll.

När du gör ett garantianspråk är köparen skyldig att, på begäran av säljaren, bevisa köpet och giltigheten av 
reklamationen genom fakturan eller leveranssedeln som inkluderar produktens serienummer, eller så 
småningom genom dokumenten utan serienummer. Om köparen inte bevisar giltigheten av garantianspråket 
genom dessa dokument, har säljaren rätt att avslå garantianspråket.

Om Köparen upplyser om ett fel som inte täcks av garantin (t.ex. i det fall att Garantivillkoren inte 
uppfyllts eller vid anmälan av felet av misstag etc.) är Säljaren berättigad att kräva ersättning för alla 
kostnader som uppstår vid reparationen. Kostnaden ska beräknas enligt gällande prislista över 
tjänster och transportkostnader.

Om Säljaren upptäcker (genom att testa) att produkten inte är skadad, accepteras inte Garantikravet. Säljaren 
förbehåller sig rätten att kräva ersättning för kostnader som härrör från det falska garantianspråket.

Om köparen gör ett anspråk på varorna som juridiskt täcks av den garanti som tillhandahålls av säljaren, ska 
säljaren åtgärda de rapporterade defekterna genom reparation eller genom att byta ut den skadade delen eller 
produkten mot en ny. Baserat på Köparens överenskommelse har Säljaren rätt att byta ut de defekta Varorna mot 
en fullt kompatibel Vara med samma eller bättre tekniska egenskaper. Säljaren har rätt att välja formen för de 
garantikravsförfaranden som beskrivs i detta stycke.

Säljaren ska reglera Garantikravet inom 30 dagar efter leveransen av de defekta Varorna, om inte en 
längre period har överenskommits. Dagen då de reparerade eller utbytta Varorna överlämnas till 
Köparen anses vara dagen för Garantikravet. När Säljaren inte kan lösa garantikravet inom den 
överenskomna perioden på grund av varufelets specifika karaktär, ska han och köparen träffa en 
överenskommelse om en alternativ lösning. Om sådant avtal inte träffas är Säljaren skyldig att ge 
Köparen en ekonomisk ersättning i form av återbetalning.

SEVEN SPORT, sro

Borivojova 35/878 130 00 Praha 3, Tjeckien 

Beställningar:

Garantianspråk:

Service:

Fax:
Webb:

CRN: 268 47 264, momsnummer: CZ26847264

+ 420 556 300 970,

+ 420 556 770 190, Mobil: +420 604 853 019,

+ 420 556 770 190, Mobil: +420 604 853 019,

+ 420 556 770 192, (Service +420 556 770 191) 

www.insportline.cz, www.worker.cz, www.worker-moto.cz

objednavky@insportline.cz  

reklamace@insportline.cz  

servis@insportline.cz

INSPORTLINE, sro

Bratislavska 36,   911 05 Trencin, Slovakien 

Beställningar:

Garantianspråk:

CRN: 36311723, VAT ID: SK2020177082

+ 421(0)326 526 701, +421(0)917 649 192,

+ 421(0)326 526 701, +421(0)918 408 519,

objednavky@insportline.sk  

reklamacie@insportline.sk
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Fax:
Webb:

+ 421(0)326 526 705

www.insportline.sk, www.worker.sk, www.worker-moto.sk

Försäljningsdatum: Säljarens stämpel och underskrift:
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