
BRUKERHÅNDBOK – NO

IN 10554 Inversjonstabell inSPORTline Inverso Profi

Spesifikasjonene til dette produktet kan avvike fra dette bildet, med forbehold om endringer uten varsel.
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ADVARSEL: Rådfør deg med legen din før du starter dette eller et hvilket som helst treningsprogram. Dette er spesielt 
viktig for personer med allerede eksisterende helseproblemer.

MERK: Maksimal vektkapasitet for dette produktet er 440lbs / 200kgs.

Klasse - S (i henhold til EN ISO 20957) designet for kommersiell og profesjonell bruk.
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Vennligst ha følgende informasjon klar når du ber om service:

-

-

-

-

-

-

Navnet ditt

Telefonnummer

Modellnummer

Serienummer

Delenummer

Kjøpsbevis

Hvis produktet har store mangler, vennligst returner produktet til butikken der du kjøpte det innen fristen tillatt av 
butikken.

LEGGE MERKE TIL

Inversjonstabellen er som et veldig følsomt balansert støttepunkt. Den reagerer på svært små endringer i 
vektfordeling. Så det er veldig viktig å sørge for at høyden er riktig justert. For å gjøre dette, monter 
maskinen, lås anklene inn i hælholderne og len deg tilbake med hendene langs sidene. Plasser hendene 
sakte over brystet.

INVERSJONSFORDELER

Den konstante tyngdekraften er den kraftigste kraften kroppen din vil se i løpet av livet. Inversjonsterapi er en naturlig 
måte å lindre ryggsmerter, øke sirkulasjonen og redusere stress og spenninger på kroppen.

Et inversjonsbord lar deg trygt rotere kroppen til hvilken som helst vinkel du foretrekker. Dette gir en naturlig skånsom 
strekking av ryggraden som vil bidra til å redusere høydetapet forårsaket av tyngdekraften. Å være omvendt gir så 
mange andre helsemessige fordeler.

Folk bruker en inversjonstabell for å:

-

-

-

-

-

-

-

Reduser ryggsmerter og forbedre holdningen

Lindre stress og stimulerer sirkulasjonen

Gjenvinn høyde, tapt gjennom aldring

Øk oksygen til hjernen

Bekjempe cellulitter

Reduser hårtap

Lindre åreknuter

SIKKERHETSTILTAK

Dette inversjonsbordet ble designet og bygget for optimal sikkerhet. Imidlertid gjelder visse forholdsregler når du 
bruker treningsutstyret.

Sørg for å lese hele håndboken før du monterer og bruker dette utstyret. Vær også oppmerksom på følgende 
sikkerhetsinstruksjoner:

1. Rådfør deg med legen din eller annet helsepersonell før du bruker inversjonstabellen.

2. Bruk alltid riktig treningstøy når du bruker utstyret.

3. Hvis du noen gang føler deg besvimelse, ør i hodet eller svimmel mens du bruker utstyret, stopp treningen 
umiddelbart. Du bør også slutte å trene hvis du opplever smerte eller press.

4. Hold barn og kjæledyr unna utstyret mens det er i bruk.

5. Kun én person skal bruke utstyret om gangen.
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6. Sørg for at utstyret er riktig montert før du bruker det. Sørg for at alle skruer, muttere og bolter er 
strammet før bruk.

7. Ikke bruk dette eller noe treningsutstyr hvis det er skadet.

8. Pass på kroppen din: kom sakte opp, svimmelhet etter en økt betyr at du kom opp for fort. Vent en stund 
etter å ha spist før du bruker maskinen. Blir du kvalm, kom opp så snart du føler deg kvalm.

9. Bruk alltid dette utstyret på en klar og jevn overflate. Ikke stikk gjenstander inn i noen åpninger.

10. Hold løse klær og smykker unna bevegelige deler.

ADVARSEL:Før du bruker dette utstyret bør du rådføre deg med din personlige lege for å se om 
inversjonsutstyr er passende for deg. Ikke bruk dette utstyret uten din leges godkjenning. Ikke bruk 
inversjonstabellen hvis du har noen av følgende tilstander eller plager:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ekstrem fedme

Glaukom, netthinneløsning eller konjunktivitt

Svangerskap

Spinalskader, cerebral sklerose eller hovne ledd

Mellomøreinfeksjon

Høyt blodtrykk, hypertensjon, en historie med hjerneslag eller forbigående iskemiske angrep

Hjerte- eller sirkulasjonslidelser som du blir behandlet for

Hiatus brokk eller ventral brokk

Bensvakheter inkludert osteoporose, uhelte frakturer, modulære pinner eller kirurgisk implanterte 
ortopediske støtter

- Bruk av antikoagulanter inkludert aspirin i høye doser
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OVERSIKTSTEGNING
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DELELISTE

DEL BESKRIVELSE ANTALL

1 Skinnrygg + ramme 1

5 Armstøtte 2

9 Væpne 2

10 Justerbar bom 1

12 Rung 1

15 Hælholderbrakett 2

16 Bunn koblingsstang 1

20 Bunnstativ 2

21 Hælholder 2

22 Rund stang 1

23 Oblate stang 1

27 Fotstøtte 2

31 Hovedstruktur 2

MASKINVARE

VARENR. BESKRIVELSE ANTALL

2 M10*45 mutter 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 mutter 10

11 M8*16 skrue 4

1. 3 M6 mutter 1

14 M10*55 skrue 4

24 M10*65 skrue 2

25 ⌀20*⌀10*1,5 skive 2

26 M10 mutter 2

28 M6*10 skrue 2

29 M6*55 skrue 1

30 M8x16 skrue 4
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MONTERINGSINSTRUKSJONER

HOVEDSTRUKTURMONTERING:

1. Bruk (31) hovedstrukturer og (16) bunnkoblingsstang med (14) skruer.

2. Bruk (12) trinn med (11) skruer.

3. Bruk (20) bunnstativ med (6) skruer, (7) skiver og (8) muttere.
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ARMSTØTTEMONTERING:

Bruk (5) armstøtter med (6) skruer, (7) skiver og (8) muttere på begge sider.

MONTERING AV FOTLÅSESYSTEM:

1. Bruk (23) oblatert stang og (10) justerbar bom med (28) skruer.
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2. Bruk (21) hælholdere med (23) oblatstang.

3. Bruk (22) rundstang og (15) hælholderbraketter med (29) skrue og (13) mutter.
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4. Bruk (24) skruer, (25) skiver og (26) muttere for å stramme fotstøttene.

RYGGHVILEMONTERING:

Bruk (1) skinnrygg + ramme med (4) skruer, (3) skiver og (2) muttere.
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JUSTERBAR BOMMONTERING:

ARMMONTERING:

Bruk (9) armer med (30) skruer.

Til slutt, stram alle skruene og mutrene for å sikre at inverteringsbordet er trygt å bruke. 

Gratulerer! Du er ferdig med å sette sammen denne inversjonstabellen.
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BRUKE INVERSJONSTABELLEN

1. Begynn med å ligge helt tilbake på sengen med hendene ved siden, eller hvil på lårene.

2. Hold hendene tett inntil kroppen, begynn å løfte armene sakte slik at bordet kan rotere bakover. 
Stopp eller senk armene for å kontrollere nedoverrotasjonen av bordet

3. Løft armene til de er over hodet. På dette tidspunktet vil inversjonstabellen være så langt tilbake som den 
kan gå.

4. Etter hvert som du blir mer komfortabel, vugg sengen sakte ved å bevege armene sakte opp og ned.

5. Det anbefales at inversjonstabellen brukes i fem eller ti minutter hver morgen og igjen hver 
kveld.

6. Gå tilbake til oppreist stilling ved å bevege hendene sakte tilbake ned til lårene.

FORSLAG TIL BRUK

1.Begynn sakte:Vend bare 15~20 grader til å begynne med. Hold deg omvendt bare så lenge du er 
komfortabel. Gå sakte tilbake oppreist.

2.Gjør gradvise endringer:Øk vinkelen bare hvis det er behagelig. Øk vinkelen bare noen få grader om 
gangen. Øk brukstiden 1~2 minutter opp til ti over en periode på uker. Legg til tøying og lett 
trening først etter at du er komfortabel med inversjon.

3.Pass på kroppen din:Kom sakte opp. Svimmelhet etter en økt betyr at du kom raskt opp. Vent en stund etter å ha 
spist før du bruker bord. Kommer umiddelbart hvis du føler deg kvalm.

4.Fortsett:Bevegelse mens den er omvendt oppmuntrer blodsirkulasjonen. Bevegelse kan oppnås ved 
enten rytmisk trekkraft eller lett trening. Ikke tren anstrengende mens du er invertert. Begrens 
delvis inversjon uten bevegelse til ett eller to minutter. Begrens full inversjon med no
bevegelse til bare noen få sekunder.

5.Inverter regelmessig:Vi anbefaler to eller tre ganger om dagen avhengig av din nåværende tilstand. Prøv 
å planlegge det til samme tider hver dag.
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VILKÅR OG BETINGELSER FOR GARANTI, GARANTIPRAV

Generelle vilkår for garanti og definisjon av vilkår

Alle garantibetingelser som er oppgitt nedenfor, bestemmer garantidekning og prosedyre for garantikrav. 
Betingelser for garanti og garantikrav er underlagt lov nr. 40/1964 Coll. Civil Code, Act No. 513/1991 Coll., 
Commercial Code, and Act No. 634/1992 Coll., Consumer Protection Act, som endret, også i tilfeller som 
ikke er spesifisert av disse garantireglene.

Selgeren er SEVEN SPORT sro med hovedkontor i Borivojova Street 35/878, Praha 13000, 
firmaregistreringsnummer: 26847264, registrert i handelsregisteret ved den regionale domstolen i Praha, 
seksjon C, vedlegg nr. 116888.

I henhold til gjeldende lovbestemmelser avhenger det av om kjøperen er sluttkunden eller ikke.

"Kjøperen som er sluttkunden" eller ganske enkelt "sluttkunden" er den juridiske enheten som ikke inngår og utfører 
kontrakten for å drive eller fremme sin egen handel eller forretningsvirksomhet.

"Kjøperen som ikke er sluttkunden" er en forretningsmann som kjøper varer eller bruker tjenester med det formål å 
bruke varene eller tjenestene til sine egne forretningsaktiviteter. Kjøper overholder den generelle kjøpsavtalen og 
forretningsbetingelser i den utstrekning som er spesifisert i handelsloven.

Disse garantibetingelsene og garantikravene er en integrert del av hver kjøpsavtale som inngås mellom 
selgeren og kjøperen. Alle garantibetingelser er gyldige og bindende, med mindre annet er spesifisert i 
kjøpsavtalen, i tillegget til denne kontrakten eller i en annen skriftlig avtale.

Garantibetingelser

Garantiperiode

Selgeren gir kjøperen en 24 måneders garanti for varekvalitet, med mindre annet er spesifisert i 
garantibeviset, fakturaen, leveringsbrevet eller andre dokumenter relatert til varene. Den juridiske 
garantiperioden gitt til forbrukeren påvirkes ikke.

Gjennom garantien for varekvalitet garanterer selgeren at de leverte varene i en viss tidsperiode skal være egnet 
for vanlig eller avtalt bruk, og at varene skal opprettholde sine vanlige eller kontraktsfestede egenskaper.

Garantien dekker ikke feil som skyldes:

Brukerens feil, dvs. produktskade forårsaket av ukvalifisert reparasjonsarbeid, feil montering, utilstrekkelig innføring av 
setepinnen i rammen, utilstrekkelig stramming av pedaler og sveiver

Feil vedlikehold

Mekaniske skader

Regelmessig bruk (f.eks. slitasje av gummi- og plastdeler, skjøter etc.) 

Uunngåelig hendelse, naturkatastrofe

Justeringer gjort av ukvalifisert person

Feil vedlikehold, feil plassering, skader forårsaket av lav eller høy temperatur, vann, upassende trykk, 
støt, tilsiktede endringer i design eller konstruksjon etc.

Prosedyre for garantikrav

Kjøper er forpliktet til å kontrollere Varene levert av Selger umiddelbart etter å ha tatt ansvaret for Varene 
og dens skader, dvs. umiddelbart etter levering. Kjøper må kontrollere varene slik at han oppdager alle 
mangler som kan oppdages ved slik kontroll.

Når kjøperen fremsetter et garantikrav, er kjøperen forpliktet til, på forespørsel fra selgeren, å bevise kjøpet og 
gyldigheten av kravet med fakturaen eller leveringsbrevet som inkluderer produktets serienummer, eller 
eventuelt ved dokumentene uten serienummeret. Hvis kjøperen ikke beviser gyldigheten av garantikravet med 
disse dokumentene, har selgeren rett til å avvise garantikravet.

Dersom Kjøper gir melding om en mangel som ikke dekkes av garantien (f.eks. i tilfelle at 
Garantibetingelsene ikke ble oppfylt eller ved feilmelding av mangelen etc.), er Selger berettiget til å
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kreve kompensasjon for alle kostnader som oppstår ved reparasjonen. Kostnaden skal beregnes etter gjeldende prisliste 
over tjenester og transportkostnader.

Hvis selgeren finner ut (ved å teste) at produktet ikke er skadet, godtas ikke garantikravet. Selger forbeholder seg 
retten til å kreve kompensasjon for kostnader som oppstår fra det falske garantikravet.

I tilfelle kjøperen fremsetter et krav om varene som er juridisk dekket av garantien gitt av selgeren, skal selgeren 
fikse de rapporterte defektene ved hjelp av reparasjon eller ved å bytte den skadede delen eller produktet med en 
ny. Basert på kjøperens avtale, har selgeren rett til å bytte de defekte varene mot en fullstendig kompatibel vare 
med samme eller bedre tekniske egenskaper. Selgeren har rett til å velge formen for garantikravsprosedyrene 
beskrevet i dette avsnittet.

Selgeren skal avgjøre garantikravet innen 30 dager etter levering av de defekte varene, med mindre det er 
avtalt en lengre periode. Dagen da de reparerte eller byttede varene blir overlevert til kjøperen anses å 
være dagen for oppgjøret for garantikravet. Når Selgeren ikke er i stand til å gjøre opp Garantikravet innen 
den avtalte perioden på grunn av varedefektens spesifikke karakter, skal han og Kjøper inngå en avtale om 
en alternativ løsning. I tilfelle slik avtale ikke inngås, er Selger forpliktet til å gi Kjøper en økonomisk 
kompensasjon i form av refusjon.

SEVEN SPORT sro
Registrert kontor:
Hovedkvarter:
Garanti- og servicesenter:

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

CRN:
MVA-ID:
Telefon:

E-post:

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

SK
INSPORTLINE sro

Hovedkontor, garanti- og servicesenter: Elektricna 6471, 911 01 Trencin, Slovakia

CRN: 36311723
MVA-ID: SK2020177082
Telefon:

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

Salgsdato: Stempel og underskrift av selger:

14


