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Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünkkel Ön is elégedett lesz és hosszú ideig
szolgálja majd Önt. Az útmutató fontos információkat tartalmaz a termék rendeltetésszerű használatával kapcso-
latban. Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi áttekintésre is. Ha tovább
ajándékozza a terméket, mellékelje hozzá az útmutatót is.

FIGYELMEZTETÉS
Használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen 
a teljes útmutatót. 
A tréningprogram megkezdése előtt konzultáljon 
kezelőorvosával, hogy milyen intenzitással használhat-
ja a terméket.

Az edzés megkezdése előtt végezzen bemelegítő gya-
korlatokat, hogy az összes izmot felkészítse az edzésre.

Ha edzés közben fájdalmat vagy szédülést tapasztal, 
azonnal hagyja abba az edzést és forduljon orvoshoz.

Mindig száraz és egyenletes felületen tornázzon (hasz-
nálja a terméket).

A termék otthoni használatra kifejlesztett.

Őrizze meg ezt az útmutatót későbbi áttekintésre is.

A terméket nem használhatják gyerekek, és olyan 
személyek, akik mentális vagy fizikai korlátozottság 
következtében nem képesek a termék rendeltetésszerű 
és biztonságos üzemeltetésére.

Ne helyezze és ne tárolja a készüléket közvetlen napsü-
tésnek kitett helyen. A terméket hűvös, száraz, 0°-40°C 
közötti hőmérsékletű helyen tárolja.

A készüléket tisztán és szárazon tárolja. 

Ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahol kádba vagy 
mosdóba eshet.

Ne engedje, hogy a gyerekek a termékkel játsszanak.

A készüléket tartsa gyermekektől távol, nekik nem 
javasolt a készülék használata.

Ha bármilyen betegségben szenved, a készülék haszná-
latáról kérje ki orvosa tanácsát.

A TWISTER KIJELZŐJE ÖTFÉLE 
ÜZEMMÓDOT JELEZ:
1. ÓRA (aktuális időpont kijelzése)
2. TIMER (beállított edzésidő visszaszámlálása)
3. COUNT (fordulatszám mérése)
4. CALORIE (elégetett kalóriamennyiség mérése – cca)

5. FAT (elégetett zsírmennyiség kijelzése)

ÚTMUTATÓ AZ ÜZEMMÓDOK ÉS 
FUNKCIÓK BEÁLLÍTÁSÁHOZ
-  a mode gombbal lépegethet az egyes üzemmódok 

között 
-  a SET gombbal (tartsa lenyomva pár másodpercig) 

kinullázhatja az összes számlálót.

TIMER BEÁLLÍTÁSA
- a MODE gombbal lépjen be a TIMER módba
-  a SET gombbal állítsa be a perc vagy másodperc 

értékeket (a kiválasztott érték villogni kezd)
-  a MODE gombbal állítsa be a perceket vagy másod-

perceket
- a SET gombbal rögzítse a beállítást
-  a START gomb megnyomásával elindíthatja a beállí-

tott edzésidő visszaszámlálását.
   A beállított időtartam letelte után hangjelzés hallható.

ÓRA BEÁLLÍTÁSA
- a MODE gombbal lépjen be az órabeállítás módba
-  a SET gombbal állítsa be az óra vagy perc értékeket (a 

kiválasztott érték villogni kezd)
- a MODE gombbal állítsa be az órát és perceket. 
- a SET gombbal rögzítse a beállítást

MŰSZAKI JELLEMZŐK
- maximális teherbírás 100 kg
- elem1,5 V LR 44 (A 76)

KÖRNYEZETVÉDELEM
Információk az elektromos és elektronikus 
berendezések megsemmisítéséről
A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megron-

TWISTER
Használati útmutató
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gálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, 
a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, 
hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környe-
zetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes 
anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes megsem-
misítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi 
egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemét-
lerakás súlyosan károsíthat. További információkról 
érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy 
az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisí-
tés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos 
büntetéseket vonhat maga után. Az elemeket soha ne 
a háztartási szemétgyűjtőbe dobja, hanem adja le a 
megfelelő gyűjtőhelyeken.

SZERVIZ
Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hi-
bát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben 
mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. 
A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat 
és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia 
érvényét veszti.

A GARANCIA NEM VONATKOZIK
•  a rendszeres használat során bekövetkező természe-

tes alkatrészkopásra, elhasználódásra
•  a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő 

meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
•  külső körülmények okozta hibákra (pl. klimatikus 

hatások, poros környezet, nem rendeltetésszerű 
használat stb.)

•  a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következté-
ben keletkezett mechanikus sérülésekre.

•  a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő 
kiegészítő szerszámok és alkatrészek használata során 
fellépő meghibásodásokra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében a 
nem megfelelően bebiztosított szállítási körülmények 
során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa 
felelős.
A gyártó fenntartja a jogot az útmutató megváltozta-
tására a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel 
az esetleges nyomdai hibákért. Az ábrákon szereplő 
modell különbözhet a valódi terméktől.


