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IN 10554 Inversionstabell inSPORTline Inverso Profi

Specifikationerna för denna produkt kan avvika från detta foto, kan ändras utan föregående meddelande.
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VARNING: Innan du påbörjar detta eller något annat träningsprogram, rådfråga din läkare. Detta är särskilt viktigt 
för personer med redan existerande hälsoproblem.

OBS: Maximal viktkapacitet för denna produkt är 440lbs / 200kgs.

Klass - S (enligt EN ISO 20957) designad för kommersiell och professionell användning.
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Vänligen ha följande information till hands när du begär service:

-
-
-
-
-
-

Ditt namn

Telefonnummer

Modellnummer

Serienummer

Artikelnummer

Köpbevis

Om produkten har större defekter, vänligen returnera produkten till inköpsbutiken inom den tid som butiken till
åter.

LÄGGA MÄRKE TILL

Inversionstabellen är som ett mycket känsligt balanserat stödpunkt. Den reagerar på mycket små förändringar i 
viktfördelningen. Så det är mycket viktigt att se till att höjden är rätt justerad. För att göra detta, montera 
maskinen, lås anklarna i hälhållarna och luta dig tillbaka med händerna vid sidorna. Placera dina händer långsamt 
över bröstet.

INVERSIONSFÖRDELAR

Den ständiga tyngdkraften är den mest kraftfulla kraft din kropp kommer att se under din livstid. Inversionsterapi är ett 
naturligt sätt att lindra ryggsmärtor, öka cirkulationen och minska stress och spänningar i kroppen.

Ett inversionsbord gör att du säkert kan rotera din kropp till vilken vinkel du föredrar. Detta ger en naturlig mjuk sträckning av 
ryggraden som hjälper till att minska förlusten av höjd som orsakas av gravitationens effekter. Att vara inverterad erbjuder så m
ånga andra hälsofördelar.

Människor använder en inversionstabell för att:

-
-
-
-
-
-
-

Minska ryggsmärtor och förbättra hållningen

Lindra stress och stimulera cirkulationen

Återta höjd, förlorad genom åldrande

Öka syre till hjärnan

Bekämpa celluliter

Minska håravfall

Lindra åderbråck

SÄKERHETSÅTGÄRDER
Detta vändbord har designats och byggts för optimal säkerhet. Vissa försiktighetsåtgärder gäller dock när du anv
änder träningsutrustningen.

Se till att läsa hela manualen innan du monterar och använder denna utrustning. Observera också följande 
säkerhetsinstruktioner:

1. Rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal innan du använder inversionstabellen.

2. Bär alltid lämpliga träningskläder när du använder utrustningen.

3. Om du någon gång känner dig svimfärdig, yr eller yr när du använder utrustningen, avbryt träningen 
omedelbart. Du bör också sluta träna om du upplever smärta eller tryck.

4. Håll barn och husdjur borta från utrustningen när den används.

5. Endast en person ska använda utrustningen åt gången.
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6. Se till att din utrustning är korrekt monterad innan du använder den. Se till att alla skruvar, muttrar och bultar är åtdragna 
före användning.

7. Använd inte denna eller någon annan träningsutrustning om den är skadad.

8. Titta på din kropp: kom upp långsamt, yrsel efter ett pass betyder att du kom upp för snabbt. Vänta en stund efter att ha 
ätit innan du använder maskinen. Om du blir illamående, kom upp så fort du känner dig illamående.

9. Använd alltid denna utrustning på en klar och plan yta. För inte in några föremål i några öppningar.

10. Håll lösa kläder och smycken borta från rörliga delar.

VARNING:Innan du använder denna utrustning bör du rådgöra med din personliga läkare för att se om 
inversionsutrustning är lämplig för dig. Använd inte denna utrustning utan din läkares godkännande. Använd inte 
inversionstabellen om du har något av följande tillstånd eller åkommor:

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Extrem fetma

Glaukom, näthinneavlossning eller konjunktivit

Graviditet

Spinalskador, cerebral skleros eller svullna leder

Mellanöroninfektion

Högt blodtryck, högt blodtryck, en historia av stroke eller övergående ischemiska attacker

Hjärt- eller cirkulationsstörningar som du behandlas för

Hiatus bråck eller ventral bråck

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

- Användning av antikoagulantia inklusive aspirin i höga doser
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ÖVERSIKTSRITNING
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DELLISTA

DEL BESKRIVNING ANTAL

1 Läderbaksida + ram 1

5 Armstöd 2

9 Ärm 2

10 Justerbar bom 1

12 Ringt 1

15 Hälhållarfäste 2

16 Nedre vevstake 1

20 Nedre stativ 2

21 Klackhållare 2

22 Rund spö 1

23 Oblate spö 1

27 Fotstöd 2

31 Huvudstruktur 2

HÅRDVARA

VARUNUMMER. BESKRIVNING ANTAL

2 M10*45 mutter 4

3 ⌀20*⌀10*1,5 bricka 4

4 M10*45 skruv 4

6 M10*60 skruv 10

7 M10*60 bricka 10

8 M10*60 mutter 10

11 M8*16 skruv 4

13 M6 mutter 1

14 M10*55 skruv 4

24 M10*65 skruv 2

25 ⌀20*⌀10*1,5 bricka 2

26 M10 mutter 2

28 M6*10 skruv 2

29 M6*55 skruv 1

30 M8x16 skruv 4
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MONTERINGSANVISNINGAR

HUVUDSTRUKTURMONTERING:
1. Använd (31) huvudkonstruktioner och (16) bottenkopplingsstång med (14) skruvar.

2. Använd (12) stegpinnar med (11) skruvar.

3. Använd (20) bottenstativ med (6) skruvar, (7) brickor och (8) muttrar.
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ARMSTÖD:
Använd (5) armstöd med (6) skruvar, (7) brickor och (8) muttrar på båda sidor.

MONTERING AV FOTLÅSSYSTEM:
1. Använd (23) oblat stav och (10) justerbar bom med (28) skruvar.
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2. Använd (21) hälhållare med (23) oblatet stång.

3. Använd (22) rundstång och (15) hälhållarfästen med (29) skruv och (13) mutter.
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4. Använd (24) skruvar, (25) brickor och (26) muttrar för att dra åt fotstöden.

MONTERING AV RYGGSTIL:

Använd (1) läderrygg + ram med (4) skruvar, (3) brickor och (2) muttrar.
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JUSTERBAR BOMMONTERING:

ARMMONTERING:
Använd (9) armar med (30) skruvar.

Slutligen, dra åt alla skruvar och muttrar för att se till att ditt vändbord är säkert att använda. 

Grattis! Du har slutfört monteringen av denna inversionstabell.
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ANVÄNDA INVERSIONSTABELLEN

1. Börja med att ligga helt bakåt på sängen med händerna vid sidan, eller vila på låren．

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

3. Lyft upp armarna tills de är över ditt huvud. Vid denna tidpunkt kommer inversionstabellen att vara så långt tillbaka som den kan g

å．

4. När du blir mer bekväm, vagga sängen långsamt genom att röra armarna upp och ner långsamt．

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

6. Återgå till upprätt position genom att långsamt flytta händerna tillbaka ner till låren．

FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING

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

2.Gör gradvisa ändringar:Öka vinkeln bara om det är bekvämt. Öka vinkeln bara några grader åt g
ången. Öka användningstiden 1~2 minuter upp till tio under en period av veckor. Lägg till stretching 
och lätt träning först efter att du är bekväm med inversion.

3.Titta på din kropp:Kom upp långsamt. Yrsel efter ett pass betyder att du kom upp i snabbhet. Vänta ett tag efter att ha 
ätit innan du använder bordet. Kommer direkt om du känner dig illamående．

4.Fortsätt röra på er:Rörelse medan den är inverterad uppmuntrar blodcirkulationen. Rörelse kan åstadkommas 
genom antingen rytmisk dragkraft eller lätt träning. Träna inte ansträngande medan du är inverterad. Begränsa 
partiell inversion utan rörelse till en eller två minuter. Begränsa full inversion med nr
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 för samma tider varje dag．
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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, f
öretagsregistreringsnummer: 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 utf
ör Kontraktet 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 k
öpeavtalet och affärsvillkoren i den utsträckning som anges i handelsbalken.

Dessa garantivillkor och garantianspråk är en integrerad del av varje köpeavtal som ingås mellan s
äljaren och köparen. Alla garantivillkor är giltiga och bindande, om inte annat anges i köpeavtalet, i till
ägget 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 lagstadgade garantiperioden 
som ges till konsumenten påverkas inte.

Genom garantin för godskvalitet garanterar säljaren att de levererade varorna under en viss tid 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

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 sm
åningom 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
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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 uppstår på grund av det falska garantianspråket.

Om köparen gör ett anspråk på varorna som juridiskt täcks av den garanti som tillhandahålls av säljaren, ska s
äljaren 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 uppgörelsen av 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
Registrerat kontor:
Huvudkontor:
Garanti- och servicecenter:

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

CRN:
MOMSREGISTRERINGSNUMMER:

Telefon:

E-post:

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

SK
INSPORTLINE sro

Huvudkontor, garanti- och servicecenter: Elektricna 6471, 911 01 Trencin, Slovakien

CRN: 36311723
VAT ID: SK2020177082
Telefon:

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

Försäljningsdatum: Säljarens stämpel och underskrift:
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