
 

 

 

 

 

 

Használati útmutató: Fassi Power 90 multifunkcionális edzőállvány, kód: 7680       HU 
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Tisztelt vásárló 

 

Örülünk, hogy a Fassi készüléket választotta. Ezt a minőségi terméket otthoni használatra 

tervezték. A készülék összeszerelése előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. A 

készüléket csak a jelen kezelési útmutatóban leírtak szerint használja. Tartsa meg ezt a 

kézikönyvet a készülék működésével kapcsolatos későbbi hivatkozásokhoz. 

 

Sok szórakozást és sikert kívánunk az edzéshez. 

 

A Fassi csapata 

 

 

Garancia 

 

A Fassi minőségű termékeket otthoni fitnesz edzéshez tervezték és tesztelték. 

Az eladó 2 év garanciát vállal erre a termékre. 

A jótállás nem terjed ki a helytelen telepítés, helytelen karbantartás, mechanikai sérülések, az 

alkatrészek elhasználódása, normál használat, elkerülhetetlen események, szakszerűtlen 

beavatkozás, nem megfelelő kezelés vagy helytelen elhelyezés által okozott károkra. Panasz 

esetén forduljon hozzánk. 

A jótállási időszak az eladás napján kezdődik (ezért őrizze meg a vásárlás igazolását). 

 

Vevőszolgálat 

 

Jegyezze fel a termék pontos nevét és sorozatszámát, hogy a legjobban segítsünk Önnek a 

készülékével kapcsolatos problémák megoldásában. Ezeket az információkat a számlán találja 

meg. 

 

 

Utasítások a készülék üzemenkívüli kezeléséhez 

 

A Fassi újrahasznosítható. Kérjük, az élettartama végén adja vissza készülékét egy 

hulladékgyűjtő helyre (vagy kijelölt helyre). 

 

Elérhetőség 

 

Duvlan s.r.o. 

K Zornici 1990/23 

957 01  Bánovce nad Bebravou 

e-mail: servis@duvlan.com 

web: www.duvlan.com  

 

 

Utasítások  

 

Ez a kezelési útmutató csak az ügyfél számára készült. A Fassi nem vállal felelősséget a fordítás 

vagy a termék műszaki változtatásai által okozott hibákért. 
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Fontos biztonsági utasítások  

 

A súlyos sérülések kockázatának csökkentése érdekében a termék használata előtt olvassa el az 

alábbi biztonsági utasításokat. Fontos információkat fog megtudni a készülék biztonságáról, 

megfelelő használatáról és karbantartásáról. Őrizze meg ezt a használati utasítást a jövőbeni 

javítások, karbantartások vagy alkatrészek megrendeléséhez. 

 

1. Ezt az eszközt nem használhatja olyan személy, amelynek súlya meghaladja a 130 kg-ot. 

2. A készüléket felnőttek képzésére tervezték. Ne hagyjon gyermekeket és háziállatokat 

felügyelet nélkül a gépteremben. 

3. Helyezze a készüléket csúszásmentes felületre. Ha meg akarja védeni a padlóját, helyezzen 

védőbetétet a készülék alá. 

4. Biztosítson elegendő helyet a készülék biztonságos használatához. A gép közelében min. 

Szabad területnek kell lennie. 0,6 m. 

5. A készüléket beltérben használja, és védje a nedvességtől és a portól. Ne helyezze a 

készüléket fedett verandára vagy víz közelébe. 

6. A készüléket otthoni használatra tervezték. HC alkalmazási és hatékonysági osztály (STN 

EN957 - 10 szabvány). Az eszköz kereskedelmi használatára az eszközre nem vonatkozik a 

gyártó garanciája. 

7. Az eszköz nem alkalmas terápiás alkalmazásra. 

8. Egészségügyi szövődmények és korlátozások esetén konzultáljon orvosával az edzésről. 

Meg fogja mondani, hogy melyik képzés alkalmas az Ön számára. 

9. A nem megfelelő edzés és képességeinek túlértékelése károsíthatja egészségét. 

10. Ha hányinger, mellkasi fájdalom vagy nehézlégzés tapasztal edzés közben, azonnal hagyja 

abba az edzést és forduljon orvoshoz. 

11. Ne kezdje el az edzést, amíg nem biztos abban, hogy a készülék megfelelően van hajtva és 

beállítva. 

12. A készülék telepítésekor pontosan kövesse az utasításokat. 

13. Csak eredeti Fassi alkatrészeket használjon (lásd a listát). 

14. Húzza meg határozottan az összes mozgó alkatrészt, hogy megakadályozza, hogy az edzés 

közben fellazuljon. 

15. Ne használja a készüléket mezítláb vagy laza cipővel. Edzés közben ne viseljen laza 

ruházatot. Tedd el az összes ékszert, mielőtt elkezdesz edzeni. Helyesen állítsa be a haját, hogy 

az ne zavarja Önt edzés közben. 

16. A sérült alkatrészek veszélyeztethetik az Ön biztonságát és befolyásolhatják a készülék 

élettartamát. 

17. Rendszeresen ellenőrizze az összes anya és csavar szorosságát. 

18. A készülék minden összeszerelését / szétszerelését gondosan kell elvégezni. 

19. Tartsa távol a kezét és a lábát a mozgó alkatrészektől. 

20. Legyen különösen óvatos a készülék emelésekor vagy mozgatásakor, hogy elkerülje a hát 

sérülését. Mindig alkalmazzon megfelelő emelési technikákat, vagy ha szükséges, kérjen 

segítséget más személyektől. 

21. A berendezés súlya: 41 kg. 

22. A készülék teljes méretei (H x Sz x M):110 x 104 x 217 cm. 
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Alkatrész lista 

S.sz Megnevezés  DB S.sz Megnevezés DB 

1 Jobb alapkeret 1 19 Végzáró 2 

2 Alapkeret csatlakozás 1 20 Lapos alátét Ø11 * Ø20 22 

3 Alsó rúd 1 21 Lapos alátét Ø9 * Ø16 2 

4 Felső rúd 1 22 Kerek alátét M10 6 

5 Hátsó tartórúd 1 23 Kerek alátét M12 4 

6 Meghúzórúd 1 24 Kerek alátét M8 4 

7 Hrazda 1 25 Hatlapfejű csavar M10x70 8 

8 Könyökvédő 1 26 Hatlapfejű csavar M10x25 6 

9 Rúdrúd 2 27 Hatlapfejű csavar M10x125 1 

10 Az alap bal kerete 1 28 Hatlapfejű csavar M8x70 2 

11 Biztonsági kampó 1 29 Hatlapfejű csavar M12x75 2 

12 Könyökvédő 2 30 Hatlapú anya M12 2 

13 Háttámla 1 31 Hatszög anya 9 

14 Műanyag fogantyú fedél 2 32 Hatszög csavar 2 

15 Hatszög csavar 6 33 Rúd sapka 2 

16 Fogantyú fedele 12 34 Eszköz 2 

17 Sapka 8 35 Eszköz 2 

18 Végzáró 2    

 

Robantott ábra 
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Összeszerelési útmutató 

1.lépés 

Csatlakoztassa a bal és a jobb alapkeretet (1 és 10) az alapkeret csatlakozásához (2), és 

rögzítse 8 lapos alátéttel (20), 4 db M10x70 hatlapú csavarral (25) és 4 db M10x40 hatlapú 

anyával (31). 

Csatlakoztassa az alsó rudat (3) a fő keretcsuklóhoz (2), és rögzítse 4 lapos alátéttel (20), 2 db 

M10x70 hatlapú csavarral (25) és 2 db M10x40 hatlapú anyával (31). 

Helyezze a felső rudat (4) az alsó rúdba (3). 

Rögzítse a hátsó támasztórudat (5) az alapkeretekhez (1 és 10), és rögzítse 4 lapos alátéttel 

(20), 2 db M10x70 hatlapú csavarral (25) és 2 db M10x40 hatlapú anyával (31). 

Csatlakoztassa a hátsó támasztórudat (5) az alsó rúdhoz (3) 4 lapos alátét (20), 2 hatlapfejű 

csavar (26) segítségével. 
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2.lépés 

Csatlakoztassa a háttámlát (13) a felső rúdhoz (4), és húzza meg 2 lapos alátéttel (21) és 2 

hatlapfejű csavarral (15). 

Helyezze be a biztonsági kampót (11) a könyökvédők (8) rúdjába. 

Csatlakoztassa a könyökbetétet (8) a felső rúdhoz (4), és húzza meg 1 hatszögű csavarral (27), 

2 lapos alátéttel (20) és 1 hatlapú anyával (31). 

Csatlakoztassa a két könyökvédőt (12) a könyökvédő rúdhoz (8), és húzza meg 4 kerek 

alátéttel (24) és 4 hatlapú csavarral (15). 

Csatlakoztassa a két rudat (9) a könyökvédők (8) rúdjához, és húzza meg 2 kerek alátéttel (22) 

és 2 hatlapfejű csavarral (26). 
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3.lépés 

Csatlakoztassa a meghúzórudat (6) a felső rúdhoz (4), és húzza meg 2 kerek alátéttel (22) és 2 

hatlapú csavarral (28). 

Csatlakoztassa a keresztlécet (7) a meghúzórúdhoz (6), és húzza meg 2 kerek alátéttel (22) és 

2 hatlapfejű csavarral (32). 

Csatlakoztassa a két rúdsapkát (33) a keresztléchez (7). 
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4.lépés 

A könyökvédők beállítása: Először engedje el a biztonsági kampót (11) a kartámaszból (8). 

Állítsa be a könyökvédőket (8) a kívánt szögbe, majd helyezze vissza a biztonsági kampót 

(11) a könyökvédő rúdba (8). 

 

 


