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ANVÄNDARHANDBOK - SV
14169 Elliptisk tränare iSportline Combre
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SÄKERHETS INSTRUKTIONER
Läs noga igenom hela manualen innan du använder denna produkt. Spara manualen för framtida referens.

• Träning av ansträngande karaktär, som vanligt görs på denna utrustning, bör inte utföras utan att
först konsultera en läkare. Inga specifika hälsopåståenden kan göras eller antydas eftersom de
hänför sig till utrustningen. Mätningar som gjorts av utrustningen antas vara korrekta, men
endast mätningar som utförts av en läkare bör lita på.
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• Se till att alla bultar, skruvar och muttrar är åtdragna och att det inte finns några skadade eller
slitna delar. Om vissa delar av maskinen är slitna eller skadade, använd inte den och byt ut den
omedelbart.

• Se verktygs- och dellistan innan montering och se till att ingenting saknas.

• Använd endast originaldelar som ingår i maskinens paket.

• Se till att barn inte har åtkomst till maskinen. Barn kan inte använda den här produkten, och de
får inte heller vara i närheten när maskinen är på.

• Bär inte lösa kläder under träningen. De lösa delarna kan fastna i delar av maskinen.

• Bär alltid sportskor med gummisulor.

• Placera maskinen på en plan och jämn yta. Det rekommenderas inte att använda eller förvara
maskinen i fuktig miljö. Vissa delar av maskinen kan vara korroderade.

• Se till att det finns minst 0,6 m ledigt utrymme runt enheten.

• Ingen justerbar del av maskinen får sticka ut och begränsa användarens rörelse.

• Regelbunden kontroll av maskinen för skador hjälper till att säkerställa produktens säkerhet.

• Enheten är inte konstruerad för terapeutiskt bruk.

• Bromssystemet är beroende av övningens hastighet.

• Bromsmekanismen är mest troligt att slitage. Se alltid till att det är funktionellt.

• Viktgräns: 150 kg

• Kategori: HA (enligt EN957-normen) lämplig för hemmabruk

• VARNING! Hjärtfrekvensövervakningen kanske inte är helt exakt. Överansträngning under
träning kan leda till en allvarlig skada eller till och med dödsfall. Om du börjar känna dig svag,
ska du omedelbart stoppa övningen.

PARAMETRAR
Mått före montering 119 x 46 x 72 cm

  

Mått efter montering 164 x 60 x 169 cm
  

Mått medan vikta 128,9 x 63 x 172 cm
  

Vikt 56 kg
  

Svänghjulets vikt 6 kg
  

Totalt träningsområde 195 x 70 x 220 cm
  

Steglängd 37 cm
  

Viktgräns 150 kg
  

3

HOPSÄTTNING
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Verktyg

  

H-1 Insexbult M8 * 16L (2) H-20 låsmutter M8 (6)
  

4

     

H-2 Insexbult M8 * 65L (2) H-7 plattbricka Φ10 * Φ26 (4) Böjd bricka (2)
     

     

H-22 ändlock (2) H-9 platt bricka
 H-17 insexbult M8 * P1 (2)

Φ17,3 * Φ25 * 0,3T (4)  

   

     

   

H-15 Vagnsbult M8 * 40L (4)
 

H-16 krökt bricka (6)
   

   

H-19 platt bricka (2)
 

H-21 skruvar M5 * 14L (10)
    

    

H-4 ekornsmutter M8 (2) H-8 Teflonbricka
 H-13 Insexbult (1)

Φ10 * Φ25 * 0,5T (2)  

   

    

     

H-6 Hex bolt M8 * 20L (4) H-11 Regelbricka (1)
 

H-12 fjäderbricka (1)
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5
  

H-18 Bussning Φ16 * 36,5L (2)

Insexnyckel (1) Skruvnyckel (2)

Dellista

    

Styrstänger (1) Kontrollpanel (1)
 

pedaler
    

    

Pedalarmar (1 vardera) Styrstolpe (1)
 

Övre styret (1 vardera)
    

    

Nedre styret (1 vardera) Stödrör (1)
 

Pedal vevarmar (1 vardera)
    

    

Huvudbas (1)
 

Covers
    

 

6
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Strömkabel (1) Användarmanual och verktygslista
  

Monteringssteg

STEG 1
1. Fäst den främre stabilisatorn (D-1) på huvudfoten med insexbultar (H-1).

2. Fäst bakre stabilisatorn (E-1) till de mid-frame utsprång med hjälp vagnsbultar (H-2), halvcirkel
brickor (H-16) och muttrar (H-4).

STEG 2

1. Fäst den vänstra vevarmen (F-7) på tvärskivan (G-12) med en platt bricka (H-7), en nylonskruv
(H-6) och ett hölje (H-22).

2. Fäst den högra vevarmen (F-8) på tvärskivan (G-12) med en platt bricka (H-7), en nylonskruv
(H-6) och ett lock (H-22).

3. Fäst den U-formade konsolen (F-28) på den vänstra vevarmen (F-7) med två plana brickor
(F-33) och 2 skruvar (F-32) på varje sida.

7

4. Fäst den U-formade konsolen (F-28) på den högra vevarmen (F-7) med 2 plana brickor (F-33)
och 2 skruvar (F-32) på varje sida.

5. Fäst locken (???) till vänster och höger vevarm (F-8 / F-7) med skruvar (F-19).
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STEG 3
1. Ta bort den förinstallerade monteringshårdvaran från huvudbasen.

2. Anslut den övre (C-2) och den nedre (G-2) kabeltråden.

3. Fäst styrstången (C-1) på huvudfoten med fyra halvcirkelbrickor (C-5), 4 fjäderbrickor (C-4) och
4 insexbultar (C-3).

4. Trä 4 platta brickor (H-9) och 2 vågbrickor (H-10) på axeln (C-6) som illustrerat.

8

5. Fäst det vänstra nedre styret (I-3) på axeln med en plastbricka (H-8), en platt bricka (H-
7) och en nylonskruv (H-6).

6. Fäst det högra nedre styret (I-4) på axeln med en plastbricka (H-8), en platt bricka (H-
7) och en nylonskruv (H-6).
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KROK 4

1. Ta båda pedalarmarna (F-1, F-2) och passera dem genom motsvarande vevarmar (F-7 / F- 8).
2. Fäst höger och vänster pedalarm (F-1, F-2) på motsvarande svängkrage med hänvisning till

orienteringen som visas på ritningen. Maskinvara som används per sida: kopplingsarm (F-4),
platt bricka (F-5), skruv (F-6).

9

3. Fäst de nedre styren (I-3, I-4) på pedalarmens (F-1, F-2) fäste med insexbultar (H-17), bussning
(H-18), plana brickor ( H-19) och muttrar (H-20) per sida. Se till att riktningen är densamma som
på ritningen.

4. Rikta in skruvmonteringsmönstren på pedalerna (F-26, F-27) med motsvarande pedalarmplattor.
Fäst varje fotplatta på pedalarmen med skruvar (H-21). Se till att pedalplattorna är riktade.

STEG 5

1. Anslut det vänstra övre styret (I-1) till det vänstra nedre styret (I-3) med 2 muttrar (H-20), 2
halvcirkelbrickor (H-16) och 2 släpbultar (H-15).

2. Anslut det högra övre styret (I-2) till det högra nedre styret (I-4) med 2 muttrar (H-20), 2
halvcirkelbrickor (H-16) och 2 släpbultar (H-15).
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3. Ta bort de förinstallerade skruvarna (I-8) på vänster och höger nedre styrstång (I-3 / I-4) först.

4. Fäst skydden (F-29 / F-30) för vänster och höger övre styrstång (I-1 / I-2) och fäst dem med 4
skruvar (I-8).

STEG 6
1. Fäst det främre styret (B-1) på styrstången (C-1) med en platt bricka (H-11), en fjäderbricka

(H-12) och en fixeringsbult (H-13).

11
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2. Placera plastlocket (H-14) på det främre styret (B-1).

3. Trä handpulsledningen (B-5) genom styrhålens hål.

12

STEG 7

1. Ta först bort de förinstallerade skruvarna på kontrollpanelen (A-2) .

2. Anslut kontrollpanelens kabel (C-2) och handpulsledningen (B-5) till kontrollpanelen (A-1). Fäst
sedan kontrollpanelen (A-1) på konsolpanelens konsol med bifogade skruvar (A-2).



2020-03-18 14169_manual_Elliptical_trainer_inSPORTline_Combre_EN_01

file:///C:/Users/malte/Downloads/14169_manual_Elliptical_trainer_inSPORTline_Combre_EN_01.html 11/20

13

FÖLJNING OCH FÖLJNING AV MASKINEN

Hopfällbar

Hitta ratten på framkedjans lock och vrid
medurs (så att de två pilarna markerar).

Lyft upp kopplingsröret tills du hör ett
klick.

14
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Fälla

Dra länkröret framåt. Sparka den
hopfällbara cylindern i det område som
markeras med detta gula klistermärke.

Fortsätt att trycka med foten tills
länkarmen utvecklas helt.

OBS: Se till att kopplingsarmen är helt på marken.

KONTROLLPANEL

Nyckelfunktioner

LÄGE Med MODE-tangenten bekräftar du alla inställda data in
 program.
  

ÅTERSTÄLLA Återgå till huvudmenyn.
  

START / STOP Börja eller stoppa övningen.
  

ÅTERHÄMTNING Testa din pulsåterhämtningsstatus.
  

 

15

UPP Välj ett träningsläge eller öka ett värde.
  

NER Välj ett träningsläge eller stäng av ett värde.
  

KROPPSFETT Mät ditt kroppsfett.
  

Operationer
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1. Anslut maskinen till strömförsörjningen. LCD-skärmen tänds i 2 sekunder och en lång klocka
ljuder. Efter att maskinen har slagits på kommer kalibreringsnumret 78 att visas.

2. Maskinen kan spara upp till fyra personliga användardata (U-1 - U-4). Användaren kommer att
uppmanas att ange sitt kön, ålder, höjd och vikt innan han fortsätter till huvudmenyn. Det första
användarnumret som visas kommer att vara det senaste användarnumret som valts. Använd
UPP- och NED-tangenterna för att välja lämplig användardata och bekräfta med MODE-
tangenten.

3. I huvudmenyn kan användaren trycka på UPP och NED för att välja ett manuellt läge
(MANUELL; med WATT-kontroll) → PROGRAM (12 tillgängliga program) →
ANVÄNDARPROGRAM → MÅL HR (målpulsprogram).

4. Snabbstart i manuellt läge:
I huvudmenyn kan användaren trycka på START / STOP för att starta ett träningspass i manuellt
läge. Alla träningsvärden (TID / HASTIGHET / DISTANCE / CALORIES) börjar räkna upp från
noll. Motståndsnivån kan justeras under träning.

5. Manuellt läge:
Innan träning i manuellt läge kan användaren ställa in NIVÅ, TID, DISTANS, KALORIER och
PULS med knapparna UPP och NED.

6. Watt-kontroll i manuellt läge:
För att aktivera WATT-kontrollfunktionen kan användaren också ställa in WATT-värdet i det
manuella läget. Standardvärdet på 120 W blinkar på displayen. Tryck på UPP- och NED-
tangenterna för att ställa in målvärdet från 10 till 350 W. Tryck på MODE för att bekräfta.
Motståndsnivån kommer automatiskt att anpassa sig till det förinställda WATTS-värdet, oavsett
hastighet (med undantag för mycket långsam hastighet och högre WATTS-inställning;
motståndet kan bara försvagas till 32 nivåer).

16

7. Program

Tryck på UPP och NED för att välja ett av de 12 programmen och tryck på MODE för att
bekräfta. Användaren kan ställa in målNIVÅ, TID, DISTANS, KALORIER och PULS med
knapparna UPP och NED.
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8. Hjärtfrekvensstyrning (HRC)
Innan en övning i HRC-läget, kan användaren välja 55%, 75%, 90% eller målpuls.

Datorn använder automatiskt användarens ålder för att beräkna den perfekta
målpulsfrekvensen.

9. Användarprogram:
Användaren kan skapa sitt eget program med UPP- och NED-tangenterna och bekräfta med
MODE (varje program har 16 motståndskolumner). Om du håller in MODE-knappen i mer än 2
sekunder lämnar du profilinställningen.

10. Återhämtning:

Håll handtagen efter att ha tränat en tid och tryck på RECOVERY-knappen. Alla värdeskärmar
kommer att stanna utom för TID. Maskinen startar en nedräkning på 60 sekunder.

Din hjärtåterställningsstatus visas i intervallet F1 - F6 (F1 är det bästa möjliga utfallet). Du
återgår till huvudmenyn genom att trycka på RECOVERY igen.

17

11. Kroppsfett:
Denna funktion mäter din kroppsfettprocent och BMI. I slutet av träningen trycker du på BODY
FAT-tangenten och tar tag i båda handtagen. Hjärtfrekvensgivarens ingång måste bibehållas vid
mätning av kroppsfettet. Datorn visar --- efter 8 sekunder och visar sedan en rådgivningssymbol
för kroppsfett, procentuell kroppsfett och BMI i 30 sekunder.
BMI integrerad:

BMI LÅG
 

LÅG / MED MEDIUM
 

MED / HÖG
        

RÄCKVIDD <20 20 - 24  24,1 - 26,5 > 26,5
        

Kroppsfettbord:
       

        

SYMBOL -  +  ▲  □
        

% Av fett baserat LÅG
 

LÅG / MED
 

MEDIUM
 

MED / HÖGPÅ SEX    

       

        

MANLIG <13%  13% - 2. 9%  26% - 30%  > 30%
        

KVINNA <23%  23% - 35,9%  36% - 40%  > 40%
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NOTERA:
1. Den här datorn kräver en 9V 1A-adapter.

2. När användningen slutar trampa i 4 minuter går kontrollpanelen in i ett energisparläge. Alla
inställningar och träningsdata lagras tills användaren börjar träna igen.

3. Om kontrollpanelen uppför sig onormalt ska du koppla in adaptern och sedan ansluta den igen.

ANVÄNDER EN ELLIPTISK TRAINER
Elliptisk tränare är en populär träningsenhet och en av de nyaste och mest effektiva tränarna i hemmet.

Under träningen rör sig benen längs en elliptisk kurva (därav namnet - ibland kallas elliptiska tränare
korstränare eller X-tränare).

Elliptiska tränare är ofta en ersättning för de ständigt populära löpbanden eller motionscyklar, men
tränaren är mycket lättare på dina leder. På elliptisk tränare tränar du också din överkropp tack vare
svängrören.
Under träningen flyttar du din vikt från det ena benet till det andra. Försök att hålla en upprätt och naturlig
hållning. Styret hjälper. Hitta en ideal handposition och försök att röra sig så naturligt som möjligt.

18

EXPLODERAD RITNING
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KOMPONENTLISTA
NEJ. Beskrivning PCS NEJ. Beskrivning PCS

      

A-1 Console set SM2743-67 med 1 G- Lock för rund skiva 2skruva 11    

      

A-2 Skruv M5 * 10L 4 G- Skivuppsättning 212     

      

B Främre styrsats 1 G- Platt bricka 8
13     

      

B-1 Främre styret 1 G- Skruv M4x14L 814     

      

B-2 Handpuls 2 G- Muttrar M10xP1.25x10T 2
15     

      

B-3 Ändlock för främre styret 2 G- Skruv M4x50L 716     

      

B-4 Skumgrepp för främre styret 2 G- Skruv 3/16 817     

      

B-5 Pulstråd för främre styret 1 G- Sensorhållare 118     

      

B-6 Lock för pulsledning 1 G- Sensorbox w / wire 119     

      

C Styrstolpeuppsättning 1 G- Skruv M4x10L 120     

      

C-1 Styrstolpen 1 G- Axel 1
21     

      

C-2 Övre konsol kabel 1 G- Hex. Skruva 322 M8xP1.25x12Lx5t    

      

C-3 Insexbult M8xP1.25x20L 4 G- Remskiva 123     

      

C-4 Halvcirkel brickor 4 G- bussning 1
24     

      

C-5 Fjäderbrickor 4 G- DC-kabel 125     

      

C-6 Axel 1 G- Adapter 126     

      

C-7 bussning 2 G- Bromsuppsättning 1
27     

      

D Stabilisatorsats fram 1 G- Broms 128     

      

D-1 Stabilisator fram 1 G- Platt bricka 129     

      

D-2 Ändlock för främre stabilisator (L) 1 G- Bult M6xP1.0x16L 1
30     

      

D-3 Ändlock för främre stabilisator ® 1 G- Nylonmutter M6 131     

      

D-4 Skruv 3/16 ' 2 G- Hex. Muttrar M10 232     

      

  

20
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D-5 Justerbar dyna för främre stabilisator 2 G- Nylonmuttrar M8 2
33     

      

D-6 Stoppare för främre stabilisator 2 G- Platt bricka 234     

      

E Bakre stabilisatorsats 1 G- Platt bricka 135     

      

E-1 Bakre stabilisator 1 H Bultar och muttrar 1
      

E-2 Insexbult M6xP1.0x12L 4 H-1 Skruv M8x16 2
      

E-3 Ändlock för bakre stabilisator 2 H-2 Skruv M8xP1.25x65L 2
      

E-4 Justerbar dyna för bakre stabilisator 2 H-4 Mutter M8 2
      

E-5 Vänster skena 1 H-6 Nylonskruv M8xP1.0x20L 4
      

E-6 Höger skena 1 H-7 Platt bricka 4
      

E-7 Bussning för skena 4 H-8 Plastbricka 2
      

E-8 Tryckfält 1 H-9 Platt bricka 4
      

E-9 Skruv M8xP1.0x35L 1 H- Vågbricka 2
10     

      

E- Nylonmutter M8 1 H- Platt bricka 110 11    

      

E- Hex. Skruv M8xP1.25x20L 2 H- Fjäderbrickor 111 12    

      

E- halvcirkelbricka 2 H- Skruv M7xP1.0x30L 1
12 13    

      

E- Ändkåpa 4 H- Skydd för styret 113 14    

      

E- Justerbar dyna för skena 2 H- Vagnskruv 414 15 M8xP1.25x40L   

      

E- Ändlock för skena 2 H- Halvtvätt 6
15 16    

      

E- Anslutningsrör för skena 1 H- Skruv M8xP1.25x50L 216 17    

      

F Pedalsarmuppsättning 1 H- bussning 218     

      

F-1 Pedalarm (vänster) 1 H- Platt bricka 2
19     

      

F-2 Pedalarm (höger) 1 H- Nylonmutter M8 620     

      

F-3 Lock för pedalstolpe 2 H- Skruv M5x14L 1021     

      

F-4 Pedallänkplatta 2 H- Ändkåpa 222     

      

F-5 Plana brickor 6 jag Övre styret set 1
      

F-6 Skruv M8 * P1.25 * 16L 6 I-1 Övre styret (vänster) 1
      

F-7 Pedal vevarm (vänster) 1 I-2 Övre styret (höger) 1
      

F-8 Pedal vevarm (höger) 1 I-3 Nedre styret (vänster) 1
      

  

21
   

F- bussning 4 I-4 Nedre styret (höger) 1
11      

      

F- Kopplingsfästet på pedalröret 2 I-5 Skumgrepp för överdel 212 handlebar    

      

F- Insexbult M8xP1.25x35L 2 I-6 Lock för övre styret 213      
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F- Platt bricka 4 I-7 bussning 4
14      

      

F- Nylonmutter M8 2 I-8 Skruv M5xP0.8x14L 415      

      

F- Vågbricka 2 J Växellåda set 116      

      

F- bussning 4 J-1 Magnetisk set 1
17      

      

F- Skydd för rullhjul 2 J-2 Hex. Skruv M6xP1.0 * 16L 218      

      

F- Skruv M5xP0.8x12L 4 J 3 Vårbricka 219      

      

F- Skruv M8 * P1.25 * 16L 4 J-4 Platt tvättmaskin 2
20      

      

F- Platt bricka 4 J-5 Justering för växellåda 121      

      

F- Lager 4 J-6 Skruv M4x12L 122      

      

F- Fast rör för rullhjul 2 J-7 Hex. Mutter M4 1
23      

      

F- Rullhjul 2 K Svänghjulssats 124      

      

F- bussning 4 K-1 Svänghjul 125      

      

F- Vänster pedal 1 K-2 Mutter 3/8 " 2
26      

      

F- Höger pedal 1 K-3 Mutter 3/8 " 327      

      

F- U-form konsol 2 K-4 bussning 128      

      

F- Skydd för övre styret 2 K-5 Lager 6300RS 1
29      

      

F- Skydd för övre styret 2 K-6 Svänghjulaxel 130      

      

F- EVA-skum för vevarm 2 K-7 Lager 6000RS 131      

      

F- Skruv för U-form konsol M5x6L 4 K-8 Platt tvättmaskin 132      

      

F- Platt bricka för U-form konsol 4 L Tomgångsuppsättning 133      

      

G-1 Huvudbasen 1 L-1 Idler 1
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G-2 Övre kabel 1 L-2 Hex. Skruv M8xP1.25x20L 1
      

G-3 C-typ ring 1 L-3 Nylonmutter M8 1
      

G-4 Vågbricka 1 L-4 Platt tvättmaskin 1
      

G-5 Platt bricka 1 L-5 Vår 1
      

G-6 Lager 6004RS 2 L-6 Hex. Skruv M6xP1.0x100L 1
      

G-7 Bälte 1 L-7 Platt tvättmaskin 1
      

G-8 Vänster kedjeöverdrag 1 L-8 Hex. Skruv M6xP1.0x12L 1
      

G-9 Höger kedjelock 1 L-9 Tomgångshjul 1
      

G- Rund skiva 2
   

10    
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VILLKOR FÖR GARANTI, GARANTIKRAV
Allmänna garantivillkor och definition av villkor

Alla garantiförhållanden som anges här fastställer Garantitäckning och Garantikravförfarande. Villkor för
garanti och garanti Krav regleras av lag nr 89/2012 Coll. Civilrätt och lag nr 634/1992 Coll.,
Konsumentskydd, i dess ändrade lydelse, även i fall som inte anges i dessa garantiregler.
Säljaren är SEVEN SPORT sro med sitt säte i Strakonická gata 1151 / 2c, Prag 150 00,
företagsregistreringsnummer: 26847264, registrerat i handelsregistret vid regionaldomstolen i Prag,
avsnitt C, infoga nr 116888.
Enligt giltiga lagbestämmelser beror det på om köparen är slutkunden eller inte.

”Köparen som är slutkunden” eller helt enkelt ”slutkunden” är den juridiska enheten som inte ingår och
genomför avtalet för att driva eller marknadsföra 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 överensstämmer med det
allmänna köpeavtalet och affärsvillkoren.
Dessa villkor för garanti och garanti är en integrerad del av varje köpeavtal som görs mellan säljaren och
köparen. Alla garantivillkor är giltiga och bindande, såvida inte annat anges i köpeavtalet, i ändringen av
detta avtal eller i ett annat skriftligt avtal.
Garantivillkor

Garantiperiod

Säljaren tillhandahåller köparen 24 månaders garanti för godskvalitet, såvida inget annat anges i intyg
om garanti, faktura, leveransräkning eller andra dokument relaterade till varorna. Den lagliga garantitiden
som tillhandahålls till konsumenten påverkas inte.
Genom garantin för godskvalitet garanterar säljaren att de levererade varorna under en viss tid ska vara
lämpliga för regelbunden eller kontrakterad användning och att varorna ska behålla sina regelbundna
eller kontrakterade funktioner.
Garantin täcker inte fel som uppstår till följd av (om tillämpligt):

• Användarens fel, det vill säga produktskador orsakade av okvalificerat reparationsarbete,
felaktig montering, otillräcklig insättning av sittstolpe i ram, otillräcklig åtdragning av pedaler och
vev

• Felaktigt underhåll

• Mekaniska skador

• Regelbunden användning (t.ex. slitage av gummi- och plastdelar, rörliga mekanismer, leder,
slitage på bromsbelägg / block, kedja, däck, kassett / flerhjul etc.)

23

• Oundviklig händelse, naturkatastrof

• Justeringar gjorda av okvalificerad person

• Felaktigt underhåll, felaktig placering, skador orsakade av låg eller hög temperatur, vatten,
olämpligt tryck, stötar, avsiktliga förändringar i konstruktion eller konstruktion etc.

Garantikrav Förfarande
Köparen är skyldig att kontrollera de varor som levererats av säljaren omedelbart efter att ha tagit
ansvaret för varorna och dess skador, dvs omedelbart efter leveransen. Köparen måste kontrollera
varorna så att han upptäcker alla defekter som kan upptäckas genom en sådan kontroll.
Vid garanti kräver köparen på begäran av säljaren att bevisa köp och giltighet av fordran av fakturan eller
leveransräkningen som innehåller produktens serienummer, eller så småningom av dokumenten utan
serienumret. Om köparen inte bevisar giltigheten av garantikravet med dessa dokument har säljaren rätt
att avslå garantikravet.
Om köparen meddelar ett fel som inte täcks av garantin (t.ex. om garantivillkoren inte var uppfyllda eller
vid rapportering av felet av misstag etc.) är säljaren berättigad att kräva ersättning för alla kostnader som
härrör från reparationen. Kostnaden ska beräknas enligt giltig prislista för tjänster och transportkostnader.
Om säljaren finner ut (genom att testa) att produkten inte är skadad accepteras inte garantikravet.
Säljaren förbehåller sig rätten att kräva ersättning för kostnader som uppstår till följd av det falska
garantikravet.
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Om köparen gör anspråk på de varor som lagligt täcks av garantin från säljaren, ska säljaren fixa de
rapporterade bristerna genom reparation eller byte av den skadade delen eller produkten mot en ny.
Baserat på köparens överenskommelse har säljaren rätt att byta ut de defekta varorna för ett helt
kompatibelt gods med samma eller bättre tekniska egenskaper. Säljaren har rätt att välja formen för de
garantiprocedurer som beskrivs i detta avsnitt.

Säljaren ska lösa garantikravet inom 30 dagar efter leveransen av de defekta varorna, såvida inte en
längre period har avtalats. Den dag då det reparerade eller utbytta varorna överlämnas till köparen anses
vara dagen för regleringskravsavvecklingen. När säljaren inte kan reglera garantikravet inom den
överenskomna perioden på grund av den specifika karaktären av godsdefekten, ska han och köparen
träffa en överenskommelse om en alternativ lösning. Om ett sådant avtal inte ingås är säljaren skyldig att
ge köparen en ekonomisk ersättning i form av återbetalning.

CZ
SEVEN SPORT sro
Registrerade kontor: Strakonická 1151 / 2c, Praha 5, 150 00, ČR
headquaters: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Garanti och service: Čermenská 486, Vítkov 749 01

CRN: 26847264
MOMSREGISTRERINGSNUMMER: CZ26847264

Telefon: +420 556 300 970
E-post: eshop@insportline.cz
 reklamace@insportline.cz
 servis@insportline.cz

Webb: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline sro

Huvudkontor, garanti & servicecenter: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK
CRN: 36311723
MOMSREGISTRERINGSNUMMER: SK2020177082

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

Webb: www.inSPORTline.sk
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