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SÄKERHETSÅTGÄRDER
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∙ Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda den och förvara den för framtida referens.

∙ Följ alla varningar och försiktighetsåtgärder inklusive monteringssteg. Använd den endast för
avsedd användning.

∙ Montera och använd den endast enligt denna bruksanvisning för att garantera din säkerhet.
Informera alla andra användare om säker användning.

∙ Förvara det från barn och husdjur. Låt inte barn övervakas nära den här enheten. Endast en
vuxen person får montera och använda den.

∙ Be din läkare om råd innan du startar ett träningsprogram. Det är särskilt nödvändigt om du lider
av vissa hälsoproblem eller om du tar mediciner som kan påverka din hjärtfrekvens, blodtryck
eller kolesterolnivå.

∙ Observera kroppssignaler. Om du känner några problem (smärta, brösttäthet, oregelbunden
hjärtslag, andnöd, yrsel eller illamående), sluta omedelbart. Felaktig träning kan leda till allvarliga
hälsoproblem eller skada.

∙ Placera den bara på en plan, torr och ren yta och håll ett säkerhetsavstånd på minst 0,6 m från
andra föremål för högre säkerhet. Använd ett skyddande skydd för att skydda mattan eller
golvet.

∙ Använd lämpliga sportkläder och sportskor. Undvik för lösa kläder.

∙ Använd det inte utomhus.

∙ Kontrollera denna enhet för skador eller slitage före varje användning. Kontrollera regelbundet
alla bultar och muttrar. De ska vara väl åtdragna. Dra åt vid behov igen. Använd aldrig skadad
eller sliten enhet för att garantera din säkerhet.

∙ Om några skarpa kanter uppstår, sluta använda.

∙ Om du hör några ovanliga ljud från den här enheten, sluta använda den.

∙ Ingen justerbar del får skjuta ut och hindra användarens rörelser. Endast en person får använda
den åt gången.

∙ Det är inte avsett för terapeutiskt ändamål.

∙ Var uppmärksam när du lyfter eller transporterar den för att undvika ryggskador. Använd endast
lämpliga lyfttekniker eller be någon annan person om hjälp.

∙ Gör inga felaktiga ändringar av denna produkt. Kontakta vid behov auktoriserad service.

∙ Viktgräns: 110 kg

∙ Kategori: HC (enligt EN957-norm) lämplig för hemmabruk

∙ VARNING! Hjärtfrekvensövervakningen kanske inte är helt korrekt. Överansträngning under
träning kan leda till en allvarlig skada eller till och med dödsfall. Om du börjar svimma, sluta
träningen omedelbart.
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1) Styr

2) Vänster lock

3) Flaskhållare

4) Pedalrem

5) Sits

6) Räls

7) Bakre stativ

8) Ändlock

9) Mätare

10) Höger omslag

11) Framskydd

12) Transport av hjul

13) Främre stativ

14) Pedal
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MONTERINGSDELAR
Nej. Bild Beskrivning Antal

    

84
 

Knapphuvudbult M8x40 mm 2

    

60
 

Knapphuvudbult M8x15 mm 6

    

85
 

Knapphuvudbult M8x20 mm 2

    

62
 

Platt bricka M8 8

    

83
 

Stor bricka M8 2

    

64
 

Platt bricka M6 5
    

61
 

Låsbricka M8 4
    

81
 

Cross självgängbult ST4.2x45 1
    

63
 

Korsad platt huvudbult M6x15 5
    

59
 

Insexnyckel 5 mm 1
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69
 

Skruvmejsel och skiftnyckel 1
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MONTERINGSSTEG
STEG 1

∙ Placera roddmaskinen enligt bilden A.

∙ För in det bakre stödet (5) i bottenramen (3) och lås med knapphuvudbultarna M6x15 mm
(63) och brickor M6 (64).

∙ Fäst basramen (3) i anslutningsfästet (11) med knapphuvudbultar M8x40 mm
(84) och brickor M8 (62).

STEG 2
∙ Följ bilden B. Vänd roddmaskinen upp och ned. Fäst det bakre stativet (2) på skenan

(48) med knapphuvudbultar M8x15 mm (60), låsbrickor M8 (61) och brickor M8 (62).
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STEG 3
∙ Fäll upp skenan (48) och fäst därefter anslutningsfästet (11) på basramen (3) med knappbultar

M8x20 mm (85) och brickor M8 (62).

STEG 4
∙ Fäst sätet (21) på sätesvagnen (10) med runda huvudbultar M6x15 mm (63) och brickor M6 (64).

STEG 5
∙ För in styret (15) genom styrhylsan (103) Skjut skumgreppet (22) på styrets utskjutande ände

(15).

OBS: Smörj styret (15) med en liten mängd flytande tvål eller vatten för enklare installation av
skumgreppet (22).

STEG 6
∙ Sätt i ändkåpan (30) i det bakre stativet (2).

STEG 7
∙ Lås frontluckan (28) på basramen (3) med den runda huvudskruven ST4.2x45 (81).

7
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STEG 8
∙ Installera flaskhållaren (27). För att göra det, lossa skruven M4.2x16 mm (67) på höger lock (18).

Skjut in flaskhållaren (27) i springan på vänster och höger lock (17 och 18) och dra åt skruven
M4.2x16 mm (67) igen.

STEG 9

∙ För in pedalaxeln (6) genom röret som sitter på basramen (3). Skjut pedallocken
(19) på vardera änden av pedalaxeln (6). Fäst pedallocken (19) med knapphuvudbultar M8x15
mm (60) och stora brickor M8 (83) i båda ändar av pedalaxeln (6). Du måste använda två
insexnycklar för att dra åt knapphuvudbultarna M8x15 mm (60) i båda ändarna av pedalaxeln (6)
samtidigt.

STEG 10

∙ Sätt i adaptern (94) i hålet på likströmskabeln (96).
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LAGRING
∙ Förvara den endast på en ren och torr plats.

∙ Flytta enheten med rörliga hjul på basramens främre stabilisator (3). Lyft det bakre stativet (2) för
att flytta det. Använd aldrig sitsen (21) för att skjuta eller dra i den. Sätet kan röra sig,
sätesvagnen (10) kan skada eller krossa fingrarna.

∙ Se bilder nedan hur du ska stå maskinen innan du lagrar den.

RÖRELSESINSTRUKTIONER
∙ Lyft upp den bakre stabilisatorn och tryck på roddmaskinen för att flytta den.
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DELLISTA
Nej. Artikel Antal

   

1 Huvudram 1
   

2 Bakre stativ 1
   

3 Basram 1
   

4 Fotfäste 1
   

5 Bakre stöd 1
   

6 Pedalaxel 1
   

7 Bakre fjäderkrok 1
   

8 Fjäderkrok 1
   

9 Rälslock 1
   

10 Sittvagn 1
   

11 Anslutningsfäste 1
   

12 Magnetiskt fäste 1
   

13 Distanshållare (ø12,8.x38,5 mm) 1
   

14 Axelstång (ø12,8.x58,5 mm 1
   

15 Styret 1
   

16 Round head själv drill (ST4.2x20 mm) 6
   

17 Vänster omslag 1
   

18 Höger omslag 1
   

19 Pedallock 2
   

20 Pedalrem 2
   

21 Plats 1
   

22 Skumgrepp 2
   

23 Rund plugg (ø32 mm) 2
   

24 Styrhållare 1
   

25 Rem (13x1,5x1950 mm) 1
   

26 Returrem (9x2x1700 mm) 1
   

27 Flaskhållare 1
   

28 Framsida 1
   

29 Transporthjul 2
   

30 Ändkåpa 2
   

31 Sittpropp 4
   

32 Lagerhus 2
   

33 Gummifotplatta 1
   

34 Motor 1
   

35 Meter 1
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36 Mätarplatta 1
   

37 Fotstativ 1
   

38 PU-rulle 4
   

39 Returlagerhus 2
   

40 Remskivaxel ø10 * 100 1
   

41 Remskiva 1
   

42 Lager (6000RS) 2
   

43 Lager (6003zz) 2
   

44 Remskiva ø155 * J3 1
   

45 Round-head bult (M6x25 mm) 1
   

46 Envägs lager (16003) 1
   

47 Krage 1
   

48 Järnväg 1
   

49 Magnetiskt svänghjul 1
   

50 Svänghjulaxel 1
   

51 Flerspårsrem (220 PJ3) 1
   

52 Tomgångsrulle 1
   

53 Tomhjul 2
   

54 Knapphuvudbult M8x20 2
   

55 Lager (608zz) 4
   

56 Rund plugg (ø19 mm) 2
   

57 Rundhuvud skruv M5x20 4
   

58 Återvänd vår 1
   

59 Insexnyckel (5 mm) 1
   

60 Knapphuvudbult M8x15 16
   

61 Låsbricka (M8) 16
   

62 Bricka (M8) 29
   

63 Round-head bolt M6x15 5
   

64 Platt bricka M6 5
   

65 Sexkantsbult M8x32 4
   

66 Nylonmutter M8 10
   

67 Korsbult ST4.2x16 14
   

68 Sensorklämma 1
   

69 Insexnyckel (5 mm) med skruvmejsel 1
   

70 Round-head bolt M6x12 6
   

71 Lagerhuslock ø75 * ø31,5 * 2,0T 2
   

72 Runt brickhuvud M4x10 1
   

73 C-ring M17 6
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74 Inre C-ring M35 1
   

75 Spacer 4
   

76 Hållarplugg 1
   

77 Ögonbult M6 2
   

78 Spännfäste 2
   

79 Mutter M10 4
   

80 Mutter M6 3
   

81 Rundhuvud skruv ST4.2x45 1
   

82 Korsskruv M5x12 4
   

83 Stor bricka M8 2
   

84 Knapphuvudbult M8x40 3
   

85 Knapphuvudbult M8x20 6
   

86 Rundhuvud skruv M6x12 4
   

87 Knapphuvudbult M8x60 2
   

88 Knapphuvudbult M8x80 1
   

89 Spacer S10 2
   

90 Tunn mutter M10 2
   

91 Styrhjul 2
   

92 Magnetisk sensor 2
   

93 Vår 1
   

94 Adapter 1
   

95 Kabel 1
   

96 DC-strömkabel 1
   

97 Kvinnlig sensorkabel 1
   

98 Manlig sensortråd 1
   

99 EVA-dyna 180x30x1.0T 1
   

100 EVA-kudde 65x12x1.0T 2
   

101 Dragkabel 1
   

102 Lager (6003RS) 4
   

103 Styrhylsa 1
   

104 Gummikudde 2
   

105 Spännfäste 1
   

106 Cross-head bult M5x8 4
   

107 Bricka S17 1
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POWER UP

∙ Anslut alla kablar till monitorn.

∙ Efter uppstart tänds alla LCD-segment i 2 sekunder och CPU kommer att återställa motståndet
till nivå 1. Skärmen går in i initialläget.

∙ Om anslutningskablarna är felaktigt installerade fungerar inte motorn. Innan du kontaktar
tjänsten: Kontrollera kabelanslutningen och återställ sedan strömmen för att avge ett pipljud eller
tryck på START / STOP-knappen. Håll den för att återställa enheten och starta om systemet. Om
motorn fortfarande inte fungerar, kontakta auktoriserad service.

NYCKELFUNKTION

START / STOPP ∙ För att starta eller pausa träningen.
  

 ∙ Under stoppförhållande trycker du på den för att gå in i parameterinställningen.

 

∙ Bekräfta inställda värden för parametrarna och gå till nästa inställning.
FUN / SCAN ∙ I startläget trycker du på det för att visa parametervärden för fast ström. 

 Tryck på den för att växla till automatisk skanningsfunktion och parameter
 

visar.
  

 ∙ I parameterinställningen trycker du på den för att öka värdet.

 

∙ I startläge, tryck på den för att öka motståndet.
  

 ∙ I parameterinställning, tryck på den för att minska värdet.

 

∙ I startläge, tryck på den för att minska motståndet.
  

 ∙ I stoppläge, tryck på den för att välja önskade rörelsemönster.

PROG / RESET ∙ I vilket tillstånd som helst, tryck länge (i 5 sekunder) och den elektroniska klockan
 

återställs. All data utom ODO kommer att återställas.
  

∙ Tangentkombination: FUN / SCAN och samtidigt UPP (+) knapp i 3 sekunder -
motorintrospektion.

∙ Tangentkombination: samtidigt PROGRAM- och NER- knappen (-) i 3 sekunder - ODO-värden
undersökning.

14
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FUNKTIONER
PROGRAM
Val av träningsläge. Det finns totalt 21 manuella program (P01-P16 och U1-U4).
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TID

Träningstiden visas på displayen under träningen. Om det inte upptäcks någon signal inom 256 sekunder
går den i viloläge. För att väcka datorn trycker du på valfri tangent, ger lite input eller startar träning. Alla
värden nollställs.
Räkna upp: utan värdeinställning räknar monitorn upp tiden i intervallet 0:00 - 99:59.

Nedräkning: om träningstiden har ställts in kommer systemet att räkna ner från det förinställda värdet.
När inställningsvärdet har uppnåtts ger monitorn ljudsignaler och stannar. Tryck på START / STOP-
tangenten för att räkna upp från 0:00.
DISTANS
Avståndet visas i fönstret. Monitorn börjar räkna i intervallet 1 - 999 m (måttenhet: 1 m). Efter att ha nått 1
km blir måttenheten 0,1 km (100 m). Skärmen kan visa från 1.000 km till 9.999 km.
Räkna upp: utan avståndsinställning räknar monitorn upp från 1 m till 9.999 km.

Nedräkning: om avståndet har ställts in kommer systemet att räkna ner från det förinställda värdet. När
inställningsvärdet har uppnåtts ger monitorn ljudsignaler och stannar. Tryck på START / STOP-knappen
för att räkna upp från 1 m.
KALORI
Antalet förbrända kalorier visas i fönstret. Räckvidden är: 0,0-999 kcal.

Räkna upp: utan kalorivärdeinställning räknar monitorn upp från 0,0 till 999.

Nedräkning: om kalorivärdet har ställts in kommer systemet att räkna ner från det förinställda värdet. När
inställningsvärdet uppnås, ger monitorn ljudsignaler och stannar. Tryck på START / STOP-knappen för att
räkna upp från 0,0.
ANTAL STRÖKAR
Antalet slag visas under träningen. Om det inte finns någon signal inom 256 sekunder återställs den till
noll.

Räkna upp: utan slagvärdeinställning räknar monitorn upp från 0 till 9999.

Nedräkning: om slagvärdet har ställts in kommer systemet att räkna ner från det förinställda värdet. När
inställningsvärdet har uppnåtts ger monitorn ljudsignaler och stannar. Tryck på START / STOP-knappen
för att räkna upp från 0.
WATT
Värdet på nuvarande watt under ett träningspass. Det kommer att ändras med motstånd eller hastighet.

STROKES / MIN.
På betyder rörelser (slag) per minut.
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OPERATIONER
Det finns totalt 21 manuella program. Användaren kan ställa in träningstiden och sedan delar
programmet upp denna träningsperiod (tid) i 10 delar.
Om användaren inte ställer in träningstiden räknas programmet upp per sekund och varje del varar i 1
minut.

MANUELLT PROGRAM
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Förinställda program: Program 01-14

∙ Tryck på PROGRAM-tangenten för att välja önskat program.

∙ Tryck på FUN / SCAN-knappen för att komma in i programmet.

∙ Tidsvisningen blinkar. Tryck sedan på UPP- eller NER-tangenten för att ställa in önskad tid för
övningen. Tryck på FUN / SCAN igen för att bekräfta det inställda värdet.

∙ Räkningsdisplayen blinkar. Tryck sedan på UPP eller NER för att ställa in önskat värde. Tryck på
FUN / SCAN igen för att bekräfta det inställda värdet.

∙ Avståndsdisplayen blinkar. Tryck sedan på UPP eller NER för att ställa in önskat värde. Tryck på
FUN / SCAN igen för att bekräfta det inställda värdet.

∙ Kaloridisplayen blinkar. Tryck sedan på UPP- eller NER-tangenten för att ställa in önskat värde.
Tryck på FUN / SCAN igen för att bekräfta det inställda värdet.

∙ Tryck på START / STOP-knappen för att starta träningen.

NOTERA:
∙ Tryck på FUN / SCAN-knappen för att gå till nästa inställningsfunktion.

∙ Om önskat värde har uppnåtts ger systemet en ljudsignal. Om det finns fler förinställda
(obligatoriska) värden, tryck på START / STOP för att fortsätta träningen efter ljudsignalen och
du kan nå nästa.

TÄVLINGSPROGRAM (PROGRAM 15)

∙ Tryck på PROGRAM-knappen och välj P15.

∙ Tryck på FUN / SCAN-knappen för att komma in i tävlingsprogrammet.

∙ Tidsvisningen blinkar. Tryck sedan på UPP- eller NER-tangenten för att ställa in önskad tid för
övningen. Tryck på FUN / SCAN igen för att bekräfta det inställda värdet.

∙ Avståndsdisplayen blinkar. Tryck sedan på UPP eller NER för att ställa in önskat värde. Tryck på
FUN / SCAN igen för att bekräfta det inställda värdet.

∙ Tryck på START / STOP-knappen för att starta träningen.

NOTERA:
∙ Tryck på FUN / SCAN-knappen för att gå till nästa inställningsfunktion.

∙ Det finns två delar av skärmen (övre och nedre delen). Övre del:
träningsavstånd, varje stapel betyder 1/10 av önskat avstånd Nedre del:
träningstid, varje stapel betyder 1/10 av önskad tid

∙ Om användaren når träningsenheten och avståndet är mindre än träningsavståndet, blinkar
avståndsstaplarna och betyder att användaren inte når önskat träningsavstånd. Annars ökar
staplarna. Det betyder att träningen är rätt.

16
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PROGRAM P16

Datorn justerar motståndsnivån efter pulsvärdet. Om det aktuella värdet är lägre än önskat värde
kommer motståndet att öka. Annars kommer den att minskas.

∙ Tryck på PROGRAM-knappen till P16.

∙ Tryck på FUN / SCAN-tangenten för att komma till pulsprogrammet.

∙ Pulsvisningen blinkar. Tryck sedan på UPP- eller NER-knappen för att ställa in önskat pulsvärde
som du vill nå. Tryck på FUN / SCAN-knappen för att bekräfta ditt inställningsvärde.

∙ Tidsvisningen blinkar. Tryck på UPP- eller NER-tangenten för att ställa in önskad träningstid.
Tryck på FUN / SCAN-knappen för att bekräfta ditt inställningsvärde.
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∙ Räkningsdisplayen blinkar. Tryck på UPP- eller NER-tangenten för att ställa in önskat värde.
Tryck på FUN / SCAN-knappen för att bekräfta ditt inställningsvärde.

∙ Avståndet blinkar. Tryck på UPP- eller NER-tangenten för att ställa in önskat avstånd som du vill
nå. Tryck på FUN / SCAN för att bekräfta inställningsvärdet.

ANVÄNDARPROGRAM (U1-U4)

∙ Tryck på PROGRAM-tangenten för att välja U1-U4.

∙ Tryck på FUN / SCAN för att komma in i användarprogrammet.

∙ Tidsvisningen blinkar. Tryck sedan på UPP- eller NER-tangenten för att ställa in önskad tid för
övningen. Tryck på FUN / SCAN igen för att bekräfta det inställda värdet.

∙ Räkningsdisplayen blinkar. Tryck sedan på UPP eller NER för att ställa in önskat värde. Tryck på
FUN / SCAN igen för att bekräfta det inställda värdet.

∙ Avståndsdisplayen blinkar. Tryck sedan på UPP eller NER för att ställa in önskat värde. Tryck på
FUN / SCAN igen för att bekräfta det inställda värdet.

∙ Kaloridisplayen blinkar. Tryck sedan på UPP- eller NER-tangenten för att ställa in önskat värde.
Tryck på FUN / SCAN igen för att bekräfta det inställda värdet.

∙ Profilen blinkar. Tryck sedan på UPP eller NER för att ställa in önskat profilvärde som du vill nå.
Tryck på FUN / SCAN-knappen för att bekräfta ditt inställningsvärde. Ställ in på samma sätt tills
alla profiler är färdiga.

∙ Strat ditt träningspass med START / STOP-tangenten.

NOTERA:
∙ Användaren kan höra en ljudsignal när önskat värde har uppnåtts.

∙ Om det finns fler förinställda värden, tryck på valfri knapp för att fortsätta träningen efter signalen
för att nå nästa.

ANVÄNDNING AV BRYSTBAND
Ställ in längden på bröstbältet så att det håller tätt men bekvämt på bröstet. Fukta kontaktytan med
vatten eller gel och fäst bröstbältet. Se till att bröstbältet är placerat i mitten av bröstet och att logotypen
är vänd och uppåt.
Personer med en pacemaker, defibrillator eller annan implanterad elektronisk enhet använder
bröstbandet på egen risk. Innan du använder bröstbältet för första gången rekommenderar vi att du utför
testerna under läkarens överinseende. Detta säkerställer säkerhet och tillförlitlighet när du använder en
pacemaker och ett bröstbälte. Motion kan utgöra en viss risk, särskilt för dem som inte utövar någon
sport. Vi rekommenderar starkt att du konsulterar din läkare innan du börjar ett vanligt träningsprogram.

17
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HUR TRÄNA
Fas av höger rodd för att stärka specifika muskler:

1. Stroke (Lower Muscle Motion): Böj knäna och sträck armarna. Ta tag i handtaget och håll
ryggen rak (bild 01).

2. Rörelse (mittmuskler): Reflektera benen och böj armarna (Bild 02).

3. Slut (överkroppsmuskler): Ta ryggen och benen tätt. Håll handlederna raka och dra i handtaget
(Bild 03).

4. Träna den fyrhåriga lårbensmuskeln (bild 04).

5. Muskelträning på armarna (bild 05).

6. Övning av rygg- och magmuskler (Bild 06)
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UNDERHÅLL
∙ Rengöring: Använd en mjuk trasa och ett milt rengöringsmedel för att rengöra produkten.

∙ Använd inte slipmedel eller lösningsmedel på plastdelar.

∙ Torka av svetten efter varje användning.

∙ Skydda din dator mot fukt för att undvika att skada elektroniken.

∙ Skydda maskinen och datorn från direkt solljus.

∙ Kontrollera alla skruvar och dra åt åt pedalerna minst en gång i veckan. Dra åt vid behov.

∙ Förvara på en torr och ren plats. Håll borta från barn.

MILJÖSKYDD

Efter att produktens livslängd har löpt ut eller om den eventuella reparationen är oekonomisk, kasta den
enligt lokala lagar och miljövänligt i närmaste skrotverk.
Genom korrekt avfallshantering skyddar du miljön och naturkällorna. Dessutom kan du hjälpa till att
skydda människors hälsa. Om du är osäker på hur du bortskaffar rätt, be lokala myndigheter att undvika
lagöverträdelser eller sanktioner.
Lägg inte batterierna bland hushållsavfall utan lämna in dem till återvinningsplatsen.

18
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VILLKOR OCH VILLKOR FÖR GARANTI, GARANTIKRAV
Allmänna garantivillkor och definition av villkor
Alla garantivillkor som anges nedan avgör proceduren för garantitäckning och garantikrav. Garantivillkor
och garantikrav regleras av lag nr 89/2012 Coll. Civillagen, och lag nr 634/1992 Coll., Konsumentskydd,
med ändringar, även i fall som inte anges i dessa garantiregler.
Säljaren är SEVEN SPORT sro med sitt säte på Borivojova Street 35/878, Prag 13000,
företagsregistreringsnummer: 26847264, registrerat i handelsregistret vid Regiondomstolen i Prag,
avsnitt C, infoga nr 116888.
Enligt giltiga lagliga regler beror det på om köparen är slutkund eller inte.

"Köparen som är slutkund" eller helt enkelt "slutkund" är den juridiska enhet som inte slutar och utför
avtalet 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 överensstämmer med det
allmänna köpeavtalet och affärsvillkoren.
Dessa garantivillkor och garantikrav är en integrerad del av varje köpeavtal som görs mellan säljaren och
köparen. Alla garantivillkor är giltiga och bindande, om inte annat anges i köpeavtalet, i ändringen av
detta avtal eller i ett annat skriftligt avtal.
Garantivillkor
Garantiperiod

Säljaren ger köparen 24 månaders garanti för varukvalitet, såvida inte annat anges i garantibeviset,
fakturan, leveransbrev eller andra dokument relaterade till varorna. Den lagliga garantiperioden som
tillhandahålls konsumenten påverkas inte.
Genom garantin för varukvalitet garanterar säljaren att de levererade varorna under en viss tid ska vara
lämpliga för regelbunden eller kontraktsanvändning, och att varorna ska bibehålla sina vanliga eller
avtalade funktioner.
Garantin täcker inte fel som härrör från (om tillämpligt):

∙ Användarens fel, dvs produktskador orsakade av okvalificerat reparationsarbete, felaktig
montering, otillräcklig införande av stolpen i ramen, otillräcklig åtdragning av pedaler och vevar
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∙ Felaktigt underhåll

∙ Mekaniska skador

∙ Regelbunden användning (t.ex. slitage på gummi- och plastdelar, rörliga mekanismer, fogar 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 förändringar i design eller konstruktion etc.

Garantikravförfarande
Köparen är skyldig att kontrollera de varor som levereras 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 med sådan kontroll.
När du gör ett garantikrav är köparen skyldig på säljarens begäran att bevisa köpet och giltigheten av
fordran genom fakturan eller leveransfakturan som inkluderar 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. i det fall att garantivillkoren inte har
uppfyllts eller vid rapportering av felet av misstag etc.), säljaren 19
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är berättigad att kräva ersättning för alla kostnader som uppstår vid reparationen. Kostnaden ska
beräknas enligt giltig prislista för 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 till följd av det falska
garantikravet.

Om köparen gör anspråk på varorna som lagligen täcks av garantin från säljaren, ska säljaren åtgärda
de rapporterade bristerna genom reparation eller genom byte av den skadade delen eller produkten mot
en ny. Baserat på köparens överenskommelse har säljaren rätt att byta ut de defekterade varorna mot ett
fullt kompatibelt gods med samma eller bättre tekniska egenskaper. Säljaren har rätt att välja den form av
garantikravsprocedurer som beskrivs i detta stycke.

Säljaren ska reglera garantikravet inom 30 dagar efter leveransen av de defekta varorna, såvida inte en
längre period har avtalats. Dagen då de reparerade eller utbytta varorna överlämnas till köparen anses
vara dagen för garantianspråket. När säljaren inte kan lösa garantianspråket inom den överenskomna
perioden på grund av varufelens specifika karaktär, ska han och köparen komma överens om en
alternativ lösning. Om ett sådant avtal inte görs är säljaren skyldig att ge köparen en ekonomisk
ersättning i form av återbetalning.

SEVEN SPORT sro
  

Registrerat kontor: Borivojova 35/878, 130 00 Praha 3, Tjeckien
Huvudkontor: Delnicka 957, 749 01 Vitkov, Tjeckien
Garanti- och servicecenter: Cermenska 486, 749 01 Vitkov, Tjeckien

CRN: 26847264
MOMSREGISTRERINGSNUMMER: CZ26847264
Telefon: +420 556300 970
E-post: eshop@insportline.cz

 

reklamace@insportline.cz
 

servis@insportline.cz
Webb: www.insportline.cz

   

SK
  

INSPORTLINE sro
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Huvudkontor, garanti och servicecenter: Elektricna 6471, 911 01 Trencin, Slovakien
CRN: 36311723

  

Moms-ID: SK2020177082
  

Telefon: +421 (0) 326526701
E-post: objednavky@insportline.sk

 

reklamacie@insportline.sk
 

servis@insportline.sk
Webb: www.insportline.sk

Datum för försäljning:
 

Säljarens stämpel och underskrift:
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