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SÄKERHETSÅTGÄRDER

Spara manualen för framtida användning.

• Läs hela handboken före första användningen.

• Det är viktigt att läsa hela handboken innan montering och första användning. Säker och effektiv körning kan endast uppnås om 

utrustningen monteras, underhålls och används korrekt. Det är ditt ansvar att se till att alla användare informeras om alla varningar 

och försiktighetsåtgärder.

Om du tar mediciner som påverkar din hjärtfrekvens eller ditt blodtryck, bör du rådfråga din läkare innan du börjar träna.

Var medveten om kroppens signaler. Felaktig eller överdriven träning kan skada din hälsa.

Sluta träna om du upplever något av följande symtom: smärta, brösttäthet, oregelbunden hjärtrytm, extrem andfåddhet, yrsel, yrsel 

eller illamående. Du bör kontakta din läkare innan du fortsätter med träningsprogrammet.

Håll barn och husdjur borta från utrustningen. Utrustningen är endast avsedd för vuxna.

Använd utrustningen på en fast, plan, jämn yta med ett skyddsklädsel för golvet eller mattan. För säkerhets skull, håll minst 0,6 m 

ledigt utrymme runt det.

Kontrollera att muttrarna och skruvarna är åtdragna ordentligt före varje användning.

Utrustningens säkerhetsnivå kan endast upprätthållas om den regelbundet undersöks för skador och slitage.

Använd alltid utrustningen enligt anvisningarna. Använd inte utrustningen om du hittar defekta komponenter eller om du hör något 

ovanligt ljud från utrustningen under användning. Reparera maskinen omedelbart.

Använd lämpliga kläder. Använd inte lösa kläder som kan fastna i maskinen eller som kan begränsa din rörelse.

Maskinen är inte lämplig för terapeutisk användning.

Ingen justerbar del får skjuta ut och begränsa användarens rörelse.

Var försiktig så att du inte skadar ryggen när du lyfter eller flyttar utrustningen. Skaffa hjälp från en annan person vid behov.

Viktgräns: 150 kg

Kategori: SB (EN 957-1 och EN 957-7, lämplig för professionellt och kommersiellt bruk)

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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PARAMETRAR

Mått

Dimension vid vikning

Vikt

Svänghjulets vikt

Bromssystem

Motståndsnivåer

Sitsutrymme

Viktgräns

126,5 x 57 x 192,5 cm 245 x 

57 x 112 cm 40 kg

3 kg

Magnetisk

16

99 cm

150 kg

DELAR LISTA

Nej.

1

3

4

5

8

Artikel St

1

1

1

1

1

Nej.

10

13

38L Fotpedal fram (vänster) 38R 

Fotpedal fram (höger)

Verktyg och anslutningsmaterial

Artikel St

1

1

1

1

1

Huvudram

Främre stabilisator

Bakre stabilisator

Fäste för pedaler

Skjutstång

Kontrollpanel

Sittplats
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HOPSÄTTNING

STEG 1

1. Fäst vänster och höger fotöverdrag (38L, 38R) på huvudramen (1) med skruvar (86).

2. Fäst den främre stabilisatorn (3) på huvudramen (1) som visas i fig. a. Använd insexbultar (20), fjäderbrickor (21) och platta brickor 

(22) enligt bilden. b.

STEG 2

1. Fäst glidbalken (8) på huvudramen (1) med insexbultar (20), fjäderbrickor (21) och platta brickor (22).

2. Fäst den bakre stabilisatorn (4) på   glidbalken (8) med insexbultar (20), fjäderbrickor (21) och platta brickor (22), som visas i fig. a.
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3. Fäst den förmonterade bufferten med en mutter (28 & 26) och buffert (26) på glidbalken (8) med insexbultar (27) som visas i fig. b.

STEG 3

Fäst fästet för pedaler (5) på huvudramen (1) med insexbultar (20), fjäderbrickor (21) och platta brickor (22).
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STEG 4

Steg på fotspaken (9) för att fälla in och fälla ut glidbalken (8) enligt bilden.

STEG 5

1. Anslut den övre datorkabeln (101) och sensorkablarna (102, 103) till kontrollpanelen (10).

2. Fäst manöverpanelen (10) på manöverpanelens fäste med bultar (76) som visas i förstorad vy.

3. Justera styrstången (2) till en lämplig position som visas i förstorad vy.

4. Anslut adaptern och slå på kontrollpanelen.
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PEDALJUSTERING

Justering nedåt

Dra ut klämmorna på pedalfästplattorna (15) och tryck samtidigt pedalerna nedåt som visas på bilden nedan.

Justering nedåt

Du behöver inte dra ut klämmorna. För att minska pedalernas storlek, dra helt enkelt upp dem enligt bilden nedan.
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KONTROLLPANEL

Displayfunktioner

FUNGERA

WATTS

KALORIER

BESKRIVNING

Displayintervall: 0-999 W; växlar med kalorivisning

Visar antal förbrända kalorier; växlar med wattvisning.

Visningsintervall: 0–9999 cal; justeringsområde: 0–9990 cal Visar roddavstånd.

Visningsområde: 0–99999 m; värdet ökar / minskar med 100 m

Visar bpm under träning. Visningsområde: 

30–230 slag / min Visar tidpunkten för 

träningen. Visningsområde: 0: 00 ~ 99: 00 min

Värden skannas var 6: e sekund. Datorn visar den tid som krävs för att avsluta 

500 m enligt aktuell hastighet.

Visningsintervall: 0–99; värdet ökar / minskar med 5 spm

Justerar motståndsnivån.

Antal motståndsnivåer: 16 räknade 

slutförda slag.

Visningsområde: 0–9999 slag

Totalslag uppdateras var 6: e sekund.

Koppla bort maskinen från uttaget för att rensa antalet slag.

Visar träningstid.

Manuellt läge.

DISTANS

PULS

TID / 500M

SPM

LADDA

STROKES

TID

MANUELL
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PROGRAM

HRC

LOPP

ANVÄNDARE

Välj ett av de 12 förinställda programmen. 

Pulsstyrningsläge.

Roddkonkurrens med datorn. Skapa din egen 

motståndsnivåprofil.

Nyckelfunktioner

NYCKEL

Upp

Ner

Stiga på

FUNGERA

Öka ett värde eller gå uppåt genom valet. Minska ett värde eller gå nedåt 

genom valet. Bekräfta en inställning eller ett val.

Tryck på knappen för att rensa ett värde i inställningarna.

Tryck på knappen när du har avslutat träningen för att återgå till huvudmenyn.

Håll in knappen i två sekunder för att starta om kontrollpanelen. Tryck för att 

starta eller sluta träna.

Tryck för att mäta din hjärtfrekvensåterställningsstatus.

Återställa

Start / Stopp

Återhämtning

Operationer

1. STRÖM PÅ

Anslut maskinen till strömförsörjningen (eller tryck på RESET i 2 sekunder). Datorn slås på med en klocka och visar alla fönster på 

skärmen i 2 sekunder (Bild 1). Välj USER och tryck sedan på UPP och NER för att välja ett av USER-programmen (U1-U4) och 

bekräfta genom att trycka på ENTER. Gå sedan in i träningsläge. När du är klar med träningen återgår motståndet till den lägsta 

nivån.

figur 1

2. SOVLÄGE

Om maskinen inte upptäcker hjärtslag eller inmatning på 4 minuter stängs skärmen av och motståndet återgår till den lägsta nivån. 

Alla uppmätta värden sparas vid nästa övning.

3. FUNKTIONSVAL

I träningsinställningen kommer “MANUAL” att blinka på displayen. Tryck UPP och NER för att välja MANUAL → PROGRAM → HRC 

→ LOPP → ANVÄNDARE. Bekräfta genom att trycka på ENTER.

4. MANUELLT LÄGE

a. Gå in i manuellt läge genom att trycka på START / STOP i huvudmenyn.
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b. Du kan också välja läge genom att välja det med UPP- och NER-tangenterna och bekräfta med ENTER.

Tryck på UPP och NER för att ställa in ett målvärde för TID, AVSTAND, CAORIES eller PULSE och tryck på ENTER (Bild 2). 

(TID och DISTANCE kan inte förinställas samtidigt).

Tryck på START / STOP för att börja träna (fig. 3). De inställda värdena börjar räkna ner från målvärdet. Tryck på UPP och 

NER för att justera motståndsnivån.

När ett av de förinställda värdena räknas ner till noll stannar maskinen. Displayen börjar blinka och avger ett ljud. Efter 8 

sekunder visas medelvärden. (Tryck på valfri knapp för att stoppa alarmet). TIME återgår till det tidigare inställda värdet.

c.

d.

e.

Fig. 2

f. Tryck på RESET för att gå tillbaka till huvudmenyn.

5. PROGRAMLÄGE

a. Välj programläge genom att trycka på UPP och NER och sedan ENTER för att bekräfta.

b. Tryck på UPP och NER för att välja motståndsprofil (P1 - P12) och tryck på ENTER för att bekräfta.

Fig. 3

Fig. 4

Tryck på UPP och NER för att ställa in TID (Bild 5) och tryck på ENTER för att bekräfta.

Tryck på START / STOP för att börja träna. Du kan justera motståndet genom att trycka på UPP eller NER.

När TIME räknas ner till noll stannar maskinen. Displayen börjar blinka och avger ett ljud. Efter 8 sekunder visas 

medelvärden. (Tryck på valfri knapp för att stoppa larmet.) TIDEN återgår till det tidigare inställda värdet.

Tryck på RESET för att gå tillbaka till huvudmenyn.

c.

d.

e.

f.

6. HRC-LÄGE

a. Ta på dig bröstbandet (se ”Instruktioner för bröstbälte”).

b. Tryck på UPP och NER för att välja HRC-läge och tryck på ENTER för att bekräfta.

c. Tryck på UPP och NER för att ställa in din AGE (standardvärde = 25, fig. 6) och tryck på ENTER för att bekräfta.

Tryck på UPP och NER för att välja 55%, 75%, 90% och MÅL (Bild 7). När du ställer in TARGET-hjärtfrekvensen är de 

förinställda värdena 55% (standardvärde = 107 bpm), 75% (standardvärde = 146 bpm), 90% (standardvärde = 175 bpm) och 

TAG (standardvärde = 100 bpm) . Värdena visas i PULS-fönstret. När du väljer TAG börjar standardvärdet 100 slag per minut 

att blinka (Bild 8). Tryck på UPP och NER för att ställa in PULSE från 30 - 230.

d.

Bild 5
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Bild 6

e. Tryck på UPP och NER för att förinställa TID (Bild 9).

Bild 7

Bild 8

Tryck på START / STOP för att börja träna. Om maskinen inte upptäcker någon puls börjar en hjärtikon blinka på displayen. 

När pulsingången har detekterats börjar TIME räkna ner. När TID räknar ner till noll stannar maskinen. Displayen börjar blinka 

och avger ett ljud. Efter 8 sekunder visas medelvärden (tryck på valfri knapp för att stoppa larmet.) TIDEN återgår till tidigare 

inställt värde.

Tryck på RESET för att gå tillbaka till huvudmenyn.

f.

g.

7. RASLÄGE

a. Tryck på UPP och NER för att välja tävlingsläge (bild 10). Tryck på ENTER för att bekräfta.

b. Tryck på UPP och NER för att ställa in SPM (standardvärde = 10) och DISTANCE (standardvärde = 500)

- Bild 11. Tryck på ENTER för att bekräfta.

Bild 9

Fig. 10

c. Tryck på START / STOP för att börja träna. Förloppet för USER (“U”) och PC visas på kontrollpanelen (Bild 12). Det virtuella 

avståndet kommer också att visas (Fig.

13).

Bild 11

Bild 12 Bild 13
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d. När ett målvärde har uppnåtts kommer maskinen att stanna. Slutliga data för PC och USER visas (Fig. 14). Kontrollpanelen 

börjar sända ett ljud. (Tryck på valfri knapp för att stoppa alarmet.)

Fig. 14

e. Tryck på RESET för att återgå till huvudmenyn.

8. ANVÄNDARLÄGE

a. Tryck på UPP och NER för att välja användarläge och tryck på ENTER för att bekräfta.

b. Tryck på UPP och NER för att ställa in motståndsnivån för varje kolumn (fig. 15). Tryck på ENTER för att bekräfta och gå vidare till 

nästa kolumn. Håll ENTER intryckt i 2 sekunder för att avsluta eller avsluta inställningarna.

Tryck på UPP och NER för att förinställa TID (Bild 16) och tryck på ENTER för att bekräfta.c.

Bild 15

Tryck på START / STOP för att börja träna. Tryck på UPP och NER för att justera motståndsnivån.

När det förinställda värdet räknas ner till noll stannar maskinen och börjar avge ett ljud. (Tryck på valfri knapp för att stoppa 

larmet.)

Tryck på START / STOP för att pausa övningen. Tryck på 

RESET för att återgå till huvudmenyn.

d.

e.

f.

g.

9. ÅTERVINNINGSLÄGE

a. Ta på dig bröstbandet (se ”Instruktioner för bröstbälte”).

b. När din puls visas på displayen, tryck på RECOVERY.

c. Värdena på displayen försvinner, förutom fönstren TIME och PULSE (bild 17). Maskinen börjar räkna ner 60 sekunder.

Efter nedräkningen visas din återhämtningsstatus som FX (X = 1-6) - Fig. 18. Se diagrammet nedan.d.

Bild 16
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e. Tryck på RECOVERY igen för att återgå till huvudmenyn.

Bild 17 Bild 18

Återställningsstatus:

1.0

1,0 <F <2,0

2,0 <F <2,9

3,0 <F <3,9

4,0 <F <5,9

6.0

UTESTÅENDE

EXCELLENT

BRA

RÄTTVIST

UNDER MEDEL

FATTIG

Anmärkningar:

1. Om “E-2” visas på skärmen, kontrollera om alla kablar är väl anslutna och oskadade.

2. Om maskinen inte upptäcker någon puls eller annan ingång på 4 minuter kommer den att gå in i SOVLÄGE.

Programmera motståndsprofiler

PROGRAM 1 PROGRAM 2 PROGRAM 3

PROGRAM 4 PROGRAM 5 PROGRAM 6

PROGRAM 7 PROGRAM 8 PROGRAM 9

PROGRAM 10 PROGRAM 11 PROGRAM 12
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INSTRUKTIONER FÖR BRÖSTBAND

Installation av batteri

Placera batteriet med den positiva polen uppåt som visas på bilden.

Tryck in batteriet i remmen och se till att det är i ett jämnt läge.

Sätt tillbaka batterilocket. Pilen på locket ska peka mot CE-märket. Använd 

sedan ett mynt eller något annat liknande verktyg för att vrida locket medurs så 

att pilen pekar på "CLOSE" -markeringen.

Ett låst lock ska se ut så här.

Sätt på bröstbandet

Sätt på bröstbandet enligt bilderna nedan. Remmen upptäcker din hjärtfrekvens och börjar sända den till datorn. När signalen har tagits emot 

visas en hjärtikon på displayen. Din hjärtfrekvens visas på 3-5 sekunder.
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När du är klar med att använda bröstbandet, ta av det och förvara det på ett säkert ställe.

Meddelanden

• Fukta huden innan du sätter på bröstbandet. På så sätt kommer sändaren att upptäcka din hjärtfrekvens lättare.

Använd bröstbältet som visas på bilderna ovan.

Se till att bröstbandet ligger så nära hjärtat som möjligt. Bröstbandsdata måste anslutas 

till RF 5.3 KHZ.

För att maskinen ska kunna ta emot signalen måste bröstbältet vara på mottagningsavståndet 90 - 130 cm.

Batterilivslängd: Om du använder bröstbältet 1 timme per dag räcker batteriet i 12 månader (batteriet är redan installerat i 

bröstbältet). Om mottagningsavståndet är otillräckligt eller det inte finns någon signal, byt ut batteriet och sätt i det igen.

Vattentät nivå: 1 bankomat

•

•

•

•

•

•
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EXPLODERAD RITNING
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DELAR LISTA

Nej.

1

2

3

4

5

Artikel

Huvudram

Styrstolpe

Främre stabilisator

Bakre stabilisator

Fäste för pedal

Stödfäste för

sittplats

Stöd för glidbalk

Skjutstång

Fotspak

Dator

Vänster fotlock

Höger fotlock

Justerbart fotlock

Sittplats

Trampa

Fästplatta för pedal

Skumrulle

Skum

Rund keps D31.8 * 19L

Skydd för rulle

Insexbult M8x1.25x20L

Fjäderbricka D15.4xD8.2x2T

Platt bricka D16 * D8,5 * 1,2T

Platt bricka D25xD8.5x2T

Bult M8 * 1,25 * 15L

Anslutande axel

Buffert 34 * 34 * 22T

Insexbult M8 * 1,25 * 100L

Mutter M8 * P1.25 * 6T

Skydd för skjutskenan 

Vänster kedjelock

Höger kedjelock

Bakre kedjelucka (vänster) 

Bakre kedjelock (höger) Kåpa 

för dragrem

St

1

1

1

1

1

Nej.

55

56

57

58

59

Artikel

Bult M8x1.25x35L

Kupolmutter M8 * 1,25 * 15T

Remskiva D37.4 * D8 * 11

Fästplatta för fjäder

Svänghjulaxel

St

6

6

4

1

1

6 1 60 C-klämma S-10 (1T) 2

7

8

9

10

11L

11R

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30L

30R

31L

31R

32

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

1

2

2

1

17

24

27

6

2

1

4

2

2

1

1

1

1

1

1

61

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Mutter D9,5x5T (3/8 "-26UNF)

Volute vår

Skruv ST4.2 * 15L

Lager # 6000ZZ

Mutter D9.5 * 4T (3/8 "-26 UNF) * 4T

Remskiva D50 * 26L

Stegbult M8 * 1,25 * 55,5L

Nylonmutter M8 * 1,25 * 8T

Bussning D13.5 * D10 * 9

Platt bricka D15 * D5.2 * 1.0T

Skruv M5 * 0,8 * 15L

Nylonmutter M5 * 0,8 * 5T

Skruv ST3.5 * 25L

Skruv ST4.2 * 15L

Bult M5 * 0,8 * 10L

Stift D6 * 26,5 * 7,7

Buffert D9 * D5.8 * 13

Låsbult D18.9 * 66L

Fjäder D2.0 * D18 * 75L

Stegbult D8 * M6 * 10

Vevstake

Insexbult M8 * 1,25 * 25L

Nylonmutter M8 * 1,25 * 8T

Insexskruv M8 * 1,25 * 80L

Skruv M5x0.8x10L

Buffert 35 * 35 * 5T

Runt lock D7 / 8 "x17L

Fjäder D3.5 * D30 * 60L

Skruv ST4x1.41x10L

1

1

4

2

2

1

1

1

2

2

2

2

4

20

8

2

2

1

1

1

1

1

2

1

11

2

1

1

2
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33 Sidokåpa 2 91 Bussning D38 * D8.1 * 8T 2

34 Vägledning för att dra i remmar 1 92 Bussning D38 * D10.2 * 11T 2

35

36

37

Luftbladssats

Fäströr för fjäder

Fästplatta

1

1

1

93

94

95

Bult M10 * 1,5 * 80L

Nylonmutter M10 * 1,5 * 10T

Platt bricka D30 * D10 * 3T

Fäste för

dator

Insexbult M8x1.25x15L

Skruv ST4.2x1.4x10L

Platt bricka D12 * D4.3 * 1.0T

Platt bricka D15 * D5.2 * 3.0T

1

3

2

38L Främre fotskydd (vänster) 1 96 1

38R

39

40

41

Främre fotskydd (höger) Buffert 

D25 * D4.5 * 8T

Dragrem

Hjul för att dra i remmen

Fäste för

volute våren

Pedalrem

Svänghjul

1

1

1

1

97

98

99

100

2

8

8

4

42 1 101 Övre datorkabel 1

43

44

2

1

102

103

Sensor

Sensor (1)

1

1

45 Bälte 1 104 Fäste för sensor 1

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Justerbar bricka

U-bricka

Mutter M6 * 1 * 5T

Distansdon D10 * D14 * 3T

Lossa muttern 3/8 "-26UNFx6.5T

Skruvkork

Bussning D28.6 * D22.6 * 3T

Bussning D12 * D8.2 * 12.6L

Remskiva D32 * D18 * 10

2

2

2

1

4

1

2

6

2

105

106

107

108

109

110

111

\

\

Rund magnet

Kraftledning

Motor

Skruv ST4.2 * 1.4 * 15L

Dragkabel

Adapter

Bröstbälte

Skiftnyckel

Allen-nyckel

4

1

1

4

1

1

1

1

1

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 

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 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 gällande 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 genomför 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 i den utsträckning som anges i 

handelslagen.
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Dessa garantivillkor och garantikrav 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 ger köparen 24 månaders garanti för varukvalitet, såvida inte annat anges i garantiintyget, 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, det vill säga produktskador orsakade av okvalificerat reparationsarbete, felaktig montering, otillräcklig införande av 

sadelstolpen i ramen, otillräcklig åtdragning av pedaler och vevar

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 serienummer. 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 uppfylldes eller i händelse av att fel rapporteras av 

misstag etc.), kan säljaren kräva ersättning för alla kostnader som uppstår till följd av 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 falskt garantianspråk.

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 formen på de 

garantiprövningsförfaranden 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. Den dag då 

de reparerade eller utbytta varorna överlämnas till köparen anses vara dagen för garantianspråket. När säljaren inte kan reglera garantikravet 

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.
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SEVEN SPORT sro

Registrerat kontor:

Huvudkontor:

Garanti- och servicecenter:

CRN:

MOMSREGISTRERINGSNUMMER:

Telefon:

E-post:

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

Vitkov, Tjeckien Cermenska 486, 749 01 Vitkov, Tjeckien

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:

CRN: 36311723

Moms-ID: SK2020177082

Telefon:

E-post:

Elektricna 6471, 911 01 Trencin, Slovakien

+ 421 (0) 326526701

objednavky@insportline.sk

reklamacie@insportline.sk

servis@insportline.sk

www.insportline.skWebb:

Datum för försäljning: Säljarens stämpel och underskrift:

21


