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SÄKERHETS INSTRUKTIONER

•

•

•

Läs handboken noggrant och förvara den för framtida referens.

För att säkerställa bästa möjliga säkerhet för träningen, kontrollera den regelbundet på skador och slitna delar.

Om du vidarebefordrar denna träningsperson till en annan person eller om du tillåter en annan person att använda den, se till att 

personen känner till innehållet och instruktionerna i dessa instruktioner.

Endast en person ska använda träningen åt gången.

Se till att alla skruvar, bultar och andra fogar är ordentligt åtdragna och sitter ordentligt före den första användningen.

Ta bort alla vassa föremål runt träningen innan du börjar träna. Använd bara övningen för din träning om den fungerar 

felfritt.

Alla trasiga, slitna eller defekta delar måste omedelbart bytas ut och / eller träningen får inte längre användas förrän den har 

underhållits och reparerats ordentligt.

Föräldrar och andra övervakande personer bör vara medvetna om sitt ansvar på grund av situationer som kan uppstå för vilka 

träningen inte har utformats och som kan uppstå på grund av barns naturliga lekinstinkt och intresse för att experimentera.

Om du tillåter barn att använda den här träningen måste du ta hänsyn till och bedöma deras mentala och fysiska tillstånd och 

utveckling och framför allt deras temperament. Barn ska använda träningen endast under övervakning av vuxna och instrueras om 

korrekt och korrekt användning av träningen. Träningen är inte en leksak.

För din egen säkerhet, se alltid till att det finns minst 0,6 meter ledigt utrymme i alla riktningar runt din produkt medan du tränar.

För att undvika eventuella olyckor, låt inte barn närma sig träningen utan tillsyn, eftersom de kan använda den på ett sätt som den 

inte är avsedd för på grund av deras naturliga lekinstinkt och intresse för att experimentera.

Observera att felaktig och överdriven träning kan vara skadlig för din hälsa.

Observera att spakar och andra justeringsmekanismer inte skjuter in i rörelseområdet under träningen.

Se till att träningen står på ett stabilt sätt och att eventuella ojämnheter i golvet utjämnas när du ställer in tränaren.

Bär alltid lämpliga kläder och skor som är lämpliga för din träning på träningen. Kläderna måste utformas så att de inte kommer att 

fastna i någon del av träningen under träningen på grund av sin form (till exempel längd). Var noga med att ha lämpliga skor som är 

lämpliga för träningen, stötta fötterna ordentligt och som är försedda med en halkfri sula.

Var noga med att konsultera en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram. Han kan ge dig riktiga tips och råd med avseende på 

den individuella stressintensiteten för dig såväl som din träning och förnuftiga matvanor.

Viktgräns: 150 kg

VARNING! Hjärtfrekvensmätaren kanske inte är korrekt. Överbelastning under träning kan orsaka allvarliga personskador eller 

dödsfall. Om du känner obehag, sluta omedelbart träningen!

Kategori: SC för professionellt och kommersiellt bruk (enligt EN 957)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

VIKTIGA ANTECKNINGAR

• Montera träningsmaskinen enligt monteringsanvisningarna och se till att endast använda de konstruktionsdelar som medföljer 

träningsmaskinen och som är konstruerade för den. Innan monteringen, se till att
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leveransinnehållet är komplett genom att hänvisa till dellistan i monterings- och bruksanvisningen.

Var noga med att placera träningen på en torr och jämn plats och alltid skydda den mot fukt. Om du vill skydda platsen särskilt mot 

tryckpunkter, föroreningar etc. rekommenderas att du placerar en lämplig, halksäker matta under träningen.

Den allmänna regeln är att utövare och träningsredskap inte är några leksaker. Därför får de endast användas av korrekt 

informerade eller instruerade personer.

Sluta träningen omedelbart vid yrsel, illamående, bröstsmärtor eller andra fysiska symtom. Om du är osäker, kontakta din läkare 

omedelbart.

Barn, funktionshindrade och handikappade personer bör använda övningen endast under överinseende och i närvaro av en annan 

person som kan ge stöd och användbara instruktioner.

Se till att dina kroppsdelar och andra personer aldrig är nära rörliga delar av träningen under dess användning.

När du justerar de justerbara delarna, se till att de är rätt justerade och notera det markerade, maximala justeringsläget, till exempel 

för sadelstödet.

Träna inte omedelbart efter måltiderna!

•

•

•

•

•

•

•

HOPSÄTTNING

Se till att du har tillräckligt med ledigt utrymme innan montering.

Se till att du har alla delar innan montering och att inga saknas.

STEG 1

Ta bort den fastsatta plattan (C) genom att skruva loss de två skruvarna (B) på huvudramens framsida (1). Plattan och skruvarna krävs inte för 

nästa steg.

Lyft stolpen (44) i pilens riktning i figuren så nära huvudramen (1) som möjligt. En person håller stolpen och den andra ansluter kablarna (A1 

och A2). Sätt sedan in kabeln i huvudramen (1). Fäst stolpen med skruvarna (33) och brickorna (34).
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STEG 2

Huvudramen (1) stöds av förpackningsmaterialet (A). Det finns 3 bultar (33) och 3 brickor (34) på   höger och vänster stabilisator (3, 2) med 

foten. Skruvarna (21) skruvas framför huvudramen (1). Skruva loss dessa skruvar och behåll dem, skruvarna används fortfarande. Fäst den 

högra och vänstra stabilisatorn med foten (3, 2) på huvudramen (1) med 3 skruvar (33) och 3 brickor (34) på   vardera sidan.

Ta bort förpackningsmaterialet (A) under huvudramen (1). Fäst det främre skenlocket (40) på huvudramen (1) med två skruvar (21).
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STEG 3

Ta bort de två skruvarna (21) från huvudramen och fäst det bakre stabilisatorskyddet med de två skruvarna (21).

STEG 4

Fäst kedjeskyddet (42 och 43) på huvudramen (1) enligt bilden.
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STEG 5

Anslut konsolkablarna (51) enligt bilden. Anslut kablarna (A1 - A2), (B1 - B2), (C1 - C2), (D1 D2), (E1 - E2) och anslut de överflödiga kablarna i 

stolpen (44). Fäst sedan konsolen (51) på stolpen (44) med 4 skruvar (52).

STEG 6

Ta bort de tre skruvarna (21) från stolpen (44). Fäst sedan locken (48 och 49) på stolpen med 3 skruvar (21).
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STEG 7

Ta bort de 4 skruvarna (74) och 4 muttrarna (7) från vänster och höger styr (72 och 73). Installera locken (75) på vänster och höger styr (72 

och 73). Fäst sedan vänster och höger styr med skruvarna (74) och muttrarna (7). Skjut sedan över locken (75).
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LUTNINGSJUSTERING

Du kan justera pedalen '' lutning med handtag. Du kan välja mellan nivåerna 1 - 5.

TRÖSTA

Konsolen innehåller 21 program:

1 Manuellt program

10 förinställda program

P2: ValleyP1: Rullande

P3: Fettförbränning P4: Ramp
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P5: Berg P6: Intervall

P7: Cardio P8: Uthållighet

P9: Lutning P10: Rally

WATT-program

HRC-programmet

55% HR 75% HR
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90% HR MÅL HR

Användarprogram 1 - 4

Användarprogram 1 Användarprogram 2

Användarprogram 3 Användarprogram 4

KROPPSFETT

Köns-, höjd-, vikt- och åldersdata sparas även när du kopplar bort enheten.

Punktdisplayen visar aktuell status.
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Pulsen visas.

Hastighet, varvtal, tid, avstånd, effekt, WATT, puls, nivå visas samtidigt.

Konsolen stängs automatiskt av om konsolen inte tar emot signalen på 4 minuter.

KNAPPAR

STIGA PÅ Om inget program körs (displayen visar STOP), tryck på ENTER för att öppna programvalet

1. När du väljer ett program, tryck på ENTER för att bekräfta programmet

2. När du ställer in värden i inställningen, tryck på ENTER för att bekräfta inställningen

När ett program körs (displayen visar START) kan du använda ENTER-tangenten för att växla mellan 

visad SPEED, RPM eller alternativ display.

Tryck för att pausa eller starta programmet

I vilket läge som helst, håll ned knappen i två sekunder för att starta om konsolen

Använd knappen för att välja programmet ovan eller öka värdet (om knappen är en vridratt, vrid medurs)

Använd knappen för att välja programmet nedan eller minska värdet (om knappen är en vridratt, vrid 

moturs)

Testa först att enheten känner av din aktuella hjärtfrekvens och tryck sedan på för att starta återställningstestet

Tryck på knappen flera gånger för att avsluta testet

I inställningarna kan du återställa värdena till fabriksinställningarna Håll ned knappen i 

2 sekunder för att starta om konsolen

START / STOPP

UPP

NER

PULSÅTERVINNING

ÅTERSTÄLL (om tillgängligt)

ANVÄNDA SIG AV

A. SLÅ PÅ

Anslut enheten till eluttaget, konsolen startar, ett pip hörs och går in på startskärmen (Bild 24)

Bild. 24

B. PROGRAMVAL

Manuellt program eller förinställda program P1-P10

1. Välj ett program med hjälp av navigeringsknapparna UPP / NER (Bild 25)

2. Tryck på ENTER för att bekräfta ditt val och ange tidsinställningen

3. TID börjar blinka och använd UPP / NED-navigeringsknapparna för att ställa in värdet, tryck sedan på ENTER för att bekräfta (Bild 26)
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Bild. 25

4. Ställ sedan in DISTANCE med UPP / NED-navigeringsknapparna för att ställa in värdet och tryck sedan på ENTER för att bekräfta (Bild 

27)

5. Ställ sedan in KALORIER med UPP / NED-navigeringsknapparna för att ställa in värdet, bekräfta sedan med ENTER (Bild 28)

Bild. 26

Bild. 27

6. Tryck på START / STOP för att starta programmet.

NOTERA: I WATT-programmet ställs belastningen in i vridmoment och varvtal. WATT-värdet förblir detsamma om du trampar snabbt, 

belastningen minskar och om du trampar långsamt ökar belastningen

Bild. 28

C. HRC-PROGRAM

Värden 55%, 75% och 90%

Maxvärdet beror på ålder

1. Välj pulsstyrningsprogram

2. Bekräfta med ENTER och ställ in tiden

3. Använd navigeringsknapparna för att ställa in tiden och bekräfta med ENTER och ställ sedan in avståndet

4. Använd navigeringsknapparna för att ställa in avståndet och bekräfta med ENTER och ställ sedan in de förbrända kalorierna

Använd navigeringsknapparna för att ställa in önskad kaloriförbränning och bekräfta med ENTER och ställ sedan in åldern

Använd navigeringsknapparna för att ställa in ålder och bekräfta med ENTER. Då ställer 

programmet in rätt värde enligt den inställda åldern. Tryck på START / STOP för att starta 

programmet

5.

6.

7.

8.

Bild. 31 Bild. 32

13



D. MÅLPULS

Användaren kan ställa in sitt eget pulsvärde

1. Välj TARGET HEART RATE

2. Bekräfta med ENTER och ställ in tiden

3. Använd navigeringsknapparna för att ställa in tiden och bekräfta med ENTER och ställ sedan in avståndet

4. Använd navigeringsknapparna för att ställa in avståndet och bekräfta med ENTER och ställ sedan in de förbrända kalorierna

Använd navigeringsknapparna för att ställa in önskad kaloriförbränning och bekräfta med ENTER och ställ sedan in hjärtfrekvensen

Använd navigeringsknapparna för att ställa in pulsen och bekräfta med ENTER

5.

6.

Tryck på START / STOP för att starta programmet

NOTERA: Hjärtfrekvensen beror på hastighet och träning. Om hjärtfrekvensen är högre än det inställda värdet minskar belastningen. Om 

hjärtfrekvensen är lägre än det angivna värdet ökar belastningen.

ANVÄNDARPROGRAM (CUSTOM 1 - CUSTOM 4)

1. Använd navigeringsknapparna för att välja en användare.

2. Bekräfta med ENTER och ställ in tiden.

3. Använd navigeringsknapparna för att ställa in tiden och bekräfta med ENTER och ställ sedan in avståndet

4. Använd navigeringsknapparna för att ställa in avståndet och bekräfta med ENTER och ställ sedan in de förbrända kalorierna

Använd navigeringsknapparna för att ställa in önskad kaloriförbränning och bekräfta med ENTER och ställ sedan in belastningen

Använd navigeringsknapparna för att ställa in belastningen på alla delar, tryck alltid på ENTER för att bekräfta. Tryck på START / STOP 

för att starta programmet

BODY FAT MÄTNINGSPROGRAM

Använd navigeringsknapparna för att välja BODY FAT TEST-programmet (Bild 34) Bekräfta med 

ENTER

Använd navigeringsknapparna för att justera höjden och bekräfta med ENTER (bild 35) Använd 

navigeringsknapparna för att ställa in vikten och bekräfta med ENTER (bild 36) Använd navigeringsknapparna för 

att ställa in ålder och bekräfta med ENTER (bild 37) ) Använd navigeringsknapparna för att ställa in kön och 

bekräfta med ENTER (Bild 38). Tryck på START / STOP för att starta programmet

5.

6.

7.

E.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Bild. 33 Bild. 34
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Bild. 35 Bild. 36

Bild. 37 Bild. 38

Bild. 39 Bild. 40

NOTERA: Ta tag i båda pulsplattorna. FAT%, BMR, BMI och kroppsstatus visas. (Bild.

40).

FETT%: Kroppsfett mätt i%.

BMR: Ämnesomsättning

BMI: Body mass Index

Om pulsdynorna inte fungerar ordentligt och inte sänder en signal under mätningen visas ERROR2. Tryck på START / STOP och försök att 

köra testet igen.

Du kan inte avsluta testet efter att ha kört testet. När du är klar trycker du på UPP / NER för att avsluta.

F. PULSÅTERVINNINGSTEST

Ett test som jämför hjärtfrekvensen före och efter träning. Resultatet är förmågan hos hjärtat att återhämta sig efter träning.

1. Ta tag i pulsgivarna eller fäst bröstbandet (om tillämpligt på enheten)

2. Tryck på RECOVERY för att starta programmet (Bild 41)

3. Nedräkningen på 60 sekunder startar.

4. Resultatet visas sedan F1 - F6.

F1 - utmärkt / F2 - bra / F3 - genomsnitt / F4 under genomsnittet / F5 - dålig / F6 - sämsta resultat
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Bild. 41 Bild. 42

G. MÄTNING AV PULSEN

Ta tag i båda pulsgivarna. Pulsen visas efter 3-4 sekunder. Hjärtikonen visas tillsammans med EKG.

NOTERA:

Värdena är endast vägledande och inte för medicinska ändamål. Du kan använda 

bröstbandet, om det stöds.

VISA

HASTIGHET

RPM

TID

Visningshastighet, räckvidd: 0,0 - 99,9 km / h (mil / h) Visar 

varvtal, räckvidd: 0 - 999

Visar träningstid, intervall: 0:00 - 99:59 min: sek. Inställningar: 5:00 - 99:00 min: sek.

Visar avståndet, räckvidden: 0,0 - 99,9 - 999 km (mil). Inställningar:

1,0 - 99,0 - 999.

Visar förbrända kalorier, intervall: 0 - 99,9 - 999. Inställningar 10,0 -

90,0 - 990.

Visar pulsen 30 - 240 slag per minut Visar belastningen från 1 - 

16

Visar resultatet av WATT-programmet

DIST

KALORI

PULS

MOTSTÅNDSNIVÅ

WATT

FEL 1 - kontrollera motor och motoranslutning FEL 2 - kontrollera 

pulsgivarna

MP3-SPELARE (om tillgängligt)

Anslut ljudenheten till konsolen. Starta sedan ljudenheten och sedan konsolen. Om konsolen startar ljudet själv bör det spela automatiskt.

USB-PORT (om tillgänglig)

Sätt i USB-enheten i konsolen.

Spela nästa

Spela följande

START / PAUS

Höj volymen
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Sänk volymen

ANSÖKAN MEPANEL

LADDA NER

1. Ladda ner applikationen med QR-kod:

För Android För iOS

2. Ladda ner appen med Google Play (Bild C) eller App Store (Bild D), sök efter MePanel-appen.

Bild. C Bild. D

BLUETOOTH-ANSLUTNING

Enheterna är ihopkopplade med Bluetooth 4.0. Tryck och välj en enhet.
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Välj din smarta enhet och öppna appen. Konsolskärmen stängs av när du startar applikationen.

När du stänger av appen slås konsolskärmen på igen.

FUNGERA

Du kan ansluta en enhet till en enhet med Bluetooth 4.0 och MEPANEL-applikationen installerad.

1. Gatuvy: Starta kartan medan programmet är på. Välj start och destination, appen beräknar automatiskt avståndet.

2. Dela: Efter träning kan du dela dina resultat med Facebook eller Twitter.

3. Applikationen sparar automatiskt data i tabeller: Så snart du tränar i mer än 5 minuter sparas data för träningstid, distans och kalorier.
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ANVÄNDA SIG AV

A. Programval

Välj ett program:

B. Parameterinställningar

Ställa in personuppgifter: Välj MENY i det övre vänstra hörnet för att ställa in höjd, vikt, ålder och kön. Gå sedan tillbaka till huvudmenyn.

Ställa in programparametrar: När du väljer ett program kan du ställa in tiden, flytta skjutreglaget uppåt eller nedåt och bekräfta med OK. Du 

kan också ställa in avstånd, kalorier, watt, målpuls, målwatt.

Ställa in enheten: Gå till MENY - Systemuppsättning - mm (metrisk) / tum (imperialsystem)

KONTROLLER

Start / stopp: Tryck på START för att starta programmet, tryck på STOP för att stoppa programmet

Gatuvy: Din smarta enhet måste vara ansluten till WIFI och det område som omfattas av MAPS.

Lämna kartor: Välj

upprepade gånger för att återgå till motståndsinställningen.

i det övre högra hörnet. Motståndsinställningar ändras till kartor. Tryck
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Tryck

Ställa in rutten: Efter att ha zoomat in på kartan, håll startsymbolen i 2 sekunder och ställ sedan in ruttens start, tryck på platsen på kartan 

igen för att ställa in destinationen. Applikationen ställer automatiskt in rutten.

för att utvidga kartan

Tryck för att säkra rutten

Gatuvy: Tryck för att öppna gränssnittet, tryck på för att starta programmet, tryck på till

sluta. Tryck

visa kan du njuta av landskapet medan du tittar på träningsdata.

för att öka motståndet, tryck för att minska motståndet. Under gatan

Kroppsfettmätning: Välj FAT-programmet och ange sedan längd, vikt, ålder och kön. Tryck på START för att starta programmet.

För att mäta måste du hålla pulsmätplattorna.

Återhämtning: Välj RECOVERY för att starta programmet, tryck på BACK för att återgå till huvudskärmen.
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Nedräkningen på en minut börjar, sedan resultat från F1 (bäst) - F6 (sämst)

Statistik: Gå in i MENY - STATISTIK, du kan titta på träningskurvan.

ANVÄNDNING AV ELEPTISK TRÄNING

Den elliptiska tränaren är en populär träningsmaskin, en av de nyaste och mest effektiva träningsmaskinerna för hemmet.

När du tränar på ett elliptiskt löpband rör sig dina fötter längs den elliptiska kurvan.

Den elliptiska löpbandet är en vanlig ersättning för motionscyklar och löpband eftersom den är mjukare för dina leder. Med handtagen tränar 

du också den övre halvan av kroppen.

Under träningen överför du vikten från en fot till en annan. Försök att upprätthålla en upprätt och naturlig position. Hanterare hjälper dig. Hitta 

det perfekta stället att hålla i greppet och försök att röra dig så naturligt som möjligt.

UPPVÄRMNINGSFASEN

Detta steg hjälper till att få blodet att flyta runt kroppen och musklerna fungerar ordentligt. Det minskar också risken för kramper och 

muskelskador. Det är tillrådligt att göra några stretchövningar enligt nedan. Varje sträcka ska hållas i ungefär 30 sekunder, tvinga inte eller ryck 

dina muskler i en sträcka. STOPPA om det gör ont.

Röra vid tårna

Böj långsamt ryggen från höfterna. Håll ryggen och armarna avslappnade medan du sträcker dig 

nedåt till tårna. Gör det så långt du kan och håll positionen i 15 sekunder. Böj knäna något.

Lår

Luta dig mot en vägg med en hand. Nå ner och bakom dig. Lyft upp din högra eller vänstra fot till 

skinkan så högt som möjligt. Håll i 30 sekunder och upprepa två gånger för varje ben.

Hamstring sträckt

Sitt och sträck ut ditt högra ben. Vila sålen på din vänstra fot mot insidan av din högra hårt. Sträck 

ut din högra arm längs ditt högra ben så långt du kan. Håll i 15 sekunder och slappna av. Upprepa 

allt med vänster ben och vänster arm.
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Insidan av överlåret

Sitt på golvet och lägg fötterna ihop. Knä pekas utåt. Dra fötterna så nära ljumsken som möjligt. 

Tryck knäna försiktigt nedåt. Behåll denna position i 30-40 sekunder om möjligt.

Kalvar och akillessena

Luta dig mot en vägg med ditt vänstra ben framför det högra och armarna framåt. Sträck ut ditt 

högra ben och håll din vänstra fot på golvet. Böj ditt vänstra ben och luta dig framåt genom att flytta 

din högra höft i väggens riktning. Håll i 30-40 sekunder. Håll ditt ben sträckt och upprepa träningen 

med andra ben.

UNDERHÅLL

•

•

•

•

•

•

•

Använd endast en mjuk trasa och ett milt rengöringsmedel.

Rengör inte plastdelarna med slipmedel eller lösningsmedel. Torka av svetten 

efter varje användning.

Skydda enheten från fukt och extrema temperaturer. Skydda din enhet, dator och konsol 

från direkt solljus. Kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna regelbundet. 

Förvara på ett torrt och rent ställe från barn.
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MILJÖSKYDD

Efter att produktens livslängd har löpt ut eller om en eventuell reparation är oekonomisk, kasta den enligt lokala lagar och miljövänligt i 

närmaste skrotverk.

Genom korrekt bortskaffande skyddar du miljön och de naturliga källorna. Dessutom kan du hjälpa till att skydda människors hälsa. Om du inte 

är säker på att du ska hantera det korrekt, be lokala myndigheter att undvika lagöverträdelser eller sanktioner.

Lägg inte batterierna bland hushållsavfall utan lämna in dem till återvinningsplatsen.

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 specificeras av 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.
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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 utför avtalet för att driva eller främja sin egen 

handel eller affärsverksamhet.

”Köparen som inte är slutkund” 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, 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 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 föring av 

sadelstolpen i ramen, otillräcklig åtdragning av pedaler och vevar

Felaktigt underhåll

Mekaniska skador

Regelbunden användning (t.ex. slitage på gummi- och plastdelar, rörelsemekanismer, fogar, slitage på bromsbelägg / block, kedja, 

däck, kassett / flerhjul 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. om garantivillkoren inte uppfylldes eller i fallet att rapportera felet 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.
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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 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.

CZ

SEVEN SPORT sro

Registrerat kontor:

Huvudkontor:

Garanti och service:

CRN:

MOMSREGISTRERINGSNUMMER:

Telefon:

E-post:

Čermenská 486, Vítkov 749 01

26847264

CZ26847264

+ 420 556 300 970

eshop@insportline.cz

reklamace@insportline.cz

servis@insportline.cz

www.inSPORTline.cz

Strakonická 1151 / 2c, Praha 5, 150 00, ČR Dělnická 

957, Vítkov, 749 01

Webb:

SK

inSPORTline sro

Huvudkontor, garanti- och servicecenter: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

CRN: 36311723

MOMSREGISTRERINGSNUMMER: SK2020177082

Telefon: + 421 (0) 326526701

E-post: objednavky@insportline.cz

reklamacie@insportline.cz

servis@insportline.cz

www.inSPORTline.skWebb:
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