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SÄKERHETSÅTGÄRDER
Läs den här bruksanvisningen noggrant före första användning och spara den för framtida bruk. Följ
alla varningar och försiktighetsåtgärder och använd den endast enligt denna bruksanvisning.

För att minska risken för elektriska stötar, koppla alltid bort produkten från eluttaget direkt efter
användning och innan rengöring eller underhåll.
Var uppmärksam när du kopplar in den för att undvika brännskador.
Första steget på denna maskin, sedan starta den för att använda den på ett säkert sätt.

Håll den borta från barn och husdjur. Låt aldrig barn utan uppsikt nära denna enhet. Det är inte en
leksak.
Personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller personer med bristande erfarenhet får använda den
endast under övervakning av vuxen.

Träna rimligt. Överskatta aldrig dina färdigheter. Felaktig träning kan leda till allvarliga skador. Rådgör
med din läkare innan du börjar träna.

vatten. Kontakta professionell service för reparation.
Använd aldrig sladden som handtag.

Håll sladden borta från eld eller uppvärmd yta.
Använd den aldrig om luftventiler är blockerade. Håll dem fria från hår,
smuts etc. Lägg aldrig föremål i uttag och fack.

rs.
Lägg den bara på en plan, ren och fast yta. För högre säkerhet, håll ett avstånd runt denna enhet på
minst 0,6 m.
på platser med syrebrist.
Innan du stänger av den, stäng av alla reglage och ta ut kontakten från uttaget.
Använd endast jordat uttag.
Kontrollera det regelbundet för skador eller slitage. Kontrollera att alla bultar och muttrar är ordentligt åtdragna.
Använd aldrig skadad eller sliten produkt.

Använd lämpliga kläder och sportskor. Undvik för lös klänning som lätt kan fastna i maskinen.
Ingen justerbar del ska sticka ut och hindra användarens rörelser.
Bromssystemet styrs av hastigheten under wattläge. I annat läge, hastigheten.
Batteriet ska laddas per månad. Svänghjulets
vikt: 8,1 kg
Viktgräns: 140 kg
Kategori: SA ( enligt EN957 norm) lämplig för kommersiellt bruk.
VARNING! Hjärtfrekvensövervakningen kanske inte är helt korrekt. Överansträngning under träning kan
leda till allvarlig skada eller till och med dödsfall. Om du börjar känna dig svag, sluta träningen
omedelbart.
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DELSLISTA
Skylt

Bild

Beskrivning

A

Konsolmast

B

Konsoluppsättning

C

Konsol bakre dekorationskåpa

D

Hållare tillbehör

E

Konsolens framsida (L/R)

F

Främre stabilisatorsats

G

Bakre stabilisatorsats

H

Huvudramens framsida (L/R)
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I

Konsolmast dekoration lock (L/R)

J

Handtagssats

K

Set med huvudram

L

Sittset

M

Sittdynan

N

Mellankåpa

O

Pedalset (L/R)
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HARDWARE OCH
Artikel

K01

VERKTYG
Beskrivning
Fackverkets inre sexkantskruv M8xP1.25x25

Antal

4

K02

Fjäderbricka M8

4

K03

Bricka 8x 16x1.5t

4

K04
K05

CKS inre sexkantskruv M8xP1.25x20
Bricka 8x 12x1.0t

4
4

K06

CKS inre sexkantskruv M8xP1.25x20

4

K07

Fjäderbricka M8

4

K08

Truss korsskruv M5xP0.8x10 Truss

4

K09

korsskruv M5xP0.8x12 Truss kors

2

K10

självgängande skruv 4x10 Truss kors

2

K11

självgängande skruv 4x20 Truss kors

3

K12

självgängande skruv 4x16 L-formad

12

K13

sexkantnyckel + tväröppnare 5 mm

1

K14

Öppningsnyckel 13 mm + 15 mm L-

1

K15

formad insexnyckel + tväröppnare 6 mm

1
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MONTERINGSSTEG
STEG 1
Fixera och fäst huvudramsuppsättningen (K) och stabilisator fram och bak (F, G) med skruv (K01),
fjäderbricka (K02) och bricka (K03).
Anslut kablarna som på bilden och installera konsolmasten (A) till huvudramen (K) med skruven (K04),
brickan (K05) för att säkra den.
Ta av skruvmuttern och brickan på sittdynan (M). Montera sedan sittdynan (M) på sitsen (L). Fixera och
lås den med skruvmuttern en bricka som du tog av först.
När du har dragit upp knoppen, sätt in sätesetet (L) i huvudramen och montera vänster och höger pedal
(O). Skilj vänster och höger pedal. De är signerade med L-vänster och Höger på botten.
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STEG 2
Dra ledningarna på styrsatsen (J) över konsolmasten och fäst styrsatsen (J) och styrröret med skruv (K06)
och brickan (K07).
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STEG 3
Anslut konsolen (B) med trådarna på konsolmasten. Sätt sedan fast den med skruv (K08).
Fäst konsolens frontdekoration (E) med skruv (K09) och fäst sedan tillbehörshållaren (D) med skruv (K10).
Fixera och fäst sedan konsolens nedre dekorationskåpa
(C) med skruv (K11).
Fäst sedan huvudramens främre lock (H) på huvudramen med hjälp av skruv (K12). Fixera sedan
konsolmastdekorationen (I) med skruv (K12).
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BRUKSANVISNING
VISA
Detta är en LED -displaykonsol. Funktionerna inkluderar: RPM, SPEED, TIME, CALORIES, DISTANCE, WATTS,
NIVEAU. Punktmatris visar PROGRAM -diagram.

SKÄRM OCH START AV BOOT FÖNSTER
STANDBYLÄGE
När konsolen har tänds visar punktmatrisen METRIC (eller brittisk enhet) KM (eller ML). till U1 -grafik. Det finns U1U4 som kan väljas.
VILOLÄGE
När konsolen är i beredskapsläge och varvtalet är lägre än 30 eller det inte finns någon knappåtgärd på 15
sekunder, går programmet i promptläget i 16 sekunder. Efter 16 ljudsignaler går det över i viloläge. Under 16
sekunder, om varvtalet är över 30 eller om någon tangent trycks in, avbryts tidsprogrammet (16 sekunder) och
konsolen återgår till vänteläge.
På inställningssidan (användarinställning, viktinställning och programinställning), om varvtalet är mindre än 30 i
10 sekunder, stoppas programmet och återgår till vänteläge. Om varvtalet fortfarande är under 30 eller det inte
finns någon tangentoperation på 5 sekunder kommer programmet att ange prompten i 16 sekunder och efter 16
ljudsignaler går det in i viloläge. Under tidsperioden (16 sekunder) om varvtalet är över 30 eller någon tangent
trycks in, kommer timingen att avbrytas och konsolen återgår till vänteläge.
När alla program används, om varvtalet inte har nått värde 30, visar punktmatrisdisplayen rullande varvtal i 5
sekunder. Efter det, om varvtalet fortfarande inte är 30, kommer punktmatrisen att visa
rullande PAUSE -sträng i 5 sekunder.

NYCKELFUNKTIONER
START

ÅTERHÄMTNING

PAUS

SLUTA

STIGA PÅ

Tryck på knappen så startar QUICK START -funktionen
direkt.
Håll träningspulssensorn under träning tills PULS
-fönstret visar pulsvärdet. Tryck sedan på RECOVERY.
Därefter stannar displayen och TID -fönstret börjar räkna
ned i 60 sekunder. När den når noll visar den resultatet
av din pulsåterhämtningsstatus (F1-F6). F1 är det bästa
resultatet av hjärtfrekvensåterhämtningsstatus.
Om övningen har startat trycker du på PAUS för att pausa
den.
Om du trycker på den under programinställningsprocessen
går du tillbaka till programvalssidan för omarbetning.

Tryck på STOP för att stoppa den. Du kan använda ENTERknappen för att byta skärm: SPEED-TIMEDISTANCE/RPMCALORIES-WATTS.
Under programinställningen, tryck på ENTER för att
bekräfta valet och för att gå till nästa sida.
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RIKTNING

Dessa tangenter används för att öka eller minska olika
värden (vikt, höjd, ålder, kön, puls, tid) och val av
funktionella lägen (watt, HRC, användare, program,
manuell) eller för motståndsjustering.

PROGRAMFUNKTIONER
PROGRAMLÄGE (P1 ~ P12 PROGRAM)
Tryck på riktningsknappen för att välja program P1-P12. Tryck
på ENTER för att gå till inställningssidan för målvärden.

Efter att ha tryckt på ENTER tänds TIME -indikatorn och LED -indikatorn lyser på TIME -displayen. Det
initiala värdet för TIME är: 0:00. Använd riktningsknapparna för att ställa in TIME.
Efter inställning av TIME tryck ENTER. DISTANCE -indikatorn tänds och LED -indikatorlampan lyser på
displayen på DISTANCE. Det initiala avståndsvärdet är: 0,0. Använd riktningsknapparna för att ställa in
DISTANCE.
Efter inställning av DISTANCE trycker du på ENTER. CALORIES -indikatorn tänds och LED -indikatorn lyser
på displayen på CALORIES. Det initiala kalorivärdet är: 0. Använd riktningsknapparna för att ställa in
KALORIER.
TIME-DISTANCE-CALORIES kan ställas in i en cykel. När målvärdena för tid, avstånd och kalorier har
ställts in trycker du på START för att starta operationerna.
Under träning, tryck på ENTER för att växla, fixa och visa skärmen SPEED-TIME-DISTANCE/RPMCALORIESWATTS.
Under träning, tryck på PAUSE och programmet kommer att pausa. Displayen TIME/DISTANCE/
CALORIES visar rörelsedata i varv.
Om du vill fortsätta föregående träning i paus trycker du på START och programmet fortsätter med
ackumulerad data från TID/DISTANS/KALORIER som det var innan du gjorde en paus.
Tryck på STOP för att stoppa programmet. Tryck på den igen för att rensa träningsdata och för att gå tillbaka
till huvudprogrammets valsida (MANUELL/PROGRAM/ANVÄNDARE/HRC/WATTS).

DOT MATRIX MEDDELANDEN:
Under träning, om varvtalet inte har nått värdet 30, visar skärmen två gånger rullande varvtal i fem sekunder.
Efter detta meddelande, om varvtalet fortfarande inte nås, kommer programmet att pausas och skärmen visar
två gånger rullande sträng PAUSE i 5 sekunder.

MANUELLT LÄGE
Tryck på riktningsknapparna och välj MANUELL.
Tryck på ENTER för att gå in på målvärdesinställningssidan.

Efter att ha tryckt på ENTER tänds TIME -indikatorn och LED -indikatorn lyser på TIME -displayen. Det
initiala värdet för TIME är: 0:00. Använd riktningsknapparna för att ställa in TIME.
Efter inställning av TIME tryck ENTER. DISTANCE -indikatorn tänds och LED -indikatorlampan lyser på
displayen på DISTANCE. Det initiala avståndsvärdet är: 0,0. Använd riktningsknapparna för att ställa in
DISTANCE.
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Efter inställning av DISTANCE trycker du på ENTER. CALORIES -indikatorn tänds och LED -indikatorn lyser
på displayen på CALORIES. Det initiala kalorivärdet är: 0. Använd riktningsknapparna för att ställa in
KALORIER.
TIME-DISTANCE-CALORIES kan ställas in i en cykel. När målvärdena för tid, avstånd och kalorier har
ställts in trycker du på START för att starta operationerna.
Under träning, tryck på ENTER för att växla, fixa och visa skärmen SPEED-TIME-DISTANCE/RPMCALORIESWATTS.
Under träning, tryck på PAUSE och programmet kommer att pausa. Displayen TIME/DISTANCE/
CALORIES visar rörelsedata i varv.
Om du vill fortsätta föregående träning i paus trycker du på START och programmet fortsätter med
ackumulerad data från TID/DISTANS/KALORIER som det var innan du gjorde en paus.
Tryck på STOP för att stoppa programmet. Tryck på den igen för att rensa träningsdata och för att gå tillbaka
till huvudprogrammets valsida (MANUELL/PROGRAM/ANVÄNDARE/HRC/WATTS).

DOT MATRIX MEDDELANDEN:
Under träning, om varvtalet inte har nått värdet 30, visar skärmen två gånger rullande varvtal i fem sekunder.
Efter detta meddelande, om varvtalet fortfarande inte nås, kommer programmet att pausas och skärmen visar
två gånger rullande sträng PAUSE i 5 sekunder.

ANVÄNDARLÄGE
Tryck på riktningsknapparna och välj ANVÄNDARE.

Tryck på ENTER för att gå in på målvärdesinställningssidan.

Efter att ha tryckt på ENTER tänds TIME -indikatorn och LED -indikatorn lyser på TIME -displayen. Det
initiala värdet för TIME är: 0:00. Använd riktningsknapparna för att ställa in TIME.
Efter inställning av TIME tryck ENTER. DISTANCE -indikatorn tänds och LED -indikatorlampan lyser på
displayen på DISTANCE. Det initiala avståndsvärdet är: 0,0. Använd riktningsknapparna för att ställa in
DISTANCE.
Efter inställning av DISTANCE trycker du på ENTER. CALORIES -indikatorn tänds och LED -indikatorn lyser
på displayen på CALORIES. Det initiala kalorivärdet är: 0. Använd riktningsknapparna för att ställa in
KALORIER.
TIME-DISTANCE-CALORIES kan ställas in i en cykel. När målvärdena för tid, avstånd och kalorier har
ställts in trycker du på START för att starta operationerna.
Om användaren vill göra operativprogram för grafisk redigering:
Gå in i USER -programmet. TIME -indikatorn tänds och LED -indikatorn lyser på TIME -displayen. Det
initiala värdet för TIME är: 0:00.
För grafredigering, tryck på ENTER och håll den intryckt i 3 sekunder. Då kommer den första raden på
punktmatrisen att flikas. Vid TIME visar diagrammet kod S-1 för att visa redigering.
Tryck på riktningsknapparna för att ställa in NIVÅ. När fullständig inställning har bekräftats trycker du på ENTER för att
ställa in programnivå för nästa rad.

När du anger LEVEL -inställningen men misslyckades med inställningen kan användaren trycka på
ENTER och konvertera till nästa åtgärdsprogram. Det finns totalt S-1 ~ S-16 platser för inställning. Efter
att ha ställt in dessa platser konverterar denna enhet till inställningsprogrammet TIME för drift.
Under träning, tryck på ENTER för att växla, fixa och visa skärmen SPEED-TIME-DISTANCE/RPMCALORIESWATTS.

12

Under träning, tryck på PAUSE och programmet kommer att pausa. Displayen TIME/DISTANCE/
CALORIES visar rörelsedata i varv.
Om du vill fortsätta föregående träning i paus trycker du på START och programmet fortsätter med
ackumulerad data från TID/DISTANS/KALORIER som det var innan du gjorde en paus.
Tryck på STOP för att stoppa programmet. Tryck på den igen för att rensa träningsdata och för att gå tillbaka
till huvudprogrammets valsida (MANUELL/PROGRAM/ANVÄNDARE/HRC/WATTS).

DOT MATRIX MEDDELANDEN:
Under träning, om varvtalet inte har nått värdet 30, visar skärmen två gånger rullande varvtal i fem sekunder.
Efter detta meddelande, om varvtalet fortfarande inte nås, kommer programmet att pausas och skärmen visar
två gånger rullande sträng PAUSE i 5 sekunder.

HRC -LÄGE
Tryck på riktningsknapparna för att välja HRC.
Tryck på ENTER för att gå till sidan för inställning av målvärden.

Efter att ha tryckt på ENTER tänds HEIGHT -indikatorn och punktmatrisdisplayen visar HEIGHT. Det
ursprungliga höjdvärdet är: 170. Använd riktningsknapparna för att ställa in höjden.
När du har ställt in höjden trycker du på ENTER och AGE -indikatorn tänds och punktmatrisen visar AGE. Det
ursprungliga åldersvärdet är: 30. Använd riktningsknapparna för att ställa in ålder.
När du har ställt in ÅLDER trycker du på ENTER och SEX -indikatorn tänds och punktmatrisen visar GENDER. Det
ursprungliga könsvärdet är: M som man (F som kvinna). Använd riktningsknappar för att ställa in sex.

När du har ställt in SEX trycker du på ENTER och indikatorn TARGET 90%, 75%, 55%tänds och det initiala
värdet visas vid PULSEN. Använd riktningsknapparna för att välja målvärde. TARGET tillåter användaren
att ställa in pulsvärdet med riktningstangenterna. Det initiala värdet på 90%, 75% och 55% beror på
höjd, ålder och könsinställning.
När du har slutfört PULSE -inställningen trycker du på ENTER. TIME -indikatorn tänds och LED -indikatorn
lyser på TIME -displayen. Det initiala tidsvärdet är 0:00. Använd riktningsknapparna för att ställa in TIME.
Efter inställning av TIME tryck ENTER. DISTANCE -indikatorn tänds och LED -indikatorlampan lyser på
displayen på DISTANCE. Det initiala avståndsvärdet är: 0,0. Använd riktningsknapparna för att ställa in
DISTANCE.
Efter inställning av DISTANCE trycker du på ENTER. CALORIES -indikatorn tänds och LED -indikatorn lyser
på displayen på CALORIES. Det initiala kalorivärdet är: 0. Använd riktningsknapparna för att ställa in
KALORIER.
TIME-DISTANCE-CALORIES kan ställas in i en cykel. När målvärdena för tid, avstånd och kalorier har
ställts in trycker du på START för att starta operationerna.
Under träning, tryck på ENTER för att växla, fixa och visa skärmen SPEED-TIME-DISTANCE/RPMCALORIESWATTS.
Under träning, tryck på PAUSE och programmet kommer att pausa. Displayen TIME/DISTANCE/
CALORIES visar rörelsedata i varv.
Om du vill fortsätta föregående träning i paus trycker du på START och programmet fortsätter med
ackumulerad data från TID/DISTANS/KALORIER som det var innan du gjorde en paus.
Tryck på STOP för att stoppa programmet. Tryck på den igen för att rensa träningsdata och för att gå tillbaka
till huvudprogrammets valsida (MANUELL/PROGRAM/ANVÄNDARE/HRC/WATTS).
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A. ANVÄNDNING AV UPPVARMNINGSFUNKTIONEN

Motståndet är förinställt på nivå 1. Pulskontrollfunktionen fungerar automatiskt efter 1 min.
Användaren kan fortfarande använda riktningsknappar för att justera motståndet.

B. DRIFTSPROGRAM FÖR PULSKONTROLLFUNKTION
I programjämförelsen mellan den faktiska hjärtfrekvensen och den förinställda pulsen (55%, 75%,
90%/TARGET) kommer att genomföras var 10: e sekund.
Om programmet misslyckas med att upptäcka den faktiska hjärtfrekvensen, kommer programmet att pausas och

Användaren kan använda riktningsknappar för att öka eller minska motståndet.

När den faktiska pulsen är lägre än den förinställda pulsen i 4 minuter, ökar programmet
automatiskt motståndet. Varje gång är steget 1 nivå. Maximalt för att öka är nivå 16.
När den faktiska pulsen är högre än den förinställda pulsen i 4 minuter minskar programmet
automatiskt motståndet. Varje gång minskningen är 1 nivå. Minsta för att minska är nivå 1.
Om den faktiska hjärtfrekvensen når det förinställda pulsvärdet i 3 minuter i följd, eller om
förinställd tid är över, stoppar programmet automatiskt pulskontrollfunktionen och går in i COOL
DOWN.
C. KYLA NER (i 1 min. Efter pulskontroll)
När du startar en minuts nedkylningsfunktion ger programmet ett långt ljud (pip) och
punktmatrisdisplayen visar COOL. TID -displayen börjar räkna ned i 1 minut.
I COOL DOWN -funktionen kommer motståndsnivån att vara på 1 och all data fortsätter från
tidigare pulskontroll. De fortsätter att användas och ackumuleras.
I denna funktion kan endast tangenten STOP/RESET användas.

WATTS -LÄGE
Tryck på riktningsknapparna och välj WATTS.
Tryck på ENTER för att gå in på målvärdesinställningssidan.

Efter att ha tryckt på ENTER tänds WATTS -indikatorn och LED -indikatorn lyser på displayen på WATTS.
Det initiala värdet för WATTS är: 120. Använd riktningsknapparna för att ställa in WATTS.
Efter inställning av WATTS trycker du på ENTER. TIME -indikatorn tänds och LED -indikatorn lyser på
TIME -displayen. Det ursprungliga tidsvärdet är: 0:00. Använd riktningsknapparna för att ställa in TIME.
Efter inställning av TIME tryck ENTER. DISTANCE -indikatorn tänds och LED -indikatorlampan lyser på
displayen på DISTANCE. Det initiala avståndsvärdet är: 0,0. Använd riktningsknapparna för att ställa in
DISTANCE.
Efter inställning av DISTANCE trycker du på ENTER. CALORIES -indikatorn tänds och LED -indikatorn lyser
på displayen på CALORIES. Det initiala kalorivärdet är: 0. Använd riktningsknapparna för att ställa in
KALORIER.
TIME-DISTANCE-CALORIES kan ställas in i en cykel. När målvärdena för tid, avstånd och kalorier har
ställts in trycker du på START för att starta operationerna.
Under träning, tryck på ENTER för att växla, fixa och visa skärmen SPEED-TIME-DISTANCE/RPMCALORIESWATTS.
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Under träning, tryck på PAUSE och programmet kommer att pausa. Displayen TIME/DISTANCE/
CALORIES visar rörelsedata i varv.
Om du vill fortsätta föregående träning i paus trycker du på START och programmet fortsätter med
ackumulerad data från TID/DISTANS/KALORIER som det var innan du gjorde en paus.
Tryck på STOP för att stoppa programmet. Tryck på den igen för att rensa träningsdata och för att gå tillbaka
till huvudprogrammets valsida (MANUELL/PROGRAM/ANVÄNDARE/HRC/WATTS).

DOT MATRIX MEDDELANDEN:
Under träning, om varvtalet inte har nått värdet 30, visar skärmen två gånger rullande varvtal i fem sekunder.
Efter detta meddelande, om RPM fortfarande inte nås, kommer programmet att pausas och
skärmen visar två gånger rullande sträng PAUSE i 5 sekunder.

PROGRAMGRAFIK

MANUELL

HRC

WATT
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MILJÖSKYDD
Efter att produktens livslängd har löpt ut eller om eventuell reparation är oekonomisk, kassera den enligt lokala
lagar och miljövänlig på närmaste skrotverk.
Genom korrekt kassering skyddar du miljön och naturkällorna. Dessutom kan du skydda människors hälsa. Om
du inte är säker på korrekt avfall, be lokala myndigheter att undvika lagöverträdelser eller sanktioner.
spets.

GARANTIVILLKOR, GARANTIKRAV
Allmänna garantivillkor och definition av villkor
Alla garantivillkor som anges nedan avgör garantin och garantiprocessen. 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, insats nr 116888.
Enligt gällande lagregler beror det på om köparen är slutkund eller inte.
ingå och verkställa avtalet för att driva eller främja sin egen handel eller affärsverksamhet.
es tjänster för
syftet med att använda varorna eller tjänsterna för sin egen affärsverksamhet. Köparen följer det allmänna
köpeavtalet och affärsvillkoren.
Dessa garantivillkor och garantikrav är en integrerad del av varje köpeavtal mellan säljaren och köparen. Alla
garantivillkor är giltiga och bindande, om inte annat anges i köpeavtalet, i ändringen av detta kontrakt eller i ett
annat skriftligt avtal.
Garantivillkor
Garantiperiod
Säljaren ger köparen en 24 månaders garanti för varukvalitet, om inte annat anges i garantiintyget, faktura,
leveransbrev eller andra dokument som är relaterade till varorna. Den lagliga garantiperioden som ges till
konsumenten påverkas inte.
Genom garantin för varukvalitet garanterar säljaren att de levererade varorna under en viss tid är lämpliga för
regelbunden eller kontrakterad användning och att varorna ska behålla sina vanliga eller kontrakterade
egenskaper.
Garantin täcker inte defekter som härrör från (om tillämpligt):
otillräcklig insättning av sadelstolpe i ramen, otillräcklig åtdragning av pedaler och vevor
Felaktigt underhåll
Mekaniska skador
Regelbunden användning (t.ex. slitage av gummi- och plastdelar, rörliga mekanismer, leder 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 ändringar i konstruktion eller konstruktion etc.
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Garantikravsprocedur
Köparen är skyldig att kontrollera de varor som säljaren levererat omedelbart efter att ha tagit ansvaret för
varorna och dess skador, det vill säga omedelbart efter leveransen. Köparen måste kontrollera varorna så att han
upptäcker alla defekter som kan upptäckas genom en sådan kontroll.
När en garantikrav görs är köparen skyldig att på begäran av säljaren bevisa köpet och ialnumret, eller
så småningom av dokumenten utan serienummer. Om köparen inte bevisar att garantikravet är giltigt med
dessa dokument har säljaren rätt att avvisa garantikravet.
Om köparen meddelar ett fel som inte täcks av garantin (t.ex. om garantivillkoren inte var uppfyllda eller vid
felanmälan etc.) har säljaren rätt att kräva ersättning för alla kostnader i samband med reparationen. Kostnaden
ska beräknas enligt gällande prislista över 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 härrör från det falska garantikravet.
Om köparen gör anspråk på varorna som juridiskt täcks av garantin från säljaren, ska säljaren åtgärda de
rapporterade defekterna genom reparation eller byte av den skadade delen eller produkten mot en ny. Baserat
på köparens samtycke har säljaren rätt att byta ut de defekterade varorna mot en helt kompatibel vara med
samma eller bättre tekniska egenskaper. Säljaren har rätt att välja den form av garantiförfaranden som beskrivs i
detta stycke.
Säljaren ska lösa garantikravet inom 30 dagar efter leveransen av de defekta varorna, såvida inte en längre tid
har avtalats. Den dag då de reparerade eller utbytta varorna överlämnas till köparen anses vara dagen för
garantikravsavvecklingen. När säljaren inte kan lösa garantikravet inom den överenskomna tiden på grund av
varans defekt, ska han och köparen göra ett avtal om en alternativ lösning. Om ett sådant avtal inte träffas är
säljaren skyldig att ge köparen en ekonomisk ersättning i form av återbetalning.
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