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Varning: Se till att du läser denna bruksanvisning noggrant innan du försöker montera eller använda din nya
produkt och behåll den här bruksanvisningen för framtida bruk.
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FÖRSIKTIGHET
SÄKERHET

Innan du påbörjar något träningsprogram som ökar kardiovaskulär aktivitet, var noga med att
rådgöra med din läkare. Frekvent ansträngande träning bör godkännas av din läkare och
korrekt användning av din produkt är avgörande. Läs denna bruksanvisning noggrant innan du
börjar montera din produkt eller börjar träna.

•

Håll alla barn borta från träningsprodukter när de används. Låt inte barn klättra eller leka på
dem när de inte används.

•

Håll fingrarna borta från rörliga delar.

•

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

•

Kontrollera regelbundet att alla muttrar, bultar och beslag är ordentligt åtdragna. Kontrollera regelbundet alla
rörliga delar för uppenbara tecken på slitage eller skador.

•

Rengör endast med en fuktig trasa, använd inte rengöringsmedel med lösningsmedel.

•

Före användning, se alltid till att din produkt är placerad på en stadig, plan yta. Använd vid behov
en gummimatta under för att minska risken för halka vid användning.

•

Bär alltid lämpliga kläder och skor som träningsskor när du tränar. Bär inte löst sittande
kläder eller smycken som kan utgöra en intrasslingsrisk.

•

Använd endast under behörig övervakning.

•

Max. användarvikt: 110 kg

FÖRVARING OCH ANVÄNDNING

Din produkt är avsedd att användas i rena torra förhållanden. Du bör undvika förvaring på alltför kalla eller fuktiga
platser eftersom detta kan leda till korrosion och andra relaterade problem som ligger utanför vår kontroll.

INNAN DU BÖRJAR
Verktyg krävs

•

Nyckel (14/17 mm)

Förbered arbetsområdet

Det är viktigt att du monterar din produkt på ett rent, klart och städat område. Detta gör att du kan
flytta runt produkten medan du monterar komponenter och minskar risken för skador under
monteringen.
Jobba med en vän
Du kan tycka att det går snabbare, säkrare och enklare att montera den här produkten med hjälp av en vän eftersom vissa av
komponenterna kan vara stora, tunga eller besvärliga att hantera ensamma.

Öppna kartongen
Öppna försiktigt kartongen som innehåller din produkt och notera varningarna tryckta på kartongen för att
säkerställa att risken för skador minskar. Var uppmärksam på vassa häftklamrar som kan användas för att fästa
flikarna eftersom dessa kan orsaka skada. Se till att öppna kartongen rätt uppåt, eftersom detta är det enklaste
och säkraste sättet att ta bort alla komponenter.
Packa upp komponenterna
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Packa försiktigt upp varje komponent och kontrollera mot reservdelslistan att du har alla nödvändiga
delar för att slutföra monteringen av din produkt. Observera att vissa av delarna kan vara
förmonterade på huvudkomponenter, så kontrollera noga innan du kontaktar vår kundtjänst.

PAKETETS INNEHÅLL
DELAR
Punkt 1. Antal 2

Punkt 2. Antal 1

Punkt 3. Antal 1

Punkt 4. Antal 1

Punkt 5. Antal 2

Bas

Tvärstång A

Axel

Tvärstång B

Upprätt

Punkt 6. Antal 2

Punkt 7. Antal 1

Punkt 8. Antal 1

Punkt 9. Antal 1

Punkt 10. Antal 1

Upprättstående

Arm (höger)

Arm (vänster)

Bänk

Punkt 11. Antal 1

Punkt 12. Antal 1

Punkt 13. Antal 2

Punkt 14. Antal 2

Punkt 15. Antal 1

Chin up bar

Stabilisatorfäste

Bar Fångster

Hantera

Knopp (M10*20)

Punkt 16. Antal 1

Punkt 17. Antal 2

Artikel 18. Antal 1

Punkt 19. Antal 2

Artikel 20. Antal 4

Ryggstöd

Ändkåpa

Ändskydd
(50*50)

Låsstift (10*60)

Armkudde
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(45*45)

Bänkstöd

HÅRDVARA
Det här är alla tillbehör du behöver för att slutföra monteringen av din produkt.
Följande tillbehör levereras i en förpackning och bör kontrolleras innan du försöker montera.
BOLTER
Artikel

Beskrivning

Antal

21

M10*65mm bult

6

22

M10*60mm bult

9

23

M10*55mm bult

4

24

M10*20mm bult

4

25

M10*16mm bult

8

26

M8*60mm bult

4

27

M8*16mm bult

4

28

M10 bricka

50

29

M8 bricka

8

M10 nylon låsmutter

19

BRUCKOR

NÖTTER

30

5

Teckning

HOPSÄTTNING
Packa försiktigt upp varje komponent och kontrollera mot reservdelslistan att du har alla nödvändiga
delar för att slutföra monteringen av din produkt. OBS att vissa av delarna kan vara förmonterade på
huvudkomponenter, så kontrollera noga innan du kontaktar vårt KUNDSUPPORT-team.
STEG 1
1. Skjut ändskydden (20) på ändarna av baserna (1).
2. Anslut baserna (1) till tvärstången A (2) med M10 x 65 mm bultar (21), M10 brickor (28) och M10
nylonlåsmuttrar (30).

STEG 2
1. Fäst en stolpe (5) till basen (1) med M10 x 55 mm bult (23), M10 x 60 mm bultar (22), M10
brickor (28) och M10 nylonlåsmuttrar (30).
2. Sätt in ena änden av axeln (3) i stolpen (5) med M10 x 20 mm bult (24) och M10 bricka

(28) och tryck in den andra änden i hålet (Ø26) på ryggstödsramen (9) med hjälp av knappen (15) för att
låsa dem.

3. Fäst bänkstödet (10) på bänken (9) med M10 x 60 mm bult (22), M10 brickor (28), M10
nylonlåsmutter (30) och sätt in låsstift (16) i hålet (Ø11) på bänk (9) för att låsa dem.
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STEG 3
1. Fäst den andra stolpen (5) till basen (1) med M10 x 55 mm bultar (23), M10 x 60 mm bultar
(22) M10 brickor (28) och M10 nylonlåsmuttrar (30).

2. Sätt in den andra änden av axeln (3) i stolpen (5) med M10 x 20 mm bult (24) och M10 bricka
(28).

STEG 4
Fäst tvärstången B (4) på stolparna (5) med M10 x 60 mm bultar (22), M10 brickor (28) och M10
nylonlåsmuttrar (30).
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STEG 5
1. Sätt in de övre stolparna (6) i stolparna (5) med
M10 x 16 mm bultar (25) och M10 brickor (28).
2. Fäst hakstången (11) på de övre stolparna (6)
med M10 x 55 mm bultar (23), M10 brickor
(28) och M10 nylonlåsmuttrar (30).
3. Sätt in stabilisatorfästet (12) i hålet på
stolparna (5).

STEG 6
1. Fäst armarna (7, 8) på stolparna (5, 6) med M10
x 65 mm bultar (21), M10 x 16 mm bultar (25),
M10 brickor (28) och M10 nylonlåsmuttrar
(30).
2. Sätt in handtagen (14) i armarna (7, 8) med
M10 x 20 mm bultar (24) och M10 brickor (28).
3. Sätt ändlocken (19) på de övre stolparna (6).
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STEG 7
1. Fäst armkuddarna (17) på armarna (7,
8) med M8 x 60 mm bultar (26) och M8 brickor
(29).
2. Fäst ryggstödet (18) på bänken (9) med M8 x
15 mm bultar (27) och M8 brickor (29).
3. Fäst stångspärrarna (13) på stolparna (5).

STEG 8
Dra ut låssprinten (16) från bänken (9) och vik ihop dem med hjälp av stabiliseringsfästet (12) för att låsa.
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DELLISTA
Del

Beskrivning

ANTAL

1

Bas

2

2

Tvärstång A

1

3

Axel

1

4

Tvärstång B

1

5

Upprätt

2

6

Upprättstående

2

7

Arm (höger)

1

8

Arm (vänster)

1

9

Bänk

1

Bänkstöd

1

10
11

Chin up bar

1

12

Stabilisatorfäste

1

13

Bar fångar

2

14

Hantera

2

15

Knopp

1

16

Låsstift

1

17

Armkudde

2

18

Ryggstöd

1

19

Ändkåpa

2

20

Ändskydd

4

21

M10 x 65 mm bult

6

22

M10 x 60 mm bult

9

23

M10 x 55 mm bult

4

24

M10 x 20mm bult

4

25

M10 x 16mm bult

8

26

M8 x 60mm bult

4

27

M8 x 16mm bult

4

28

M10 bricka

50

29

M8 bricka

8

10

30

M10 nylon låsmutter

19

GARANTIVILLKOR, GARANTIPRAK
Allmänna garantivillkor och definition av villkor
Alla garantivillkor som anges nedan bestämmer garantitäckning och garantianspråksförfarande.
Garantivillkor och garantianspråk 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 specificeras av dessa garantiregler.
Säljaren är SEVEN SPORT sro med säte på Borivojova Street 35/878, Prag 13000,
företagsregistreringsnummer: 26847264, registrerat i handelsregistret vid Regional Court i Prag,
Section C, Insert No. 116888.
Enligt gällande lagregler beror det på om köparen är slutkunden eller inte.
"Köparen som är Slutkunden" eller helt enkelt "Slutkunden" är den juridiska person som inte ingår
och utför Kontraktet 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 följer det allmänna
köpeavtalet och affärsvillkoren i den utsträckning som anges i handelsbalken.
Dessa garantivillkor och garantianspråk är en integrerad del av varje köpeavtal som ingås mellan
säljaren och köparen. Alla garantivillkor är giltiga och bindande, om inte annat anges i köpeavtalet, i
tillägget till detta kontrakt eller i annat skriftligt avtal.
Garantivillkor
Garantiperiod
Säljaren ger köparen en 24 månaders garanti för varornas kvalitet, om inte annat anges i
garantibeviset, fakturan, leveranssedeln eller andra dokument relaterade till varorna. Den
lagstadgade garantiperioden som ges till konsumenten påverkas inte.
Genom garantin för godskvalitet garanterar säljaren att de levererade varorna under en viss tid är
lämpliga för regelbunden eller avtalad användning och att varorna ska behålla sina vanliga eller
avtalade egenskaper.
Garantin täcker inte defekter som beror på (om tillämpligt):
Användarens fel, dvs produktskador orsakade av okvalificerat reparationsarbete, felaktig montering, otillräcklig
insättning av sadelstolpen i ramen, otillräcklig åtdragning av pedaler och vevar

Felaktigt underhåll
Mekaniska skador
Regelbunden användning (t.ex. slitage av gummi- och plastdelar, 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 design eller konstruktion etc.
Procedur för garantianspråk

Köparen är skyldig att kontrollera de varor som levereras av säljaren omedelbart efter att ha tagit ansvaret
för varan och dess skador, dvs omedelbart efter leveransen. Köparen måste kontrollera Varorna så att han
upptäcker alla de brister som kan upptäckas genom sådan kontroll.
När du gör ett garantianspråk är köparen skyldig att på begäran av säljaren bevisa köpet och giltigheten av
reklamationen genom fakturan eller leveranssedeln som inkluderar produktens serienummer, eller
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så småningom genom dokumenten utan serienummer. Om köparen inte bevisar giltigheten av
garantianspråket genom dessa dokument, har säljaren rätt att avslå garantianspråket.
Om Köparen uppger ett fel som inte täcks av garantin (t.ex. i det fall att Garantivillkoren inte uppfyllts
eller vid anmälan av felet av misstag etc.) är Säljaren berättigad att kräva ersättning för alla kostnader
som uppstår vid 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 uppstår på grund av det falska garantianspråket.

Om köparen gör ett anspråk på varorna som juridiskt täcks av den garanti som tillhandahålls av
säljaren, ska säljaren åtgärda de rapporterade defekterna genom reparation eller genom att byta ut
den skadade delen eller produkten mot en ny. Baserat på Köparens överenskommelse har Säljaren
rätt att byta ut de defekta Varorna mot en fullt kompatibel Vara med samma eller bättre tekniska
egenskaper. Säljaren har rätt att välja formen för garantikravsförfarandena som beskrivs i detta
stycke.
Säljaren ska reglera garantikravet inom 30 dagar efter leveransen av de defekta varorna, om inte en
längre period har överenskommits. Dagen då de reparerade eller utbytta varorna överlämnas till
köparen anses vara dagen för uppgörelsen av garantikravet. När Säljaren inte kan lösa garantikravet
inom den överenskomna perioden på grund av varufelets specifika karaktär, ska han och köparen
träffa en överenskommelse om en alternativ lösning. Om sådant avtal inte träffas är Säljaren skyldig
att ge Köparen en ekonomisk ersättning i form av återbetalning.

SEVEN SPORT sro

Garanti- och servicecenter:

Borivojova 35/878, 130 00 Praha 3, Tjeckien
Delnicka 957, 749 01 Vitkov, Tjeckien Cermenska
486, 749 01 Vitkov, Tjeckien

CRN:

26847264

MOMSREGISTRERINGSNUMMER:

CZ26847264

Registrerat kontor:

Huvudkontor:

Telefon:

E-post:

+ 420 556 300 970
eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Webb:

www.insportline.cz

SK
INSPORTLINE sro
Huvudkontor, garanti- och servicecenter:

Elektricna 6471, 911 01 Trencin, Slovakien

CRN: 36311723
VAT ID: SK2020177082
Telefon:

+ 421(0)326 526 701

E-post:

objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk

Webb:

servis@insportline.sk
www.insportline.sk

Säljarens stämpel och underskrift:

Försäljningsdatum:
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