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M A G Y A R
A DOMYOS márkát azért hoztuk létre, hogy minden sportolni vágyónak segítsünk formája megőrzésében.

A terméket sportolók fejlesztették ki sportolók számára. 
Nagyon örülnénk, ha megosztaná velünk a DOMYOS termékekkel kapcsolatos minden észrevételét és javaslatát. 

Az áruház személyzete és a DOMYOS termékfejlesztő osztálya ezért kíváncsi az Ön véleményére. 
Ha írni kíván nekünk, az alábbi címre küldheti email-jét: www.domyos.com

Jó edzést kívánunk, és reméljük, hogy öröme fog telni ennek a DOMYOS terméknek a használatában.

I SMERTETÉS
Az EPI 300 a súlyok, rudak és kézi súlyzók tárolására való.

1.  Használat előtt olvassa el a jelen tájékoztató minden tanácsát. 
A terméket csak a tájékoztatóban leírt módon szabad használni! 
Őrizze meg ezt a tájékoztatót a termék teljes élettartama során.

2.  A készülék összeszerelését csak felnőtt végezheti. Ezt a készüléket 
kapkodás nélkül kell összeszerelni.

3.  A tulajdonos kötelessége megbizonyosodni arról, hogy a ter-
mék valamennyi használója megfelelően tájékozott az összes 
használati óvintézkedést illetően.

4.  A DOMYOS minden felelősséget elhárít a terméknek a vásárló 
vagy bárki más által történő helytelen használatából eredő bár-
mely személyi sérülésre vagy vagyoni kárra vonatkozó reklamáció 
esetén.

5.  A termék csak otthoni használatra készült. Ne használja a termé-
ket kereskedelmi, bérleti vagy intézményes keretek között.

6.  A terméket teremben, nedvességtől és portól mentes, szilárd, 
egyenes talajon, megfelelően tágas helyen kell használni. 
Bizonyosodjon meg arról, hogy elegendő hely áll rendelkezésére 
a termék biztonságos megközelítéséhez és körüljárásához. A talaj 
megóvására terítsen egy szőnyeget a tartó alá.

7.  A termék meghibásodása esetén azonnal cseréltesse ki az 
elhasználódott vagy hibás alkatrészt a legközelebbi DOMYOS 
áruház szervizében, és a teljes megjavításig ne használja azt 
tovább.

8.  Állandóan tartsa távol a készüléktől a gyermekeket és a háziálla-
tokat.

9.  Biztonsági okokból semmilyen esetben sem szabad a készüléket 
módosítani.

10.  Tartónkénti maximális terhelés: 60 kg

11.  Minden össze- vagy szétszerelési műveletet gondosan kell elvé-
gezni..

BIZTONSÁG
Figyelmeztetés: A súlyos sérülések elkerülése érdekében kérjük, hogy a termék használata előtt olvassa el az 
alábbi fontos óvintézkedéseket! 

A DOMYOS a vásárlás számlával igazolt napjától számított 5 éven keresztül a rendes használat körülményei között garanciát vállal ennek a 
terméknek a szerkezetére és 2 éven keresztül az elhasználódó alkatrészekre és a munka elvégzésére. 
 
A DOMYOS ennek a garanciavállalásnak a keretében csak a termék cseréjére vagy javítására köteles, melyről DOMYOS belátása szerint 
dönt.
 
Minden terméket, melyre a garanciát érvényesítik, bérmentesített küldeményben, a vásárlás tényét megfelelően igazoló iratokkal együtt kell 
eljuttatni a DOMYOS által elismert szervizek egyikébe.
 
A garancia nem vonatkozik az alábbi esetekre:
Szállítási sérülések
Rossz vagy helytelen használat
A DOMYOS által el nem ismert szervizben végzett javítások
Nem magánjellegű használat

Ez a kereskedelmi garancia nem zárja ki az egyes országokban és / vagy régiókban előírt törvényes garancia-feltételek alkalmazását.
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