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N E D E R L A N D S
We creëerden het merk DOMYOS om alle sportlui te helpen in vorm te blijven.

Product gecreëerd door sportmensen voor sportmensen. 
Al uw opmerkingen en suggesties over DOMYOS-producten zijn steeds welkom. 

U kunt daarvoor steeds terecht bij het team van uw winkel of de ontwerpdienst van de DOMYOS-producten. 
U kunt ons ook een e-mailbericht sturen op het volgende adres hierna: www.domyos.com

We wensen u alvast een goede training toe en hopen dat dit DOMYOS-product voor u voortaan synoniem is met sportplezier.

OMSCHRIJV ING
De EPI 300 is een opbergmogelijkheid voor uw gewichten, stangen en halters

1.  Lees alle aanwijzingen van deze handleiding alvorens het product 
te gebruiken. Gebruik het product alleen op de wijze waarop het in 
deze handleiding is beschreven. Bewaar deze handleiding gedu-
rende de levensduur van het product.

2.  De montage van het apparaat dient te gebeuren door een volwas-
sene. Dit product dient zorgvuldig gemonteerd te worden.

3.  Het is de taak van de eigenaar zich ervan te verzekeren dat alle 
gebruikers van het product goed op de hoogte zijn van alle gebruik-
saanwijzingen.

4.  DOMYOS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor klachten 
wegens verwondingen of schade toegebracht aan personen of 
voorwerpen en die het gevolg zijn van het gebruik of een verkeerd 
gebruik van het product, door de koper of een andere persoon 
(enkel geldig op het grondgebied van de Verenigde Staten.

5.  Het product is alleen geschikt voor huiselijk gebruik. Gebruik het pro-
duct niet voor commerciële, verhuur- of institutionele doeleinden.

6.  Gebruik dit product binnen, beschut tegen vochtigheid en stofdeel-
tjes, op een plat en stevig oppervlak en in een ruimte die groot 
genoeg is. Zorg voor het beschikken over voldoende ruimte om u te 
verplaatsen rondom de elliptische fiets ten einde het in alle veiligheid 
te gebruiken. Om de vloer te beschermen, leg een tapijt op de vloer 
onder het product.

7.  In geval van beschadiging van uw product, laat elk versleten of 
kapot stuk vervangen door de Dienst Na Verkoop van de dichtstbij-
zijnde DOMYOS-winkel en gebruik het product niet meer vooraleer 
het volledig hersteld is.

8.  Hou kinderen en huisdieren altijd uit de buurt van het toestel.

9.  Voor veiligheidsredenen dient u in geen enkel geval wijzigingen aan 
te brengen aan dit product.

10. Maximale belasting per steun: 60 kg

11.  Elke handeling (montage/démontage) op de hometrainer moet 
zorgvuldig worden uitgevoerd.

VEILIGHEID
Waarschuwing: om het risico van ernstige verwondingen te verminderen, lees de onderstaande belangrijke 
gebruiksaanwijzingen vooraleer het product te gebruiken : 

DOMYOS staat voor dit product voor onderdelen en arbeidsloon, in normale gebruiksomstandigheden, garant gedurende 5 jaar voor het frame 
en 2 jaar voor de slijtbare onderdelen en het arbeidsloon vanaf de aankoopdatum (datum op het kasticket geldt als bewijs). 
 
De verplichting van DOMYOS uit hoofde van deze garantie beperkt zich tot de vervanging of de reparatie van het product, naar believen van 
DOMYOS.
 
Alle producten waarvoor de garantie gebruikt wordt, dienen in ontvangst te worden genomen door DOMYOS in een van de officieel erkende 
centra, ongefrankeerd en voorzien van het geldige aankoopbewijs.
 
Deze garantie geldt niet in geval van:
Schade veroorzaakt tijdens het transport
Onjuist gebruik of abnormaal gebruik
Reparaties die zijn uitgevoerd door technici die niet officieel erkend zijn door DOMYOS
Gebruik anders dan privégebruik

Deze handelsgarantie vormt geen uitsluitsel voor de wettelijk geldende garantie van het betreffende land / de betreffende provincie
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