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P O R T U G U Ê S
Criámos a marca DOMYOS para permitir que todos os desportistas mantenham a Forma.

Produto criado por desportistas para desportistas. 
Teremos todo o prazer em receber todas as suas observações e sugestões relacionadas com os produtos DOMYOS. 
Para tal, a equipa da sua loja está à sua disposição, bem como o serviço de concepção dos produtos DOMYOS. 

Se desejar escrever-nos, pode enviar-nos um e-mail para o seguinte endereço: www.domyos.com
Desejamos-lhe um bom treino e esperamos que este produto DOMYOS seja para si sinónimo de prazer.

APRESENTAÇÃO
O EPI 300 é um equipamento para armazenar os seus pesos, barras e halteres

1.  Leia todas as instruções deste manual antes de utilizar o produto. 
Utilize somente este aparelho de acordo com o descrito neste 
manual. Conserve este manual durante todo o tempo de vida do 
produto.

2.  A montagem deste aparelho deve ser feita por um adulto. Este apa-
relho deve ser montado com cuidado, sem pressa.

3.  Cabe ao proprietário assegurar-se de que todos os utilizadores do 
produto estão devidamente informados sobre todas as precauções 
de emprego.

4.  A DOMYOS descarta-se de qualquer responsabilidade por quais-
quer queixas devido a ferimentos ou danos infligidos a qualquer 
pessoa ou a qualquer bem, causados pela utilização ou má utiliza-
ção deste produto pelo comprador ou por qualquer outra pessoa.

5.  O produto destina-se exclusivamente a uma utilização doméstica. 
Não utilize o produto em qualquer contexto comercial, de aluguer 
ou institucional.

6.  Utilize este aparelho em espaços fechados, ao abrigo da humidade 
e de poeiras, sobre uma superfície plana e sólida, e num local sufi-
cientemente amplo. Certifique-se de que dispõe de espaço suficiente 
para efectuar os movimentos de deslocação à volta da bicicleta com 
segurança total. Para proteger o solo, colocar um tapete por baixo 
do aparelho.

7.  Em caso de degradação do seu aparelho, mande substituir ime-
diatamente qualquer peça gasta ou defeituosa pelo Serviço de 
Assistência Pós-venda da sua loja DOMYOS mais próxima e não 
utilize o produto antes da reparação completa.

8.  Mantenha sempre as crianças e os animais domésticos afastados 
do aparelho.

9.  Por motivos de segurança, o utilizador nunca deverá efectuar modi-
ficações a este produto.

10.  10/  Carga máxima por suporte: 60 kg

11.  Qualquer operação de montagem/desmontagem da bicicleta deve 
ser efectuada com cuidado..

SEGURANÇA
Aviso: para reduzir o risco de lesão grave, leia abaixo as importantes precauções de emprego antes de utilizar 
o produto : 

A DOMYOS garante este produto, peças e mão-de-obra, em condições normais de utilização, durante 5 anos para a estrutura e 2 anos para as 
peças de desgaste e a mão-de-obra, a partir da data da compra, valendo a data do talão da caixa. 
 
A obrigação da DOMYOS em virtude desta garantia limita-se à substituição ou à reparação do produto, à discrição da DOMYOS.
 
Todos os produtos para os quais a garantia é utilizada devem ser recepcionados pela DOMYOS num dos seus centros autorizados, com os 
portes pagos, acompanhados de suficiente prova de compra.
 
Esta garantia não se aplica no caso de:
Dano causado aquando do transporte
Má utilização ou utilização anormal
Reparações efectuadas por técnicos não autorizados pela DOMYOS
Utilização fora do âmbito privado

Esta garantia comercial não exclui a garantia legal aplicável segundo os países e/ou províncias
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