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MAGYAR

A súlyos sérülések veszélyének csŒkkentése céljaból kérjük, hogy a termék használata elŒtt olvassa el az
alábbi fontos használati óvintézkedéseket !

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

2. A készülék összeszerelését és elhelyezését csak felnŒtt végezheti !

3. A tulajdonos kötelessége megbizonyosodni arról, hogy a termék valamennyi használója megfelelŒen
tájékozott az összes biztonsági elŒírást illetŒen.

4. Domyos minden felelŒsséget elhárít a terméknek a tulajdonos vagy bárki más által történŒ helytelen
használatából eredŒ bármely személyi sérülésre vagy vagyoni kárra vonatkozó reklamáció esetén.

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

6. Ha fájdalmat érez, vagy szédül testedzés közben, azonnal hagyja abba, és pihenjen.

7. Testedzés közben szabályos és erŒltetés nélküli mozdulatokat végezzen.

FIGYELMEZTETÉS

MielŒtt elkezdené edzésprogramját, kérdezze meg kezelŒorvosát. Ez különösen fontos, ha ön elmúlt 35 éves,
ha elŒzŒleg voltak egészséggel kapcsolatos problémái, ha több éve nem végzett sporttevékenységet. Minden
utasítást olvasson el használat elŒtt.

FIGYELMEZTETÉS

DECATHLON a vásárlás számlával igazolt napjától számított 5 éven keresztül a rendes használat körülményei
között garanciát vállal erre a termékre az alkatrészeket és a munka elvégzését illetŒen. 
DECATHLON ennek a garanciavállalásnak a keretében csak a termék cseréjére vagy javítására köteles, melyrŒl
DECATHLON belátása szerint dönt.
Minden garanciális terméket kellŒen bérmentesített küldeményben, a vásárlás tényét megfelelŒen igazoló iratokkal
együtt kell a DECATHLON által elismert szervizbe eljuttatni. 

A garancia nem vonatkozik az alábbi esetekre :
• Szállítási sérülések.
• Rossz vagy helytelen használat.
• A DECATHLON által el nem ismert szervizben végzett javítások.
• A szóban forgó termék kereskedelmi célú felhasználása.

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