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NEDERLANDS

Om het risico van ernstige verwondingen te verminderen eerst de onderstaande belangrijke
gebruiksaanwijzingen lezen alvorens het product te gebruiken.

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 gedurende
de levensduur van het product.

2. De montage en de plaatsing van het apparaat dient te gebeuren door een volwassene. 

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 gebruiksaanwijzingen.

4. Domyos is niet aansprakelijk in geval van reclamatie voor verwondingen of schade aan eender welke persoon
of eender welk bezit resulterend uit onjuist gebruik van dit product door de koper of ieder ander persoon.

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

6. Als u pijn voelt of u wordt duizelig tijdens het doen van een oefening, stop dan onmiddellijk om uit te rusten.

7. Tijdens de oefening maakt u regelmatige en rustige bewegingen.

WAARSCHUWING

Raadpleeg uw huisarts voordat u met een trainingsprogramma begint. Dit is met name van belang voor
mensen die ouder zijn dan 35 jaar of die eerder gezondheidsklachten hebben gehad en als u meerdere
jaren niets aan sport hebt gedaan. Lees alle aanwijzingen voor gebruik.

WAARSCHUWING

DECATHLON biedt voor dit product garantie voor onderdelen en arbeidsloon onder voorwaarde van
normaal gebruik gedurende vijf jaar na aankoopdatum, i.e. de datum op de kassabon die als
aankoopbewijs dient te worden overlegd.  
De verplichting van DECATHLON uit hoofde van deze garantie beperkt zich tot de vervanging of de
reparatie van het product, naar believen van DECATHLON.
Alle producten waarop de garantie van toepassing is, dienen in ontvangst te worden genomen door
DECATHLON 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 DECATHLON.
• Gebruik voor handelsdoeleinden van het betreffende product.

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