
ÚDRŽBA 
BEŽECKÝCH 
PÁSOV
Vážený zákazník,
ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli zakúpiť náš produkt. 
Pre správny chod stroja dodržujte nasledujúce zásady pravidelnej údržby.

1) Pri montáži stroja správne dotiahnite všetky šróbove spoje.

2) Pred prvým použitím stroja aplikujte silikónový olej do priestoru medzi vrchnú
časť plochy bežeckej dosky a spodnú časť bežeckého pásu (na strane bližšie k panelu ovládania).

3) V rozmedzí 2x po 5 hodinách cvičenia vykonajte kontrolu či je pás dostatočne premazaný
v miestach, kde sa pohybujú stopy chodidiel pri behu (chôdzi).
Najlepšie to poznáte tak, že prstom prejdete po vrchnej časti dosky a prst by mal byť mastný.
Pokiaľ je priestor medzi bežeckou doskou a pásom suchý, je nutné vykonať opäť aplikáciu silikónového oleja.
Kontrolu správneho premazania pásu vykonávajte vždy po 10 prevádzkových hodinách.

4) Po ukončení cvičenia zotrite pot z ovládacieho panela – nebezpečie poškodenia elektroniky.

5)  V prípade zvýšenej hlučnosti stroje je nutné postupovať podľa bodu 1).

6)  V prípade, že bežecký gumový pás začína prešmykovať, je nutné pás ihneď napnúť
pomocou dvoch napínacích šróbov (ľavý a pravý zadný roh pásu).

7) Pri nadmernom mazaní pásu môže dochádzať k vzniku statickej elektriny.

8) Každé dva mesiace odstráňte prach a nečistoty z priestoru motora.
Stroj odpojte od zdroja elektrickej energie, po 30tich minútach odšróbujte plastový kryt motora a vykonajte vysatie 
priestoru motora.

Záruka: (podrobné podmienky záruky sú uvedené v návode na používanie)
5 rokov – vzťahuje sa na rám bežeckého pásu
2 roky – vzťahuje sa na ostatné časti bežeckého pásu okrem častí podliehajúcich bežnému opotrebeniu
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REKLAMAČNÝ LIST
ZÁKAZNÍK:

meno a priezvisko

obec

telefón

ulica

psč

email

REKLAMOVANÝ TOVAR

názov

kód IN

dodávateľ / predajca (napr. eshop, predajňa Bratislava, apod.)

datúm nákupu

číslo faktúry(dokladu o nákupe)

SPIATOČNÁ ADRESA PRE ZASLANIE TOVARU
(ak je zhodná s hore uvedenou, nevyplňujte)

meno a priezvisko

obec

ulica

psč

meno technika

POŽIADAVKA ZÁKAZNÍKA NA SPÔSOB VYBAVENIA

VYJADRENIE K REKLAMÁCII (vyplní reklamačný technik)

podrobný popis závady a jej vzniku

K reklamačnému listu je nutné priložiť kópiu nákupného dokladu. 
Pokiaľ nebudú hore uvedené údaje vyplnené, nebude tovar prijatý na reklamáciu.

VÝMENA OPRAVA

Záručná oprava uznaná: 

Dátum odoslania späť k zákazníkovi: odoslané:    DPD osobne
cena:
váha:Podpis technika:

Tovar vydaný zákaznikovi:

vyjadrenie technika:

použité náhradné diely:

ÁNO NIE

NOVÉ OPRAVENÉ NEOPRAVENÉ DOBROPIS

VRÁTENIE PEŇAZÍ INÉ RIEŠENIE:


