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Garantiavtal

Garantiavtal
2 års garanti (se allmänna villkor, punkt 8.1 garanti „ERGO-FIT erbjuder 2 års garanti på sina egna
produkter. Under det första året täcks resekostnader och arbetstid inom Tyskland betalas utöver
reservdelarna. Under det andra året tacks endast reservdelarna.. För varor gäller garantivillkoren från
respektive tillverkare”)

Säljaren ansvarar, med uteslutande av annat ansvar, för brister i leveransen, för vilken
frånvaron av uttryckligen bekräftade egenskaper delvis är som följande:
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1.

Alla delar som visar sig vara oanvändbara eller begränsade i användning till följd
av en omständighet daterad före risköverföringen - framför allt på grund av
bristfällig utformning, dåligt material eller felaktig tillverkning - skall repareras
eller bytas under en period av 24 månader efter leveransen. Beslutet om felet
kan repareras eller bytas ut tas av säljaren. Leverantören är endast ansvarig för
brister i ritningar och material som levererats eller valts av säljaren om han
kunde ha upptäckt denna brist såvida inte säljaren omedelbart meddelat köparen
om det upptäckta felet.

2.

Köparens rätt att åberopa garantin slutar 24 månader efter produktens
leverans.

3.

Ingen garanti kan åberopas för skador till följd av olämplig eller felaktig
användning, felaktig montering eller felaktig uppstart av köparen eller tredje
part, naturligt slitage, felaktig eller vårdslös hantering, olämplig utrustning eller
utbyte av delar, felaktiga konstruktionsarbeten, kemiska, elektrokemiska eller
elektriska interferenser, såvida intet de kan spåras till ett fel orsakat av säljaren.
Köparen står för alla risker i samband med leveransen, även vid fri frakt ex
works.

4.

Inledningsvis, har försäljaren rätt till två reparationer eller utbyten. Om dessa
misslyckas har köparen rätt till avdrag eller rätt att häva avtalet inom ramen för
gällande lagstiftning. Säljaren skall ha en frist på sex veckor från och med det
datum då felet tillkännagavs.

5.

Olämpliga ändringar eller reparationer som utförts på uppdrag av köparen eller
en tredje part utan förhandstillstånd från säljaren ogiltigförklarar garantin.

6.

Om varorna exporteras kommer garantin att begränsas till tillgången på lösa
reservdelar ex works inom garantiperioden. Emballagekostnader, fraktkostnader
och arbetskraft betalas av köparen. Om köparen begär reparation på plats av en
tekniker från fabriken eller en annan servicetekniker kommer köparen att få stå
för avgifterna för resekostnader och arbetskraft.

7.

Alla varor som inte har producerats av säljaren är föremål för rättsliga
bestämmelser.
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VECTOR KRAFT
Slitdelar är uteslutna från garantispecifikationerna, t.ex.:
⊗

Rem, stålkabel, dragrep

⊗

”Snap-on” vikter

⊗

Sprintar

⊗

Justeringsspak

⊗

Dynor

⊗

Kabelvinschens sensor

⊗

Sits, matta, handtag

Garantin ogiltigförklaras om underhållsinstruktionerna inte följs!

© 2022 by ERGOFIT GmbH

3

Garantiavtal

Underhåll
Alla maskiner som används kommersiellt skall ha regelbunden service (enligty lagar och
bestämmelser, exempelvis DGUV A3, MPBetreibV). ERGOFIT rekommenderar att
maskinerna servas årligen.
Regelbunden och noggrann skötsel samt lämpligt underhåll hjälper att bevara
träningsmaskinens värde och att förlänga dess materiella livstid. Därför rekommenderar
vi ett regelbundet förebyggande underhåll!
Dessa regelbundna inspektioner är ytterst viktiga för att garantin skall gälla. I händelse av
en felfunktion, står ERGOFITs tekniker och ingenjörer till ditt förfogande.
Omedelbart underhåll måste utföras om:
⊗

maskinen genomgått en kraftig mekanisk påfrestning

⊗

stålkablar, Kevlar-vajer, rullar, handtag, hävstänger eller ”snap-on” vikter är
skadade

Underhåll av maskinen kan utföras av ERGOFITs kundservice. Ett serviceavtal kan också
upprättas.

Skötsel och underhåll
Under tillverkningen av sina träningsmaskiner strävar ERGOFIT efter att minska det
framtida underhållet.
In följande kapitel beskrivs vissa underhålls- och inspektionsarbeten. Du bör utföra dessa
uppgifter regelbundet.
Du bör överväga följande under underhållsarbetet:
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⊗

Denna maskin kräver mycket litet underhåll.

⊗

De rörliga delarna behöver inte smörjas.

⊗

Kromstängerna skall rengöras med en torr trasa och sprejas med teflonsprej.

⊗

Före varje träningstillfälle skall man kontrollera dynor, ram, kablar (stål och
Kevlar) vikter, handtag och spakar för sprickor och brott.

⊗

Kontrollera att alla fästredskap är korrekt åtdragna en gång i månaden.

⊗

Icke-behandlade linor skall smörjas varje månad eller efter behov. Vi
rekommenderar ”Spray AT44 Allround Spray med Teflon“.

© 2022 by ERGOFIT GmbH

VECTOR KRAFT

Rengöring
Svett, dammpartiklar och smuts skadar träningsmaskinen. Detta kan märkas redan efter
några veckor. Metall- och aluminiumdelarna på maskinen kan förändra dess ytor i
kombination med svett. Därför bör du rengöra maskinen varje dag.
Vi rekommenderar “Ecolab P3-steril” eller “Scarabig” för rengöring. Dessa rengöringsmedel
levereras av följande återförsäljare:
Ecolab Deutschland GmbH
Reisholzer Werftstraße 38-42
Postfach 13 04 06
D-40554 Düsseldorf
www.ecolab.com
SCARAPHARM chem.-pharm. Produkte GmbH
Wachmannstraße 86
D-28209 Bremen
www.scarapharm.de
Under rengöringen bör du ta hänsyn till följande aspekter:
Observera att strömsladden skall vara urdragen när man arbetar med displayen.
⊗

Rengör endast maskinen med en fuktig trasa, ett milt rengöringsmedel eller
såpbubblor och torka den med en mjuk trasa.
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