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Garantiebewijs

Garantiebewijs
Twee jaar garantie, naar wens vier jaar volle garantie mogelijk (zie algemene voorwaarden punt 8.1 
Garantie „ERGO-FIT waarborgt voor eigen producten 2 jaar garantie. In het eerste jaar worden bovenop de 
vervangonderdelen de verplaatsingskosten en werkuren binnen Duitsland aanvaard. In het tweede jaar uitsluitend de 
vervangonderdelen. Voor handelsgoederen gelden de garantiebepalingen van de respectievelijke fabrikan“)

Voor reclamaties bij de levering, ook het ontbreken van uitdrukkelijk gegarandeerde 
eigenschappen, is de verkoper als volgt aansprakelijk met uitsluiting van verdere 
aanspraken:

1.  Alle delen die volgens de verkoper moeten worden gerepareerd of opnieuw moeten 
worden geleverd, die binnen 24 maanden na levering op grond van een vóór de 
gevarenoverdracht liggend feit - vooral wegens een verkeerde bouwwijze, slechte 
grondstoffen of een foutieve uitvoering - niet kunnen worden gebruikt of daardoor in 
hun gebruik sterk achteruit zijn gegaan. Voor fouten van door de verkoper geleverde 
of uitgekozen tekeningen en materiaal is de leverancier alleen verantwoordelijk als 
hij bij een vakkundige zorgvuldigheid deze fouten had moeten vaststellen, tenzij de 
verkoper de vastgestelde fouten onmiddellijk aan de koper heeft medegedeeld.

2.  Het recht van de koper aanspraken te doen gelden door aanwezige fouten verjaart 
in elk geval binnen 24 maanden na levering.

3.  Er wordt geen aansprakelijkheid overgenomen voor schade die om de volgende 
redenen is opgetreden: ongeschikt of ondeskundig gebruik, verkeerde montage 
resp. inbedrijfstelling door de koper of derden, natuurlijke slijtage, verkeerde of 
achteloze behandeling, ongeschikte bedrijfsmiddelen, vervangingsmateriaal, 
ontoereikende bouwwerkzaamheden, chemische, elektrochemische of elektrische 
omstandigheden, voorzover deze niet aan de verkoper te wijten zijn. Levering 
gebeurt voor risico van de koper ook bij een vrachtvrije levering vanaf fabriek.

4.  De verkoper is om te beginnen bevoegd drie keer achteraf verbeteringen aan te 
brengen resp. voor vervanging te zorgen. Lukken deze verbeteringen resp. 
vervangingen niet, heeft men binnen het bestek van de wettelijke bepalingen het 
recht op aftrek of koopvernietiging. Nadat de aanwezige fouten werden 
gereclameerd, heeft de verkoper zes weken tijd deze fouten te herstellen.

5.  Bij eventueel ondeskundig uitgevoerde veranderingen of reparaties door de koper 
of een derde zonder toestemming van de verkoper vervalt de garantie.

6.  Wordt de levering geëxporteerd, beperkt zich de garantie binnen de garantietijd tot 
het beschikbaar stellen van de onderdelen onverpakt vanaf fabriek. 
Verpakkingskosten, vrachtkosten en arbeidsprestaties moet de koper betalen. 
Verlangt de koper een technicus van de fabriek of van een ander servicestation, 
moet de koper voor de reiskosten en de arbeidsprestatie opkomen.

7.  Voor goederen die niet door de verkoper worden geproduceerd, gelden de wettelijke 
bepalingen.
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Niet tot de garantie behoren de volgende aan slijtage onderhevige delen:

⊗ Pedaalriemen

⊗ Stuur

⊗ Zadel

⊗ Tandriemen

⊗ Kettingen

⊗ Pedalen

⊗ Zekeringen

⊗ Vrijloop

⊗ Sensor van SPO2-module

Wordt er geen rekening gehouden met de servicevoorschriften, vervalt de garantie!
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Service
Alle commercieel gebruikte apparaten moeten regelmatig veiligheidstechnisch worden 
gecontroleerd.

Een regelmatig, grondig onderhoud en vooral een deskundige service dragen ertoe bij dat 
uw trainingsapparaat zijn waarde behoudt en een lange levensduur heeft. Daarom adviseren 
wij de apparaten regelmatig te controleren. Controleer wekelijks of er iets beschadigd is aan 
de beplating, het zadel met zadelbuis, het stuur en de pedalen. Laat deze beschadigingen 
onmiddellijk repareren. Dat is heel belangrijk voor een eventuele garantieaanspraak. Bij 
storingen zijn het technisch personeel en de ingenieurs van het ERGO-FIT serviceteam 
gaarne bereid u te helpen.

Voordat u de apparaten inschakelt, moet u steeds controleren of de netkabel, de stekker, het 
stopcontact en de netingang aan het apparaat in orde zijn.

Onmiddellijke servicewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd als:
⊗ het apparaat mechanisch extreem werd gebruikt (stoten, kabeldefect en 

ontoelaatbare spanning)

⊗ er vloeistof in het apparaat is terechtgekomen,

⊗ de kabel, de stekker of de beplating beschadigd zijn,

⊗ er afdekkingen zijn afgevallen.

De service aan de apparaten kan door de ERGO-FIT klantenservice worden uitgevoerd, ook 
binnen het bestek van een servicecontract.

Onderhoud en service

ERGO-FIT probeert er bij het ontwerpen van de trainingsapparaten steeds voor te zorgen dat 
de noodzakelijke servicewerkzaamheden tot een minimum worden beperkt.

Hierna volgen enkele service- en controlewerkzaamheden. Deze moeten aan het apparaat 
regelmatig worden uitgevoerd.

Voordat u het apparaat opent of werkzaamheden aan het apparaat uitvoert, moet u het 
apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.

Let bij servicewerkzaamheden op het volgende:

⊗ Dit apparaat heeft bijna geen servicebeurt nodig.

⊗ De beweeglijke delen van het apparaat hoeven niet met olie te worden gesmeerd 
en hoeven ook niet te worden ingevet.

⊗ Controleer wekelijks of het zadel, het stuur, de pedalen en de beplating niet defect 
zijn.
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Pedaalkruk

⊗ Omdat de schroeven zich na enige tijd zetten, dus meegeven, moet de passing van 
de pedaalkrukken en van de pedalen voor de eerste keer na 3-5 gebruiksuren 
worden gecontroleerd. Daarna moet dit maandelijks gebeuren. (Linker pedaal heeft 
een linksdraaiende schroefdraad, het rechter pedaal een rechtsdraaiende)

⊗ Als de pedaalkrukken los gaan zitten, moeten ze direct weer worden vastgedraaid. 
Neem daarvoor de zwarte kap van de krukas en draai de daaronder zittende 
schroef vast met een 14 mm (1/4 inch) steeksleutel. Het pedaal kan met een 15 mm 
steeksleutel aan de krukas worden vastgedraaid.

SPO2-module

⊗	 Dit apparaat is vrijwel onderhoudsvrij.

Zadel

⊗	 Let erop dat de aanslagschroef aan de onderkant van het zadel aanwezig is en 
goed is ingedraaid. Als de aanslagschroef beschadigd of niet aanwezig is, mag het 
apparaat niet meer worden gebruikt en moet het door gekwalificeerde specialisten 
worden gerepareerd. Er bestaat anders gevaar voor letsel.
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Reiniging

Transpiratie, stof en vuil kunnen schadelijk zijn voor uw trainingsapparaat. Dit zult u reeds na 
een paar weken kunnen vaststellen. Door transpiratie kan het oppervlak van de metalen en 
aluminium delen aan het apparaat veranderen. Maak het apparaat dus dagelijks schoon.

Om uw trainingsapparaat te reinigen, raden wij het ontsmettingsmiddel „Ecolab P3- steril“ of 
„Scarabig“ aan. Deze kunt u bij de volgende bedrijven verkrijgen:

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

Let daarbij op het volgende:

⊗		 Denk eraan om voordat u het toestel reinigt, de stekker uit te trekken! 

⊗ Reinig het apparaat alleen maar met een vochtige doek, zachte in de handel 
gebruikelijke reinigingsmiddelen of zeepsop. Wrijf het apparaat daarna met een 
zachte doek droog.

⊗ U mag het apparaat aan de buitenkant in geen geval met olie insmeren of 
invetten.

Reiniging van de SPO2-klemmen:

Reinig de SPO2-module pas als u alle aansluitingen naar de cockpit heeft losgekoppeld.

⊗  Reinig de sensor met een zachte, vochtige doek en een mild reinigingsmiddel. De 
fabrikant adviseert hier het middel Klenzyme van Steris Corporation.

⊗	 Gebruik geen bijtende ontsmettingsmiddelen omdat anders de sensor beschadigd 
wordt. De fabrikant adviseert ontsmetting met isopropylalcohol (70%) of een 
hoogwaardige ontsmetting met CIDEX OPA van de firma Johnson and Johnson 
Corporation.


