NŪJOŠANAS KOMPLEKTS FITWALK
Lietošanas instrukcija

LV

Produkta specifikācijas:
- 2 gb. nūjošanas nūjas ar regulējamu garumu
- nūjas garums regulējams no 84 - 135 cm
- stieņa diametrs 16 - 18 mm
- vienas nūjas svars aptuveni - 258 g
- antishock sistēma - saudzē jūsu locītavas un
nodrošina ērtu kustību, pateicoties atsperu sistēmai
- anatomiskas formas rokturis ar labu saķeri
- regulējama roktura cilpa
- komplektā ietilpst 6 gabali (3 veidu) galu
pagarinājumi, ieskaitot gumijas kājas, kas kalpo kā
pārsegi tērauda uzgaļiem
LIETOŠANA:
Nūjošanas nūjas kalpo kā papildu aprīkojums pārgājieniem. Pirms lietošanas pārbaudiet nūjas tehnisko stāvokli un
atbilstību lietošanai. Izmantojiet Velcro klipsi, lai pielāgotu plaukstas siksnas garumu atkarībā no vajadzības.
Nūjas garuma iestatījums:
- satveriet nūju atsevišķo sekciju galos un atbloķējiet tās, pagriežot galu attiecībā pret otru galu pulksteņrādītāja virzienā
(sk. marķējumu ar bultiņu uz nūjas)
- pēc tam, noregulējiet nūju vajadzīgajā garumā un nostipriniet, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam (skat.
marķējumu ar bultiņu uz nūjas)
- Nepārsniedziet maksimālo regulējamo nūjas garumu.
APKOPE UN UZGLABĀŠANA:
Saskare ar organiskiem šķīdinātājiem, kodīgām vielām vai dažādiem tīrīšanas līdzekļiem var sabojāt produktu. Pēc
lietošanas: vienkārši noslaukiet nūjas ar mitru drānu un pēc tam noslaukiet tās sausas. Uzglabāt sausā un tumšā vietā.
VIDES AIZSARDZĪBA
Produkta kalpošanas laika beigās, vai gadījumā, ja tā remonta izmaksas pārsniegtu jaunas preces iegādes cenu -neizmetiet
produktu sadzīves atkritumos. Lai pareizi iznīcinātu produktu, lūdzu, nogādājiet to paredzētajās atkritumupieņemšanas
vietās.Nodrošinot pareizu un pienācīgu produkta utilizāciju, jūs palīdzēsiet novērst potenciāli negatīvas sekasapkārtējai
videi un citu cilvēku veselībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar vietējo pašvaldību vaituvāko atkritumu
savākšanas punktu. Nepareiza šāda veida atkritumu izvešana var radīt sekas, saskaņā ar attiecīgāsvalsts normatīvo
regulējumu.
SERVISS
Ja jūsu ierīcei rodas problēmas, sazinieties ar izplatītāju, kurš ir autorizēts iekārtu remontēt. Lietojot produktu, rūpīgi sekojiet
pievienotās instrukcijas norādēm. Sūdzības netiks ņemtas vērā, ja esat modificējis produktu vai neesat ievērojis lietošanas
instrukcijā sniegtos norādīju-mus. Ne ražotājs, ne mazumtirgotājs nav atbildīgs par nepilnvarotu personu veiktās apkopes vai
remonta rezultātiem. Lietotājs nedrīkst censties iekārtu remontēt pats. Lai veiktu remontu, sazinieties ar izplatītāju. Trešo
personu veiktie remonti padara garantijas prasību par spēkā neesošu. Katram ražošanā esošajam pro-duktam ir veikta
sistemātiska pārbaude. Produkta veiktspēja ir atbilstoša, tā kalibrēšana vai validācija nav nepieciešama. Ja jūsu produkts
nesniedz gaidīto veiktspēju un lietošanas laikā mainās pamatfunkciju veiktspēja, sazinieties ar izplatītāju.
GARANTIJA
Ierīces garantija neattiecas:
·Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
·Uz standarta apkopēm (tīrīšana, detaļas, kas pastiprināti pakļautas nodilumam).
·Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (samirkšana, nepareiza izmantošana, putekļi, klimatiskie apstākļi uc).
·Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
·Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas, trieciena vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
·Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā.
Gadījumā, ja patērētājs preci transportējot to nav pienācīgi un droši nostiprinājis, tas uzņemas pilnu atbildību par bojājumiem. Izplatītājs patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas instrukcijā un neuzņemas atbildību par jebkāda veida kļūmēm
saistītām ar instrukcijas drukāšanu. Atkarībā no preces modeļa, detaļu attēli un ilustrācijas var atšķirties no reālajām.

