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ВНИМАНИЕ: Упражняването на напрегнато естество, както обикновено се прави на това 
оборудване, не трябва да се извършва без предварително консултиране с лекар. Не се правят 
специални твърдения за здравето, нито се подразбира, тъй като се отнасят до оборудването. 
Измерванията, направени от оборудването, се считат за точни, но трябва да се разчита само на 
измерването на Вашия лекар. 

ВАЖНО: Преди да използвате този продукт, прочетете внимателно всички инструкции. Запазете 
това ръководство за бъдещи справки. Продуктът може леко да се различава от снимката. 

ВНИМАНИЕ: Теглото на потребителя не трябва да надвишава  130KGS. 

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

1. Благодарим ви, че закупихте нашия продукт. Въпреки че се стремим да 
гарантираме качеството на всеки продукт, който произвеждаме, възникват случайни 
грешки и / или пропуски. Във всеки случай трябва да откриете, че този продукт има 
дефектна или липсваща част, моля, свържете се с нас за замяна. 

2. Този продукт е създаден само за домашна употреба. Условията за отговорност и 
гаранционните условия за продукта няма да бъдат приложими за продукти, които се 
подлагат на професионална употреба, или продукти, които се използват във фитнес 
център. 

3. Това оборудване за упражнения е проектирано и построено за оптимална 
безопасност. Въпреки това, някои предпазни мерки се прилагат винаги, когато работите 
с част от упражняващото оборудване. Уверете се, че сте прочели цялото ръководство 
преди монтажа и работата на това устройство. Също така имайте предвид следните 
предпазни мерки за безопасност: 

4. Тази машина за упражнения е конструирана за оптимална безопасност. Въпреки 
това, някои предпазни мерки се прилагат винаги, когато работите с част от 
упражняващото оборудване. Уверете се, че сте прочели цялото ръководство преди да 
монтирате или работите с устройството си. В частност, обърнете внимание на следните 
предпазни мерки за безопасност. 

5. 1. Прочетете всички инструкции в това ръководство, преди да използвате това 
оборудване. 

6. 2. Използвайте устройството само за предназначението му, както е описано в 
това ръководство. 

7. 3. Проверете и затегнете всички свободни части, преди да използвате това 
оборудване. 

8. 4. Пази ръце от движещи се части. 

9. 5. Дръжте децата и домашните любимци далеч от машината по всяко време. НЕ 
оставяйте децата без наблюдение в една и съща стая с машината. 

10. 6. Преди да използвате машината за упражнения, винаги правете стречинг, за да 
загреете правилно. 

11. 7. Проверявайте машината преди всяка употреба; уверете се, че всички връзки 
са плътно обезопасени. 

12. 8. Уредът трябва да се използва само от един човек наведнъж. 

13. 9. Ако потребителят усети виене на свят, гадене, болка в гърдите или други 
необичайни симптоми, Спрете тренировката наведнъж. Консултирайте се незабавно с 
лекар. 

14. 10. Поставете машината върху чиста, изравнена повърхност. НЕ използвайте 
машината близо до вода или на открито. 
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15. 11. Винаги носете подходящо тренировъчно облекло, когато упражнявате. НЕ 
носете дрехи или друго облекло, което може да се улови в машината. При работа с 
машината се препоръчват спортни обувки. 

16. 12. Не поставяйте остри предмети около машината. 

17. 13. Хора с увреждания не трябва да използват машината без квалифицирано 
лице или лекар. 

18. 14. Никога не работете с машината, ако машината не работи правилно. 

19. 15. Извършвайте обучение на оборудването само когато е в перфектно работно 
състояние. Използвайте оригинални резервни части само в случай на поправка. 

20. 16. Не използвайте силни разтворители за почистване и използвайте само доставените 
инструменти или подходящи от тях, за всякакви поправки, които може да са 
необходими. 

21. 21. Моля, изхвърлете опаковката и всички части, които трябва да бъдат 
заменени впоследствие (всички части на агрегата), в подходящи събирателни пунктове 
или контейнери, с цел да се запази околната среда. 

22. 22. НЕ издърпвайте тръбата на седалката над предупредителната линия "max", 
която се показва на тръбата, когато регулирате височината на седалката. 

23. 23. Не за терапевтично приложение. 

24. 24. За ваша собствена безопасност винаги се уверете, че има най-малко 0,6 м свободно 
пространство във всички посоки около вашия продукт, докато тренирате. 

A) 25. ВНИМАНИЕ! Сърдечният монитор може да не е точен. Претоварването 
по време на тренировка може да причини сериозно нараняване или смърт. Ако 
почувствате някакъв дискомфорт, незабавно спрете упражнението! 
B) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да започнете програма за тренировки, 
консултирайте се с Вашия лекар. Това е особено важно за лица с предшестващи 
здравословни проблеми. Продавачът не поема отговорност за телесни повреди 
или имуществени вреди, причинени от употребата на този продукт. 
C) УСЛОВИЯ НА УСЛУГАТА: Високото качество на този продукт ще се запази 
само ако редовно проверявате всички винтови съединения и движещи се части на 
правилното монтиране. Повредените части трябва да бъдат сменени незабавно. 
По време на ремонта продуктът не трябва да се използва от никого. 
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D) ВАЖНИ СЪВЕТИ: 
E) Този продукт е тестван в съответствие с изискванията на стандарта EN 957-1 / A1, EN 957-5, 

клас HC (HOME USE). Максималното натоварване е ограничено до 130KGS. 

F) Родителите трябва да са наясно със своята отговорност по отношение на естествения си 
инстинкт за игра. Това може да доведе до ситуации, в които продуктът може да бъде използван 
за друга цел, различна от предвидената. 

Ж) Ако децата имат право да използват продукта, трябва да се вземат под внимание 
психическото и физическото състояние и темпераментът на децата. Уверете се, че децата са 
инструктирани правилно за използването на продукта и за контролираното изпълнение на 
различните упражнения. Посочете специално, че продуктът не е никаква играчка. 

СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА (ПАКЕТ ЗА КОНТАКТ)
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HARDWARE PACKING LIST  
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EXPLODED VIEW (ASSEMBLY)  
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EXPLODED VIEW (DETAIL)  

  

PARTS LIST  
NO.  ОПИСАНИЕ QTY  

1  ОСНОВНА РАМКА 1  

2  ЗАДНА ТЕГЛО ЗА СТАБИЛИЗАТОР 1  

3  ЗАДНА КУТИЯ НА СТАБИЛИЗАТОРА 1  

4  РЕГУЛАЦИОННА КРАЙНА ОК 2  

5  ПРЕДНА СТАБИЛИЗЕРНА ТРЪБА 1  

6  ПРЕДНАТА СТАБИЛИЗАТОРНА КУТИЯ 1  

7  ТРАНСФОРМАТОРНА КРАЙНА КРАЙНА КАПАНА 1set  

8  ролка 1  
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9  AXLE 1  

10  КОЛАН 2  

11  КОЛАН 1  

12  КРАТКА НА ПОДАРЪК 1  

13  ИГРАЧКОВО КОЛЕЛО 1  

14  МАХОВИК 1  

15  КЛЮЧОВА КУТИЯ (R) & (L) 1set  

16  КРАЙНА КУТИЯ 2  

17  КРЪГ R & L 1set  

18  ПЕДАЛЕН ПРАВО 1  

19  Освобождаване на копчето 1  

20  CUP 1  

21  ЗАДНА КУТИЯ 1  

22  ПРЕДНА ВРЪЩАНЕ НА ВРЪЩАНЕ НА ВРЪЗКИТЕ 1set  

23  СЕДАЛНА ТРЪБА 1  

24  КОПЧЕ 1  

25  END CAP 2  

26  ПЕДАЛ ЛЯТ 1  

27  SLIDE BRACKET 1  

28  SEAT 1  

29  T KNOB 1  

30  BUSHING 1  

31  ЗАЩИТА НА ЗАДНАТА КЛАПАН 1  

32  КОНТРОЛ НА НАЛЯГАНЕ 1  

 

33  КРАЙ НА КЛАПАН 1  

34  COMPUTERE 1  

35  РЪЧЕН ПУЛС 2  

36  КОРМИЛНО 1  

37  ОКОНЧАЛЕН КРАЙ ОСП 2  

38  ПРЕДЕН КАПАК 1  

39  ВИНКА ЗА РЪЦЕ ПУЛС 2  

40  BOLT M8X55 4  
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41  ПЛАСТМАСОВА ПЛАСТМАСА 18 / 8.5X1.5 10  

42  STOP НАТ 2  

43  ПЛАСТМАСОВА ПЛАСТМАСА 20 / 10X2 2  

44  РЕГУЛИРАЩ БОЛТ M6x36 2  

45  СПЕЦИАЛЕН БОЛТ 1  

46  NYLON NUT 2  

47  "С" пръстен 2  

48  SCREW M4X20 14  

49  SCREW M4X20 4  

50  SCREW M4X15 10  

51  ПИРОМ ГРИПС 2  

52  ПЛАСТМАСА 10/5 2  

53  БОЛТ 1  

54  WASHER 1  

55  БОЛТ 2  

56  STOP НАТ 2  

57  BOLT M8X15 6  

58  ИЗПЪЛНИТЕЛНА ПЛАСТМАСА 20 / 8.5X1.5 2  

59  СРЕДЕН СЕНЗОР 1  

60  РЪЧНА ПУЛСКА РЪКА 1  

61  СВЪРЗВАЩА КАБЕЛНА ТРЪБА 1  

62  ВЪЗДУШНА КАБЕЛНА УСТРОЙСТВА 1  

63  ИЗПЪЛНИТЕЛНА ПЛАСТМАСА 1  

64  ПЛАСТМАСОВА ПЛАСТМАСА 22 / 8.5X1.5 1  

65  КРАЯ НА ОСП 2  

66  ПРОЛЕТ 1  

67  SENSOR 1  

68  SENSOR BRACKET 1  

69  ВИНТОВИ 2  

70  ПЪРВА ПОЩА 1  

71  МАГНИТ 1  

 

22/5000 
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ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ 

ОБЩО: Отстранете цялата част от цикъла си от картонената кутия и я поставете на пода 
внимателно. Сглобяването на вашия цикъл е просто. Следвайте внимателно тези инструкции и 
трябва да ви отнеме около 1520 минути. 

СТЪПКА 1  
СВЪРЗВАЙТЕ СТАБИЛИЗАТОРИТЕ 

Прикрепете задния стабилизатор (2) с 2 регулируеми крайни капачки (4) към заварената 

напречна греда на главната рамка (1) и затегнете с 2 плоски шайби (41) и 2 болта (40). 
Прикрепете предния стабилизатор (5) с 2 транспортна капачка (7) към заварената напречна 
греда на главната рамка (1) и затегнете с 2 плоски шайби (41) и 2 болта (40). 
Поставете капака на предния стабилизатор (6) към заварената конзола и затегнете с 2 винта 
(50). 

Поставете капака на задния стабилизатор (3) към заварената конзола и затегнете с 2 винта  

 

 

(50). 

 

СТЪПКА 2 ЗАДЪРЖА СЕДАЛКАТА И СЕДАЛКАТА 

Отстранете предварително сглобените найлонови гайки (46) и плоски шайби (41) от задната 
страна на седалката (28). Закрепете седалката (28) с горната плъзгаща скоба (27) и затегнете с 
найлонови гайки (46) и плоски шайби (41). 
Отстранете предварително монтирания бутон M10 (24) и плоската шайба (64) от задната страна 
на плъзгащата скоба на седалката 

(27). Закрепете плъзгащата се конзола на седалката (27) с горната скоба на тръбата на 
седалката (23) и затегнете с копчето M10 

(24) и плоска шайба (64). 
Прикрепете тръбата на седалката (23) към главната рамка (1) и я закрепете в правилната 
позиция с копчето за бързо освобождаване на седалката (19). Регулирайте височината на 
седалката, като изберете дупката на тръбата на седалката. 
ЗАБЕЛЕЖКА: НЕ издърпвайте тръбата на седалката над предупредителната линия "MAX", 
която се показва на тръбата. Когато регулирате височината на седалката. 
Сглобете всеки педал (18R & 26L) на манивелата. Pedal "R" се сглобява с коляно от дясната 
страна, педалът "L" се сглобява с лявата страна на манивелата: виж петите (18R & 26L) и 
манивелата "R" & "L" (надясно и наляво). 
ЗАБЕЛЕЖКА: Правилният педал "R" трябва да бъде резбован по посока на часовниковата 
стрелка. Левият педал "L" трябва да се върти в посока обратна на часовниковата стрелка. 
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Прикрепете педалните ремъци към педалите (18R & 26L). 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Регулирайте ремъка на педала, за да отговаряте на размера на краката / 
обувките си с 4 регулируеми отвора.  
СТЪПКА 3  
От основната рамка (1) извадете предварително монтираните 4 Allen болтове (57) и 2 криви (58) 
и 2 плоски шайби (41). 

Свържете сензорния проводник на средната секция (59) на предния стълб (70) с кабела на 
сензора за долната секция. 

Свържете опъващия кабел (61) с по-нисък кабел за напрежение (62). (Виж фигура А-В). 
Поставете предния стълб (70) и предния капак (38) в долния стълб на главната рамка (1) и 
затегнете с 4 глави (57), 2 криви (58) и плоски шайби (41). не затягайте прекалено много всички 
болтове на главата (57) в началото. Когато всички части вече са фиксирани, след това 
затегнете плътно една част.  
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СТЪПКА 4 МЕХАНИЧНА ЛЪЧКА И МЕТЪР 

Поставете ръкохватката (36) с 2 ръчни пулса (35), пневматичната ръкохватка (51) към горната 
заварена кормилна скоба на предния стълб (70) и затегнете задния капак (31) с втулка 29). 

Закрепете капака на предната скоба (33) към предния стълб (70) и затегнете задния капак (31) с 
винтове (50), винт (48) и плоска шайба (52). 

Извадете предварително сглобените винтове (55) от компютъра (34). Свържете щепсела на 
кабела на сензора в средната секция (59) към гнездото на сензора на компютъра (34). 
Поставете компютъра (34) в предния стълб (70) и го затегнете с 2 винта (55). Поставете 
щепсела на ръчния пулсов проводник към задната страна на измервателния уред (34).  

  

ИНСТРУКЦИИ НА КОМПЮТЪРА   

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

TIME (TMR) (ВРЕМЕ) 00:00-99:00  ODOMETER (IF HAVE) 

(ХОДОМЕТЪР) 

0.0-999.9KMorML  

SPEED (SPD) 

(СКОРОСТ) 

0.0-99.9KM/H  PULSE* (IF HAVE) 

(ПУЛС) 

40-240BPM  

DISTANCE (DST) 

(РАЗСТОЯНИЕ) 

0.00-999.9KM  CALORIES (CAL) 

(ИЗГОРЕНИ КАЛОРИИ) 

0-9999KCAL  
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КЛЮЧОВИ ФУНКЦИИ:  

MODE:  Този клавиш ви позволява да изберете и заключите функцията, която искате. 

PAUSE: Натиснете, за да стартирате или спрете действието на функциите. * (Ако имате) 

SET: Клавишът ви позволява да изберете целева стойност за TIME, DISTANCE, CALORIES, 

PULSE. Но SPEED и ODO не могат да се задават 

RESET: RESET KEY за задаване на целта KEY специфично изчистване, продължително 
натискане на RESET за KEY специфично повече от 3 секунди по-горе, електронен часовник 
RESET всички номерации RESET 

ПРОЦЕДУРИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

1. AUTO ON/OFF  

• Системата се включва при натискане на който и да е клавиш или при получаване на вход от 
сензора за скорост. 
• Процесорът се изключва автоматично, когато сензорът за скорост няма вход за сигнал или не е 
натиснат бутон за около 4 минути. 

2. RESET：  

Устройството може да се нулира, като смените батериите или натиснете бутона RESET за 3 
секунди.  

3. HOW TO PRESET TIME, DISTANCE, ODOMETER, PULSE & CALORIES:  

4. Натиснете бутона MODE, докато брандът на функциите, който ще бъде настроен, мига. 

5. Натиснете бутона MODE, щом функционалната марка спре да мига. 

6. След това изберете стойността, която искате да упражните чрез клавиша SET. 

7. Когато сензорът за скорост има входен сигнал. Мониторът ще започне да намалява. 

8. той ще изсвири 4 секунди, за да покаже завършването на предварително зададената 
тренировка. Натиснете произволен клавиш, за да спрете да пише. Ако данните не са 
зададени предварително, всяка дата на функцията ще се брои. 

9. FUNCTIONS:  
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TIME: Времето за упражнения ще се покаже чрез натискане на бутона MODE, докато се появи 
марка TIME. 

Скорост: Текущата скорост ще се покаже с натискане на бутона MODE докато се появи марката 
SP (SPD). 

DISTANCE Разстоянието на всяка тренировка ще се покаже чрез натискане на бутона MODE, 
докато се появи марката DIST. 

ОДОМЕТЪР: Натискайте бутона MODE, докато курсорът не премине към ODO, ако се покаже 
разстоянието на натрупаните * (ако има). 

PULSE: Текущият сърдечен ритъм на потребителите се показва в бийтове на минута (BPM) чрез 

натискане 

* (Ако имате) MODE, докато се появи марката PULSE, Поставете дланите на дланите си върху 
двете легла на контакт и изчакайте 30 секунди за най-точно четене. 

КАЛОРИИ: Изгорените калории ще бъдат показани чрез натискане на бутона MODE, докато се 
покаже CAL на марката. 

SCAN: Автоматично показване на следните функции в показания ред: TIME-SPEED-DISTANCE- - 

КАЛОРИИ - ОДОМЕТЪР (ако има) - ПУЛС (ако има) 

(ИЛИ) ВРЕМЕ-СКОРО-ДИСТАНЦИОННО-ОДОМЕТЪР (ако има) - ПУЛС (ако има БАТЕРИИ-

КАЛОРИИ 

• Този монитор използва две батерии. Ако неправилно показвате монитора, моля, инсталирайте 
отново батериите, за да постигнете добър резултат. 

УКАЗАНИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ 

Обучение на пулса

  

Стрелчащи упражнения 

Успешната тренировъчна програма се състои от загряващо, аеробно 
упражнение и охлаждане. Направете цялата програма най-малко две, за 
предпочитане три пъти седмично, почивка за един ден между тренировките. 
След няколко месеца можете да увеличите тренировките си до четири или пет 
пъти седмично. Загряването е важна част от вашата тренировка и трябва да 



16  

  

започне всяка сесия. Той подготвя тялото ви за по-напрегнато упражнение чрез 
загряване и разтягане на мускулите ви, увеличаване на кръвообращението и 
пулса и осигуряване на повече кислород за мускулите. В края на работата си 
повторете тези упражнения за намаляване на възпалените мускулни проблеми. Предлагаме 
следните упражнения за загряване и охлаждане: 

Вътрешна стегнатост 

Седни с подметките на краката си, като коленете ви сочат навън. 
Издърпайте краката си възможно най-близо до слабините си. 
Нежно напънете коленете си към пода. Задръжте за 15 броя. 

  

Стреляй 

Седнете с десния си крака. Поставете подметката на левия си 
крак срещу дясното вътрешно бедро. Протегнете към пръстите 
си, доколкото е възможно. Задръжте за 15 броя. Отпуснете се и 
след това се повтаряйте с левия крак. 

  

Ролка на главата 

Завъртете главата си надясно, за да усетите разтеглянето на 
лявата страна на врата. След това завъртете главата си обратно 
за един брой, разтягайки брадичката до тавана и пускайки устата 
си отворена. Завъртете главата си наляво за един брой и накрая 
спуснете главата си в гърдите си за един брой. 

  

Раменно повдигане 

Вдигнете дясното рамо до ухото си, за да разберете. След това 
вдигнете лявото рамо нагоре, като намалите дясното рамо. 

  

Calf-Achilles Stretch 

Наведете се до стената с левия си крак вдясно и с ръце напред. 
Дръжте десния си крак прав и левия крак на пода; след това 
огънете левия крак и се наведе напред, като преместите бедрата 
си към стената. Задръжте, след това повторете от другата страна 
за 15 броя.  
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Toe Touch 

Бавно се наведете от кръста си, като отпуснете гърба и раменете 
си, докато се протягате към пръстите си. Докоснете доколкото е 
възможно и задръжте за 15 преброявания. 

  

Страничен удар 

Отворете ръцете си отстрани и продължете да ги повдигате, 
докато не са над главата ви. Докоснете дясната си ръка толкова 
нагоре към тавана, колкото можете. Усетете разтягането от 
дясната страна. Повторете това действие с лявата ръка. 

  

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА 

Общи условия за гаранция и определяне на условията 

Всички гаранционни условия, изложени по-долу, определят Процедурата за покриване на 
гаранцията и гаранцията. Условията на гаранционните и гаранционните претенции се уреждат 
от Закон № 40/1964 Coll. Граждански кодекс, Закон № 513/1991 Coll., Търговски кодекс и Закон 
№ 634/1992 Coll., Закон за защита на потребителите, както е изменен, и в случаите, които не са 
уточнени от тези Гаранционни правила. 

Продавачът е SEVEN SPORT s.r.o. със седалище и адрес на управление: ул. Боровиова 35/878, 
Прага 13000, регистрационен номер на фирмата: 26847264, вписано в търговския регистър при 
Окръжен съд в Прага, раздел В, вписване № 116888. 

Съгласно действащите законови разпоредби зависи дали купувачът е краен клиент или не. 
"Купувачът, който е краен клиент" или просто "краен клиент" е юридическото лице, което не 
сключва и не изпълнява договора, за да управлява или насърчава собствената си търговска 
или търговска дейност. "Купувачът, който не е краен клиент" е бизнесмен, който купува Стоки 
или използва услуги за целите на използването на Стоките или услугите за собствените си 
бизнес дейности. Купувачът се съобразява с Общия договор за покупко-продажба и бизнес 
условията до степента, посочена в Търговския кодекс. 

Тези гаранционни условия и гаранционни претенции са неразделна част от всяко споразумение 
за покупка, сключено между продавача и купувача. Всички гаранционни условия са валидни и 
задължителни, освен ако не е посочено друго в Договора за покупка, в изменението на 
настоящия договор или в друго писмено споразумение. Гаранционни условия 

Гаранционен срок 

Продавачът предоставя на купувача 24-месечна гаранция за качеството на стоките, освен ако 
не е посочено друго в Сертификат за гаранция, фактура, доставка или други документи, 
свързани с Стоките. Не се засяга законният гаранционен срок, предоставен на Потребителя. 

С гаранцията за качество на стоките Продавачът гарантира, че доставените стоки ще бъдат за 
определен период от време подходящи за редовно или договорно ползване и че стоките ще 
поддържат своите редовни или договорени функции. 

Гаранцията не покрива дефекти, произтичащи от: 

Повреда на потребителя, т.е. повреда на продукта, причинена от неквалифицирани ремонтни 
дейности, неправилно сглобяване, недостатъчно вкарване на колоната на седалката в рамката, 
недостатъчно затягане на педалите и коляновете 

Неправилна поддръжка 

Механични повреди 
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Редовна употреба (например, износване на гумени и пластмасови части, фуги и т.н.) 

Неизбежно събитие, природно бедствие 

Корекции, направени от неквалифицирано лице 

Неправилна поддръжка, неправилно поставяне, повреди, причинени от ниска или висока 
температура, вода, неподходящо налягане, удари, умишлени промени в проектирането или 
строителството и т.н. 
Процедура за предявяване на гаранция 

Купувачът е длъжен да провери стоките, доставени от продавача, веднага след като поеме 
отговорността за Стоките и щетите им, т.е. непосредствено след доставката им. Купувачът 
трябва да провери Стоките, за да открие всички дефекти, които могат да бъдат открити при тази 
проверка. 
При предявяване на гаранция, купувачът е длъжен при поискване от страна на Продавача да 
докаже покупката и валидността на рекламацията чрез фактура или доставка, която съдържа 
серийния номер на продукта или евентуално с документите без серийния номер. Ако купувачът 
не докаже валидността на гаранционната претенция от тези документи, Продавачът има право 
да отхвърли искането за гаранция. 
Ако Купувачът уведоми за дефект, който не е обхванат от Гаранцията (например в случай, че 
Гаранционните условия не са изпълнени, или в случай на погрешно докладване на дефекта и 
т.н.), Продавачът има право да изиска компенсация за всички разходи, произтичащи от ремонта. 
Разходите се изчисляват съгласно действащия ценоразпис на услугите и транспортните 
разходи. 
Ако продавачът установи (чрез тестване), че продуктът не е повреден, гаранционната претенция 
не се приема. Продавачът си запазва правото да иска обезщетение за разходи, възникнали в 
резултат на невярно предявяване на гаранция. 
В случай, че Купувачът претендира за Стоките, които са законно покрити от Гаранцията, 
предоставена от Продавача, Продавачът трябва да определи отчетените дефекти чрез 
поправка или чрез размяна на повредената част или продукт за нов. Въз основа на съгласието 
на Купувача, Продавачът има право да обмени дефектните Стоки с напълно съвместими Стоки 
със същите или по-добри технически характеристики. Продавачът има право да избере 
формата на гаранционните процедури, описани в този параграф. 
Продавачът урежда гаранционното искане в рамките на 30 дни след доставката на дефектните 
Стоки, освен ако не е уговорено по-дълъг срок. Денят, в който ремонтираните или обменените 
Стоки се предават на Купувача, се счита за деня на уреждането на Гаранционния иск. Когато 
Продавачът не може да уреди гаранционното искане в рамките на договорения срок поради 
специфичното естество на дефекта на стоката, той и Купувачът сключват споразумение за 
алтернативно решение. В случай че такова споразумение не бъде направено, Продавачът е 
длъжен да предостави на Купувача финансова компенсация под формата на възстановяване. 
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           Офис:  Русе, ул."ТЕЦ Изток" 20 

           Телефон: 070080020 / 09897612190    

           E-mail: office@yako.bg 
           Web: www.insportline.bg 
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