Freemotion garantivilkår
Freemotion styrketreningsutstyr
Alle styrketreningsmaskiner som er produsert av Freemotion (Icon) har følgende garanti mot defekter i
materialer og produksjonsfeil
F600 serien (inkl Dual cable cross)
10 års garanti på rammer og rammeverk
3 års garanti på lagere, glidestenger, trinser, vektmagasiner
1 års garanti på kabler (vaiere), putetrekk, håndtak og tilleggsutstyr
F800 serien
10 års garanti på rammer og rammeverk
3 års garanti på lagere, glidestenger, trinser, vektmagasiner
1 års garanti på kabler (vaiere), putetrekk, håndtak og tilleggsutstyr
F200 serien
10 års garanti på rammer og rammeverk
3 års garanti på lagere, glidestenger, trinser, vektmagasiner
1 års garanti på kabler (vaiere), putetrekk, håndtak og tilleggsutstyr
RIP 60
1 års garanti på alle deler
Forutsetinger for garanti
Garantien opphører dersom utstyret blir ukurant av årsaker annet enn defekter i materialer eller
produksjonsfeil, for eksempel ved feil bruk av utstyret eller misligholdelse av normalt vedlikehold (se
egen informasjon om vedlikehold av Freemotion styrketreningsutstyr under).
Utstyret skal kun brukes til trening innendørs.

Freemotion kondisjonstreningsutstyr
Alle kondisjonstreningsmaskiner som er produsert av Freemotion (Icon) har følgende garanti mot
defekter i materialer og produksjonsfeil
Tredemøller
Livstidsgaranti på motor og rammeverk
3 års garanti på deler (inkludert løpebånd og løpeplate)
1 års garanti på touch screen og TV
Ellipsemaskiner
Livstidsgaranti på rammeverk
3 års garanti på deler
1 års garanti på touch screen og TV
Strider
Livstidsgaranti på rammeverk
3 års garanti på deler
1 års garanti på touch screen og TV
Ergometersykler
Livstidsgaranti på rammeverk
3 års garanti på deler
1 års garanti på touch screen og TV
TV oppgraderinger

1 års garanti på deler
Forutsetinger for garanti
Garantien opphører dersom utstyret blir ukurant av årsaker annet enn defekter i materialer eller
produksjonsfeil, for eksempel ved feil bruk av utstyret eller misligholdelse av normalt vedlikehold (se
egen informasjon om vedlikehold av Freemotion kondisjonstreniningsutstyr under).
Utstyret skal kun brukes til trening innendørs.
Brukere av utstyret skal bruke rene sko.

Vedlikehold Freemotion styrketreningsutstyr
Daglig
Vaske putetrekk og rammeverk med mildt såpevann
Ukentlig
Inspisere setebelter
Vaske håndgrep
Månedlig
Inspisere alle skruer, muttere, vaiere og festepunkter/overganger mellom vaier og
håndgrep/vektmagasin.
Rense og smøre glidestenger
Inspisere sveiseskjøter i rammeverk
Inspisere trinser og kontrollere at de roterer jevnt (ujevn gange kan tyde på slitte lagere som vil gi stor
slitasje på vaiere).
Hver 3. måned
Smøre glidestenger som baner vektmagasin.
Serviceavtale
Det anbefales sterkt å inngå en avtale om periodisk ettersyn med utstyrsleverandør. Periodisk ettersyn
gjennomført av kompetente serviceteknikere, sikrer lengre levetid på utstyret. For mer informasjon, ta
kontakt med leverandør.
Oppdatert og detaljert informasjon
For komplett og oppdatert oversikt, ta kontakt med leverandør.

Vedlikehold Freemotion kondisjonstreningsutstyr
Ergometersykler, ellipse og strider
Daglig
Tørk av all synlig svette, spesielt ved display
Ukentlig første måned (sykler, ellipse og strider)
Kontroller og etterstram krankarm og pedaler.
Kontroller spesielt venstre pedal da de fleste tråkker på denne når de går av og på maskinene.
Ukentlig
Inspiser hver enhet og vask med varmt såpevann (mild såpe).
Påfør rengjøringsmiddel direkte på kluten - ikke direkte på apparatet.
Månedlig
Kontroller og etterstram krankarm og pedaler.
Støvsuging rundt og under alle apparater.
Hver 3. måned
Smør opp festepunkter mellom bevegelige armer/ramme og i pedal/pedalarm. Bruk industrifett eller
tilsvarende.

Tredemølle
Daglig
Tørk av all synlig svette, spesielt ved display
Ukentlig
Inspiser hver enhet og vask med varmt såpevann (mild såpe).
Påfør rengjøringsmiddel direkte på kluten - ikke direkte på apparatet.
Månedlig
Støvsuging rundt, under og i «motorrommet» på tredemøllen. Hev tredemøllen for å komme til under.
Kontroller at løpebånd er passe stramt og at det beveger seg rett forover uten avvik til siden.
Påse at løpebåndet ikke har rifter eller er frynsete.
Kontroll av løpeplate. Løpeplate (ligger rett under løpebåndet) skal være fri for støv og andre partikler
Dersom du fortsatt kan kjenne smøremiddel på løpeplaten trenger du ikke å smøre den ytterligere.
Løpeplaten skal ha et tynt lag med teflonspray eller tyntflytende olje. NB! IKKE silikon!
NB! Enkelte modeller skal ikke smøres. Det vil i slike tilfeller stå klart beskrevet i brukermanualen at
ytterligere smøring utover det som allerede er påført ikke er nødvendig.
Både løpeplaten og båndets overflater bør sjekkes jevnlig for slitasje som en del av vedlikeholdet.
Kontroller at løpebåndet ikke har rifter eller er frynsete.
Ovennevnte prosedyrer bør bare foretas når tredemølle er koblet av.
Oppdatert og detaljert informasjon
For komplett og oppdatert oversikt, ta kontakt med leverandør Mylna.

