PORTUGUÊS
ADVERTÊNCIA
Para reduzir o risco de ferimento grave, leia abaixo as importantes precauções de emprego antes de
utilizar o produto.
1. Leia todas as instruções deste manual antes de utilizar o produto. Utilize somente este produto de
acordo com o que é descrito neste manual. Conserve este manual durante todo o tempo de vida do
produto.
2. A montagem e a instalação deste aparelho deve ser feita por um adulto.
3. É da incumbência do proprietário assegurar-se de que todos os utilizadores do produto estão
adequadamente informados de todas as precauções de emprego.
4. A Domyos iliba-se de qualquer responsabilidade no caso de reclamação devido a ferimento ou dano
a qualquer pessoa ou propriedade resultante da má utilização deste produto pelo comprador ou qualquer
outra pessoa.
5. O produto destina-se exclusivamente à utilização doméstica. Não utilize o produto em qualquer
contexto comercial, de arrendamento ou institucional.
6. Se sentir dor ou se tiver vertigens aquando da prática de exercício, pare imediatamente e descanse.
7. Durante o exercício, fazer movimentos regulares e suaves.

ADVERTÊNCIA
Antes de começar qualquer programa de exercício, consulte o seu médico. Isso é particularmente
importante para as pessoas de mais de 35 anos ou que tiveram anteriormente problemas de saúde, se
não pratica desporto há vários anos. Leia todas as instruções antes da utilização.

GARANTIA COMERCIAL
A DECATHLON garante as peças e mão-de- obra deste produto, em condições normais de utilização,
durante 5 anos a contar da data de compra, a data no ticket da caixa faz fé.
A obrigação da DECATHLON em virtude desta garantia limita-se à substituição ou à reparação do
produto, à discrição da DECATHLON.
Todos os produtos pelos quais a garantia é aplicável, devem ser recepcionados pela DECATHLON num
dos seus centros autorizados, com os portes pagos, acompanhados da suficiente prova de compra.
Esta garantia não se aplica no caso de :
• Dano causado aquando do transporte.
• Má utilização ou utilização anormal.
• Reparações efectuadas por técnicos não autorizados pela DECATHLON.
• Utilização para fins comerciais do produto em questão.
Esta garantia comercial não exclui a garantia legal aplicável segundo os países e/ou províncias.
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