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Gefeliciteerd!

Inhoud

Met de aankoop van dit fitnessapparaat, bewijst u dat u begaan bent met uw gezondheid!

Om optimaal te genieten van dit apparaat op lange termijn, gelieve aandachtig deze brochure te lezen en 
de veiligheidsvoorschriften strikt na te volgen.

Wij wensen u veel plezier met uw persoonlijke Power Board 2.1 trilplaat.

Sinds zijn oprichting in 2000, is CASADA synoniem geworden van topkwaliteit op gebied van welness- en 
fitnessproducten. 

CASADA-apparatuur is wereldwijd verkrijgbaar in 37 landen. Continue ontwikkeling en een innoverend de-
sign, effectief gericht op kwaliteitsverbetering, karakteriseren de Casada-producten, alsmede een betrouw-
bare en uitstekende kwaliteit.
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Gelieve de volgende instructies aandachtig te lezen vóór u dit fitnessapparaat gebruikt 
om de juiste werking en een optimale doeltreffendheid te waarborgen. Gelieve deze 
handleiding bij de hand te houden!

•  Dit fitnessapparaat voldoet aan de erkende technologie principes en aan de gangbare veiligheidsvoorschriften. 

•  Dit apparaat is onderhoudsvrij. Eventuele noodzakelijke herstellingen mogen enkel uitgevoerd worden 
door erkende, bevoegde technici. Misbruik, ongewenst gebruik en niet-erkende herstellingen zijn verbo-
den om veiligheidsredenen en leiden tot garantieverlies.

•  Raak de stekker nooit aan met vochtige/natte handen.

•  Vermijd dat het apparaat in contact komt met water, hoge temperaturen of rechtstreekse zon.

•  Indien u het apparaat voor een langere tijd op een koude plek hebt bewaard, is het wenselijk het een uur 
op kamertemperatuur te houden alvorens het te gebruiken.

•  Indien het apparaat voor lange tijd ongebruikt blijft, trek dan de stekker uit het stopcontact om kortsluiting 
te vermijden. 

•  Gebruik nooit defecte snoeren en stekkers of losse contactdozen. Beschadigde snoeren of stekkers mo-
gen enkel vervangen worden door de fabrikant of zijn vertegenwoordiger of bevoegd personeel van de 
klantendienst. Indien er storingen optreden tijdens de werking van het apparaat, trek dan onmiddellijk de 
alimentatiesnoer uit. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die te wijten is aan 
misbruik of ongepast gebruik van het apparaat.

•  Kinderen onder 13 jaar zouden geen trilapparaten mogen gebruiken volgens de gangbare opinie. Er is 
echter geen restrictie voor een maximale leeftijdsgrens.  

•  Om over-training te voorkomen, mogen volgende maximale trainingstijden niet overschreden worden:

 
OPGELET!  

Start altijd met een matig trainingsprogramma; dit geldt ook voor personen die regelmatig sporten of trainen: 
de trillingen zijn een totaal nieuwe vorm van oefeningen voor de spieren. De intensiteit van de training kan 
gradueel opgebouwd worden met hogere frekwenties, meer dynamische oefeningen of kortere tussenpauzes.

•  Gebruik nooit scherpe of puntige voorwerpen.

•  Let steeds op een correcte lichamelijkshouding om gewrichtsschade of schade aan organen te voorkomen.

•  Zorg ervoor dat uw hoofd of uw bovenlichaam nooit in rechtstreeks contact komen met het PowerBoard 2.1.

•  Gebruik de trilplaat nooit voor medische redenen (behandeling of verlichting van aandoeningen) zonder 
eerst uw geneesheer te raadplegen. 

•  Ga nooit boven het intensiteitsniveau 10 voor oefeningen waarbij het hoofd zich dicht bij het PowerBoard 
2.1 bevindt. (bijv.  push-up positie, positie op uw voorarmen, zijwaartse plank enz.)!¬

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk werden goedge-
keurd door de partij die verantwoordelijk is voor de conformiteit, kunnen het recht van de gebruiker om 
het toestel te gebruiken nietig verklaren.

NOTA: Dit apparaat is getest en werd conform bevonden binnen de beperkingen van een Klasse B digitaal 
apparaat, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-Reglementering. Deze beperkingen zijn ervoor bedoeld 
om een behoorlijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een woonomgeving. Dit apparaat 
genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in 
overeenstemming met de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie.

Er is echter geen garantie dat interferentie niet zal optreden binnen een bepaalde installatie. Indien deze ap-
paratuur toch schadelijke storing in radio- of televisieontvangst veroorzaakt - wat kan worden bepaald door 
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Fitness niveau -   
onregelmatige training: 

30 min 
1-4 trainingsessies/week

Fitness niveau -   
athletisch/getraind: 

45 min 
1-6 trainingsessies/week

Fitness niveau -  ongetraind: 
15 min 

1-3 trainingsessies/week

het apparaat aan en uit te zetten -  wordt de gebruiker aangeraden om te proberen de storing te verhelpen 
door een of meer van de volgende maatregelen:

•  Draai of verplaats de ontvangst-antenne.

•  Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

•  Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan datgene waarop de ontvanger is 
aangesloten.

•  Raadpleeg de dealer of een ervaren radio / TV-technicus voor hulp.

Instructies: Ga altijd eerst met beide voeten in het midden van de trilplaat staan om een gelijke druk op 
het PowerBoard 2.1 uit te oefenen, alvorens uw gewicht van daaruit naar buiten te verplaatsen.

Specificaties
Amplitude: 0-18 mm 

Bereik 1: 7 mm | Bereik 2: 12 mm | Bereik 3: 18 mm 

Frequentie: 5,6 – 13,6 Hz 

Snelheid: Niveau 1 tot 20 

Maximaal gewicht: 120 kg (met beide voeten op het apparaat) 

Vermogen: AC 220 -240 V ~ 50/60 Hz

Engergieverbruik: max. 250 Watt (bij normaal gebruik) 

Afmetingen van de verpakkking 85 x 50 x 20 cm

Afmetingen van het apparaat: 79 x 48 x 14,5 cm

Gewicht:  22 kg 

VS / CANADA

Afmetingen van het apparaat: AC 110 -120 V ~ 50/60 Hz

rated power: 220 Watt

box dimensions: 85 x 50 x 20 cm

product dimensions: 79 x 47 x 14,5 cm 

weight: 22 kg 

11 22 33

7mm
12mm

18mm

AFWISSELENDE BEWEGING

wandelen

 7mm  -  Position 1    
 12mm  -  Position 2  
 18mm  -  Position 3joggen hardlopen

POSITIE OP HET POWERBOARD 2.1
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ORTHOPEDISCHE INDICATIES

•    Rugpijn wegens diverse oorzaken (verlichting van pijn door een verbeterde spierontspanning, stretching 
en coördinatie, en door de remming van de pijnreceptoren)

•   Slechte houding (krachtopbouw en verbetering van de houding)

•   Scoliose (verbeterde stabiliteit)

•   Voetmisvormingen (versterking van de voetwreefspieren)

•   Spierkrachtverlies na immobiliteit, ongeval, letsel (verbeterde spierwerking)

•   Hypertensie van de spieren, te hoge spierspanning (verminderde spierspanning)

•   Niet accute hernia (trainen van lokale spieren)

•   Degeneratieve aandoeningen van de wervelkolom (pijnverlichting, stabiliteit)

•   Osteoporose (verbeterde botsterkte en -massa)

SPORTIEF- MEDISCHE INDICATIES

•   Verbeteren van prestaties (spieropbouw, betere coördinatie, snelheid en flexibiliteit, parallel met een 
specifieke sporttraining)

•    Sportblessures (Verbetering van de stofwisseling, snelle mobilisatie van het beschadigde weefsel, ver-
vroegde herneming van de training)

NEUROLOGISCHE INDICATIES

•  Spastische verlamming

•   Ziekte van Parkinson (verlaagde spierspanning en tremor, een betere coördinatie en houding)

•   Multiple sclerose (regulering van spierspanning, een betere houding, blaas-rectale controle, verhoogde 
spierfuncties)

•    Beroerte (Verminderde spasticiteit, sneller kracht herwinnen, snellere mobilisatie en revalidatie)

•    Paraplegie (regulering van spierspanning, training van de armspieren en ondersteunende spieren, coör-
dinatie, ontspanning, controle van beweging en snelheid, ondersteuning voor de loopbandtraining voor 
onvolledige dwarslaesie, duidelijke verbetering van de prestaties en minder zijdelings onevenwicht bij het 
lopen)

•   Klapvoet syndroom, bijv. hernia (betere motorische controle en verhoogde spierprestaties)

•   Plexus parese, verlamming van armzenuwen bijv. na motorfietsongelukken, verbeterde motorische 
controle en verhoogde spierprestaties en spieropbouw

•   Evenwichtsstoornissen (verbeterd evenwicht en preventie tegen vallen)

Indicaties
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INTERNE GENEESKUNDIGE INDICATIES

•   Arteriële en veneuze bloedsomloopstoornissen (Perifere arteriële occlusieve aandoeningen) 
(Verbetering door een verbeterde bloedcirculatie en spanningsregulering van de vaatwandspieren)

GERONTOLOGISCHE INDICATIES

•   Verlies van spiermassa en -prestaties (opbouw van algemene kracht en spierkracht, verbeterde coördina-
tie, verhoogde spierprestaties)

•   Osteoporose (aanmaken van botstof)

•    Gebrek aan lichaamsbeweging (verbeterde mobiliteit door opbouw van algemene kracht en spierkracht, 
een betere coördinatie en evenwicht)

•   Slechte houding (spieropbouw in het algemeen en van de lokale rompspieren, verbeterde houding)

•   Urine-incontinentie (verbeterde urinaire en fecale incontinentie)

•    Evenwichtsstoornissen (verlaagd risico op vallen door een beter evenwicht, meer kracht en sensori-
sche-motorische prestaties met betrekking tot houding en beweging)

UROLOGISCHE EN GYNAECOLOGISCHE INDICATIES

•  Incontinentie (verbeterde blaas-rectale controle)

•  Bekkenbodemzwakte (verbeterde blaas-rectale controle, verminderde rugpijn)

•  Spinale en bekkeninstabiliteit na de bevalling (algemene krachtopbouw en een stabielere houding)

Indicaties
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Vooral in het frequentiebereik van 15Hz!

•   Acute trombose of hoog risico op trombose

•   Zwangerschap

•   Ernstige osteoporose met breuken wegens osteoporose

•   Zware diabetis met ernstige circulatiestoornissen (gangreen, retina)

•   Metalen en keramische implantaten van minder dan 6 maanden in de lichaamsdelen die u wilt trainen

•   Recente wonden of operaties 

•   Stents en bypasses die minder dan 6 maanden oud zijn

•   Onbehandelde hoge bloeddruk

•   Ernstige hartinsufficiëntie volgens NYHA> graad I

•   Recente botbreuken

•   Hernia (liesbreuk) 

Mogelijke neveneffecten van vibratietraining

•   Tintelingen in de spieren

•   Jeuk (huid)

•   Toegenomen pijn als gevolg van een te hoge trainingsintensiteit

•   Tijdelijke daling van de bloeddruk

•   Kortstondige hypoglykemie

Moeten de contra-indicaties als onvoorwaardelijk beschouwd worden?

Als u te maken hebt met een van de bovenstaande contra-indicaties, betekent dat niet dat het absoluut 
verboden is om aan vibratietraining te doen. In dat geval raden wij u aan uw arts te raadplegen. Het 
vibratieplatform kan gebruikt worden als aanvulling op uw gebruikelijke therapie als dit door uw arts of een 
fysiotherapeut wordt aanbevolen.

Contra-indicaties
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Uitrusting / Functies
Het PowerBoard 2.1 is uitgerust met een hoogwaardige, stabiele motor. Afgezien van de verschillende au-
tomatische programma’s (voor meer informatie zie [2] automatische programma’s), is het PowerBoard 2.1 
uitgerust met een manueel keuzeprogramma dat heel gemakkelijk af te stellen is. Uw fitnessniveau heeft 
geen belang: ongetraind, onregelmatige of regelmatige sportbeoefenaar, topsporter... training is eenvoudig 
voor IEDEREEN en kan individueel afgestemd worden naar eigen behoeften. Op de digitale display van het 
apparaat kunt u altijd zien welk programma u gekozen hebt, de duur van de training en de intensiteit.

De transportrollers van het PowerBoard 2.1 zorgen voor een hoge mobiliteit. De rollers kunnen ook ge-
bruikt worden als handvat. De ondersteunende rubberen voetjes garanderen een uitzonderlijke stabiliteit en 
zorgen voor een optimale absorbering van het geluid van het toestel.

Display

[1]  START/STOPP Start/Stopt het programma

[2]   MODE  Via deze knop kan u verschillende instellingen selecteren 
• Manual program (individueel) 
• Automatic program (vooraf ingesteld: 1 – Warm Up, 2 – Refresh, 3 – Interval) 
• Time mode (1-15 minuten)

[3]  + / –  Via deze knoppen kan u de tijd regelen (1-15 minuten).

[4]   SPEED + / –  Via deze knoppen kan u de snelheid regelen in het manueel programma  
(Niveau 1-20).

[5]  Calorieverbruik

[6]  Overgebleven tijd. Indien TIME knippert, betekent dat dat u de Time mode geselecteerd hebt. 

[7]  Snelheidsniveau

[8]    Geeft de geselecteerde mode aan.  
Indien AUTO knippert, betekent dat dat u een automatisch programma geselecteerd hebt.  
Indien MANUAL knippert, betekent dat dat u een manueel programma geselecteerd hebt.

[9]    Geeft de hartslag weer indien gecombineerd met de polssensor.

[1]

[2]

[3/4]

[5]

[6] [7] [8]

[9]
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SPIERGROEP OEFENINGEN

Borstspieren Simple press-up (Gewo-
ne push-up)

Classic press-up 
(Klassieke push-up)

Fly (with vibration 
dumbbell) (Fly (met 

vibratiehalter))

Dumbbell press (with 
vibration dumbbell) 

(Halter push-up (met 
vibratiehalter))

Static press-up (Sta-
tische push-up)

Aantal keren / Tijd 20 20 20 20 20

Rugspieren Forearm support (Steun 
op voorarmen)

Cable rows (with 
vibration dumbbell) 
(Kabel-rijen (met 
vibratiehalter))

Cable rows with both 
arms (with vibration 

dumbbell) (Kabel-rijen 
met beide armen (met 

vibratiehalter))

Deadlift (with vibration 
dumbbell) (Deadlift (met 

vibratiehalter))

Bent arm lat 
pulldown 

Aantal keren / Tijd 60 sec 2x 20 20 20
(Gebogen arm lat 

pulldown)

Buikspieren Leg extensions (Been 
extensies)

Elbow to knee (Elle-
boog naar knie)

Side plank (Zijwaartse 
plank)

Side crunch (Zijwaartse 
crunch)

20

Aantal keren / Tijd 20 2 x 20 2 x 15 2 x 15

Billen
Leg raises (straight 

leg) (Benen raise (met 
gestrekte benen))

Leg raises (bent leg) 
(Benen raise(met 
gebogen benen))

Static bridge (Statische 
brug)

Dynamic bridge (Dyna-
mische brug)

Aantal keren / Tijd 2 x 20 2 x 20 30 sec 10 Static bridge 

Benen en dijen Squat (Squat)
Static lunge (Statische 

lunge)
Forward lunge (Voor-

waartse lunge)
Standing calf raises 
(Staande calf raises)

(with leg raised)

Aantal keren / Tijd 30 sec 2 x 30 sec 2 x 15 60 sec (Statische brug 

Shouders en armen Lateral raises (Laterale 
raise)

Front lifts (Voor-
waartse raise)

Biceps curl (with 
vibration dumbbell) 
(Bicepsenkrul (met 

vibratiehalter))

Dumbbell raise (with 
vibration dumbbell) 
(Halter raise (met 

vibratiehalter))

(met benen raise))

Aantal keren / Tijd 15 15 20 20 2 x 15

TRAINING-DVD  
BIJGESLOTEN

Afstandsbediening Afstandsbediening

Training-overzicht
De aanbevolen trainingstijd met het PowerBoard 2.1 is 10 minuten, 3 maal per week. Dit volledige body plan 
werd opgesteld door een persoonlijke fitnesscoach en ondersteunt u bij het bereiken van uw doel. Natuur-
lijk kunt u altijd de duur en de intensiteit op maat instellen naargelang uw persoonlijke vorm en voorkeur. 
Denk eraan dat een warm-up nodig is vóór elke training en dat die op geen enkele wijze verwaarloosd mag 
worden. Zelfs een opwarming van 5 minuten is voldoende om uw training te starten. Er is een hele reeks 
oefeningen die je kunt uitvoeren met behulp van het PowerBoard 2.1. Als je nieuwe input of variëteit wenst, 
neem dan een kijkje online of neem contact op met uw PowerBoard 2.1 leverancier.
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[1] ON/OFF  
Zet het PowerBoard 2.1 aan of uit.

[2] MODE  
Via deze knop kan u verschillende instellingen selecteren 
 • Manual program (individueel) 
 • Automatic program (vooraf ingesteld: 1 – Warm Up, 2 – Refresh, 3 – Interval) 
 • Time mode (1-15 minuten) 
 
Snelheid en tijd kunnen niet gewijzigd worden in een automatisch programma. Ze zijn voorafgaand 
ingesteld. 

[3] START/STOPP  
Start or stopt een programma.

[4] SPEED + / – 
Regelt de snelheid in manuele mode (Niveau 1-20)

[5] TIME (NUR IM MANUELLEN MODUS)  
U kan de looptijd van een programma instellen (1-15 minuten).

AUTOMATISCHE PROGRAMMA’S 

Warm up

Minuten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Snelheid 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 12 12 10 10 8

Refresh

Minuten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Snelheid 6 8 10 12 14 14 12 10 12 14 16 16 10 10 8

Interval

Minuten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Snelheid 6 8 14 8 14 8 14 8 14 8 14 8 14 8 6

[1]

[3][2]

[5][4]
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Conformiteitsverklaring
Voldoet aan de Europese normen EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.

Troubleshooting

Wegbergen / Onderhoud
Regelmatig onderhoud zal de levensduur van uw PowerBoard 2.1 verlengen en verzekert tegelijkertijd een 
veilige werking op lange termijn.

1.  Aanbevolen opbergruimte: droge, stofvrije plaats. Gelieve de snoer altijd op te rollen. 
2.  Houdt vloeistoffen en open vuren uit de buurt van uw PowerBoard 2.1. 
3.  Reinig het apparaat met een zachte droge doek. 
4.  Trek de stekker altijd uit wanneer uw PowerBoard 2.1 niet in gebruik is.

Calorieteller
De calorieteller van het PowerBoard 2.1 is een nieuwe functie die nog meer doeltreffendheid waarborgt.

De calorie-weergave/verbruik geeft een gemiddelde standaardwaarde weer die bereikt kan worden met de 
aangepaste training. U zal natuurlijk veel minder calorieën gebruiken wanneer u gewoon op het PowerBoard 2.1 
staat zonder te bewegen dan tijdens een gemiddelde training met matige inspanning.

De calorieteller berekent de gegevens op basis van benchmarks die afgeleid werden van een aantal sportieve 
activiteiten. Gemiddelde waarden, van een lichte wandeling tot snel joggen, of een normale work-out oefening 
met of zonder gewichten, worden berekend. De calorieberekeningsmethode is gebaseerd op het totale calorie-
verbruik voor dit soort sporten door een persoon die ongeveer 85 kg weegt.

Door deze specifieke berekeningsmethode kan het calorieverbruik als realistisch worden beschouwd. Het 
wordt berekend per seconde, zodat bij elke snelheidsverandering het aantal calorieën opnieuw wordt berekend 
om het exacte verbruik aan te geven.

Body-Mass-Index
De Body Mass Index (BMI) is een maat voor de beoordeling van het gewicht van een persoon (body mass). 
Omdat overgewicht een algemeen groeiend probleem is, wordt de body-mass-index vooral gebruikt om 
daaraan verbonden risico’s in beeld te brengen.

De BMI geeft de verhouding weer van lichaamsmassa t.o.v. het lichaamsoppervlak en wordt approximatief 
berekend door het kwadraat van de lichaamslengte. De BMI betekent derhalve slechts een ruw referentie-
punt omdat het geen rekening houdt met de lichaamsbouw of het geslacht of de individuele samenstelling 
van iemands vet- en spierweefselgewicht.

BMI =
body mass (kg)

Lichaamslengte2 (m)
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STORINGEN OPLOSSING

De afstandsbediening werkt niet

• Controleer of de batterijen juist zijn geplaatst.

• Vervang de batterijen 

De display vertoont geen functies.

•  Controleer de aansluiting van de electriciteitskabel in het 
stopkontakt en de aansluiting op het apparaat

•  Probeer het apparaat te activeren via de afstandsbediening 
en de schakelaar op het apparaat

Het apparaat vervult functies die niet 
werden geselecteerd (uitzondering: 
automatische programma‘s)

•  Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stop-
contact en wacht 20 seconden. Steek de stekker weer in 
en schakel het apparaat weer aan. (Herstart voor storing)

Signaalinterferentie •  Er zijn te veel storingsbronnen in de buurt om uw Power-
Board en polssensor goed te laten werken. Verander je 
positie en scan opnieuw op een signaal.

Mochten er storingen zijn die niet worden verholpen door de hierboven genoemde oplossingen of moesten 
er zich andere problemen voordoen, neem dan contact op met uw Casada partner voor professioneel en 
individueel advies om uw probleem op te lossen. Uw Casada partner zal u graag helpen om eventuele storin-
gen snel en professioneel op te lossen.

AANDACHT!
Elektromagnetische blokken kunnen signaalinterferentie veroorzaken. Deze kunnen optreden 
rond high-voltage hoogspanningsleidingen, verkeerslichten, bovenleiding voor elektrische spoor-
wegen, bussen en trams, televisies, automotoren, fietscomputers, sommige gemotoriseerde fit-
nessapparatuur, mobiele telefoons, of bij het passeren van elektrische veiligheidshekken. Dit zal 
telkens resulteren in onnauwkeurige hartslagmetingen.

BMI MANNEN BMI VROUWEN

Ondergewicht Onder 20 Boven 19

Normaal gewicht 20-25 19-24

Overgewicht 26-30 25-30

Zwaarlijvig 31-40 31-40

Zeer zwaarlijvig Hoger dan 40 Hoger dan 40

DE OPTIMALE BODY-MASS-INDEX (BMI) 

PER LEEFTIJD

Leeftijd Optimale BMI

19-24 19-24

25-34 20-25

35-44 21-26

45-54 22-27

55-64 23-28

Ouder dan 65 24-29
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Hartslag bij rust
De hartslag bij rust is een indicator van uw conditie. Hij wordt best gemeten in de ochtend kort na het ontwa-
ken, in liggende houding, wanneer het lichaam nog volledig ontspannen is. Gebruik uw duim en wijsvinger om 
uw linker pols of halsslagader te meten, door het tellen van de hartslag gedurende 15 seconden en het aantal te 
vermenigvuldigen met 4. Of gebruik een pulsmonitor.

MAN

VROUW

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+

Athletisch 54-60 54-59 54-59 54-60 54-59 54-59

Uitstekend 61-65 60-64 60-64 61-65 60-64 60-64

Goed 66-69 65-68 65-69 66-69 65-68 65-68

+ Boven het gemiddelde 70-73 69-72 70-73 70-73 69-73 69-72

Gemiddeld 74-78 73-76 74-78 74-77 74-77 73-76

- Onder het gemiddelde 79-84 77-82 79-84 78-83 78-83 77-84

Slecht 85+ 83+ 85+ 84+ 84+ 84+

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+

Athletisch 49-55 49-54 50-56 50-57 51-56 50-55

Uitstekend 56-61 55-61 57-62 58-63 57-61 56-61

Goed 62-65 62-65 63-66 64-67 62-67 62-65

+ Boven het gemiddelde 66-69 66-70 67-70 68-71 68-71 66-69

Gemiddeld 70-73 71-74 71-75 72-76 72-75 70-73

- Onder het gemiddelde 74-81 75-81 76-82 77-83 76-81 74-79

Slecht 82+ 82+ 83+ 84+ 82+ 80+

h e a l t h c a r e

since

2000

 FITNESS LEEFTIJD

 FITNESS LEEFTIJD

Indien tijdens de inspectie van het product door de verkoper blijkt dat de garantievordering betrekking heeft op 
een defect dat niet gedekt is door de garantie of dat de garantieperiode is verstreken, dan zullen de kosten van 
de inspectie en de reparatie voor rekening van de klant zijn.

De dealer garandeert de wettelijke garantietermijn die aangegeven is op de bijgesloten productbeschrijving. De 
garantie is geldig vanaf de datum van aankoop. De aankoopsdatum wordt bepaald door de kassabon.

De dealer zal defecte producten die in Duitsland zijn geregistreerd, kosteloos herstellen of vervangen. Onderde-
len onderhevig aan slijtage en scheur zijn niet gedekt. Om uw claim te doen gelden, stuurt u het defecte product 
eenvoudigweg terug met de aankoopbon vóór het einde van de garantieperiode.

De garantie is niet geldig indien vastgesteld wordt dat het defect opgetreden is door bijvoorbeeld externe invloed 
of als gevolg van een reparatie of wijziging die niet door de fabrikant of een erkende dealer werd uitgevoerd.

De door de verkoper toegekende garantie is beperkt tot reparatie of vervanging van het product. In het kader 
van die garantie, kan de fabrikant of de verkoper niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt 
door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en/of onaangepast gebruik van het product.

Indien bij de inspectie van het product door de verkoper blijkt dat de garantievordering betrekking heeft op een 
defect dat niet gedekt is door de garantie of indien de garantieperiode verstreken is, dan zijn de inspectie- en 
reparatiekosten voor rekening van de klant.
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