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GARANTINIS TALONAS 

Gaminio pavadinimas     ___________________ 

Artikulo Nr. _______________ 

 

REMONTAS GARANTINIU LAIKOTARPIU 
 

Remonto 

data 
Defektas Parašas 

   

   

   

   

 

 

Pardavimo data____________________ Parduotuvės antspaudas 

 

Pardavėjo parašas __________________ 

 

Gerbiamasis Pirkėjau, 
Mes dėkojame, kad Jūs pirkote šią KETTLER prekę ir tikimės, kad ji pateisino Jūsų viltis. Jei Jūsų prekei bus reikalingas 

garantinis aptarnavimas, prašome kreiptis į pardavėją, iš kurio Jūs įsigijote šią prekę arba į KETTLER įgaliotą atstovą 

Lietuvoje: 

   UAB “Skorpiono takas”, Nemuno 79, Panevėţys, Tel. (45) 518691 

Prieš pradėdami naudotis preke, būtinai susipaţinkite su jos naudojimo instrukcija! 

Garantija Jums 

KETTLER garantuoja, kad prekė neturės veikimo defektų dvejus metus, skaičiuojant nuo pirkimo datos. Jei šios garantijos 

galiojimo metu prekėje atsiranda defektų, KETTLER įgaliotas atstovas be papildomo uţmokesčio pakeis sugedusias dalis, 

bei atliks remonto darbus, arba pakeis prekę pagal ţemiau išvardytas sąlygas ir terminus. 

Sąlygos: 

1. Ši garantija yra taikoma, kai kartu su teisingai ir pilnai uţpildytu garantiniu talonu yra pateikiamas sąskaitos arba kitas 

pirkimo dokumento originalas. 

KETTLER turi teisę nevykdyti nemokamo garantinio aptarnavimo, jei paminėti dokumentai nėra pateikiami, arba juose 

pateikta informacija yra nepilna arba neįskaitoma. 

2. Ši garantija netaikoma: 

periodiškiems remonto darbams, bei dalių keitimui, kurios susidėvi eksploatacijos metu. 

Paţeidimams, kuriuos sukėlė įrenginio naudojimas ne pagal paskirtį (nurodyta KETTLER naudojimo instrukcijoje) arba 

netinkamas tinklo įtampos parinkimas. 

Paţeidimams, kuriuos sukėlė neįgalioto atstovo ar pardavėjo atlikti remonto ir/ar surinkimo darbai. 

3. Ši garantija nesusijusi su pirkėjo teisėmis pagal galiojančius šalies įstatymus, taip pat nesusijusi su pirkėjo teisėmis prieš 

pardavėją, pagal pirkimo/pardavimo sutartis. 

 

 
UAB „SKORPIONO TAKAS” -  

OFICIALUS KETTLER ATSTOVAS LIETUVOJE 
NEMUNO 79, LT-37355 PANEVĖŢYS 

TEL.: (45) 518692 

FAKS.: (45) 514911 

sportas@skorpionas.Lt  

www.skorpionas.Lt 
 

 

mailto:sportas@skorpionas.Lt
http://www.skorpionas.lt/
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Prieš surinkdami ir naudodami treniruoklį, atidžiai 

perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Joje rasite 

svarbių įrenginio naudojimo, priežiūros ir saugos 

urodymų. Laikykite šią instrukciją saugioje vietoje, 

nes jos gali prireikti prižiūrint įrenginį ar užsakant 

atsargines dalis. 

 

Saugos reikalavimai 

■ Įrenginys skirtas tik suaugusių treniruotėms. 

■ Draudţiama naudoti įtaisą kitais tikslais, nes tai gali 

būti pavojinga. Gamintojas neatsako uţ neteisingai 

naudojantįrenginį padarytą ţalą. 

■ Treniruoklis atitinka visus naujausius saugos 

reikalavimus. Gaminant šį treniruoklį nebuvo naudojamos 

detalės, kurios galėtų suţaloti, ar tokios detalės buvo 

pakeistos saugesnėmis. 

■ Jei treniruoklį remontuosite ne profesionalioje remonto 

dirbtuvėje (pavyzdţiui, bus pakeistos ar išimtos 

originalios detalės), naudotis įrenginiu gali būti pavojinga. 

■ Netinkamai remontuotu treniruokliu treniruotis yra 

nesaugu,be to tai gali sutrumpinti įrenginio naudojimo 

trukmę. Nedelsiant pakeiskite paţeistas ar susidėvėjusias 

detales naujomis. Būtinai naudokite tik originalias 

KETTLER atsargines detales. 

■ Jei treniruokliu naudojatės reguliariai, patariame jo 

detales kruopščiai patikrinti kas mėnesį ar du. Ypatingą 

dėmesį kreipkite į varţtus ir verţles, ypač į rankenų ir 

sėdynės sutvirtinimus. 

■ Saugos sumetimais treniruoklį reguliariai (bent kartą 

per metus) patikrinti remonto dirbtuvės 

■ Supaţindinkite treniruoklį naudojančius asmenis (ypač 

vaikus) su galimais pavojais. 

■ Prieš pradėdami treniruotis, kad įsitikintumėte, jog 

treniravimuisi nėra kliūčių, pas gydytoją pasitikrinkite 

sveikatos būklę. Sudarydami treniravimosi programą, 

remkitės gydytojo patarimais. Neteisingai arba per daug 

treniruodamiesi galite pakenkti sveikatai! 

■ Naudokite tik gamintojo rekomenduojamas ir šioje 

instrukcijoje nurodytas originalias dalis. Priešingu atveju 

galite sugadinti treniruoklį ar susiţeisti juo 

besinaudojantys asmenys. Taisyti treniruoklį gali tik 

KETTLER įgaliota remonto dirbtuvė. 

■ Jei turite klausimų, kreipkitės į treniruoklio pardavėją. 

Treniruoklį statykite atokiau nuo kitų daiktų. Treniruoklis 

turi stovėti pakankamu atstumu nuo. 

Treniruoklio naudojimas 

■ Prieš pradėdami naudoti, atidţiai patikrinkite, ar jis 

teisingai surinktas. 

■ Prieš naudodami treniruoklį pirmą kartą, nuodugniai 

susipaţinkite su treniruoklio funkcijomis ir galimybėmis. 

■ Treniruoklio negalima statyti ir juo naudotis drėgnoje 

patalpoje. Stenkitės, kad jokia treniruoklio detalė 

nesiliestų su skysčiais (gėrimais, prakaitu ir t.t.), nes 

įrenginys gali pradėti rūdyti. 

■ Treniruoklis yra skirtas suaugusiems, neleiskite su juo 

ţaisti vaikams. Turėkite omenyje, kad ţaidţiančių vaikų 

veiksmus yra sunku numatyti, todėl gali kilti pavojingų 

situacijų, dėl kurių įrenginio gamintojai neatsako. Jei vis 

tik leidţiate vaikams naudotis įrenginiu, išmokykite jį 

naudotis ir priţiūrėkite. 

■ Treniruoklis atitinka DIN EN 957 –1/5 HB klasės 

standartus, todėl netinkamas naudoti terapijai. 

■ Naudojant treniruoklį kylantis triukšmas yra sąlygotas 

įrenginio konstrukcijos ypatybių - į guolius nukreiptos 

išcentrinės jėgos ir neturi poveikio treniruoklio veikimui. 

Atgal sukant pedalus girdimas garsas yra įrenginio 

mechanizmo keliamas triukšmas ir nekelia pavojaus. 

■ Nevalykite treniruoklio ėdţiomis ar abrazyvinėmis 

priemonėmis. Nenaudokite aplinką teršiančių medţiagų. 

■ Treniruoklyje yra įtaisyta magnetinė stabdţių sistema. 

■ Pulso matuoklis veikia be sutrikimų, kai baterijų įtampa 

yra ne maţiau nei 2,7 V (jei matuoklis veikia tik bateri- 

jomis). 

■ Įrenginio veikimas priklauso nuo apsukų per minutę 

greičio. 

■ Stenkitės, kad skysčiai ar prakaitas nepatektų ant 

įrenginio elektroninių detalių. 

■ Saugos sumetimais, prieš pradėdami treniruotis, 

patikrinkite ar visi varţtai, jungtys bei saugos 

mechanizmai tvirtai laikosi. 

■ Naudodamiesi treniruokliu avėkite tinkamą apavą. 

■ Visi elektriniai įrenginiai veikdami skleidţia 

elektromagnetines bangas. Nelaikykite stiprų 

elektromagnetinį spinduliavimą skleidţiančių prietaisų 

(pvz.: mobiliųjų telefonų) arti pulso matuoklio, nes 

matuoklio veikimas gali sutrikti. 

Surinkimas 
■ Pagal sąrašą patikrinkite, ar pakuotėje yra visos 

komplektui priklausančios detalės ir ar jos nepaţeistos. 

Esant reikalui kreipkitės į KETTLER pardavėją. 

■ Prieš surinkdami treniruoklį atidţiai perţiūrėkite 

instrukcijos paveikslėlius ir surinkite piešinėliuose 

nurodyta eilės tvarka. Surinkimo etapai nurodyti 

didţiosiomis raidėmis, 

■ Turėkite omenyje, kad dirbant su įrankiais galite 

susiţeisti, tad surinkdami treniruoklį būkite atsargūs. 

■ Įsitikinkite, kad darbo vietoje nėra pavojų keliančių 

daiktų. Nepalikite darbo įrankių be prieţiūros. Pakuotės 

medţiagas išmeskite. Būkite atsargūs: beţaisdami vaikai 

gali uţsimauti plastmasinius maišus ant galvos ir uţdusti. 

■ Piešiniuose yra pavaizduotos visais surinkimo etapais 

reikalingos tvirtinimo detalės. Tvirtinimo detales 

naudokite taip, kaip parodyta paveikslėliuose. Reikalingi 

įrankiai yra įrenginio komplekte. 

■ Iš pradţių varţtais laisvai susukite treniruoklio detales 

ir patikrinkite, ar jos teisingai surinktos. Verţles prisukite 

rankomis tol, kol pajusite pasipriešinimą, po to iki galo 

priverţkite verţliarakčiu. Patikrinkite ar visi varţtai yra 

gerai priverţti. Dėmesio: jei verţlės buvo bent vieną kartą 

atsuktos, jų naudoti daugiau negalima. Pakeiskite verţles 

naujomis. 

■ Dėl techninių prieţasčių kai kurios detalės gali būti 

surinktos iš anksto (pvz. papildomi vamzdţių kamšteliai). 

 

 

 



 
 
Nemuno 79, Panevėžys LT-37355  Tel. (45) 515288  Faks. (45) 514911  E-mail: takas@skorpionas.lt  www.st-sport.lt 

 

UAB SKORPIONO TAKAS   ĮMONËS KODAS 110337853  PVM MOKĖTOJO KODAS LT103378515 

ATS. SĄSK. LT65 7044 0600 0263 4224 AB SEB BANKAS  BANKO KODAS 70440 

 

 

 



 
 
Nemuno 79, Panevėžys LT-37355  Tel. (45) 515288  Faks. (45) 514911  E-mail: takas@skorpionas.lt  www.st-sport.lt 

 

UAB SKORPIONO TAKAS   ĮMONËS KODAS 110337853  PVM MOKĖTOJO KODAS LT103378515 

ATS. SĄSK. LT65 7044 0600 0263 4224 AB SEB BANKAS  BANKO KODAS 70440 

 

 

 



 
 
Nemuno 79, Panevėžys LT-37355  Tel. (45) 515288  Faks. (45) 514911  E-mail: takas@skorpionas.lt  www.st-sport.lt 

 

UAB SKORPIONO TAKAS   ĮMONËS KODAS 110337853  PVM MOKĖTOJO KODAS LT103378515 

ATS. SĄSK. LT65 7044 0600 0263 4224 AB SEB BANKAS  BANKO KODAS 70440 

 

 

 



 
 
Nemuno 79, Panevėžys LT-37355  Tel. (45) 515288  Faks. (45) 514911  E-mail: takas@skorpionas.lt  www.st-sport.lt 

 

UAB SKORPIONO TAKAS   ĮMONËS KODAS 110337853  PVM MOKĖTOJO KODAS LT103378515 

ATS. SĄSK. LT65 7044 0600 0263 4224 AB SEB BANKAS  BANKO KODAS 70440 

 

 

 



 
 
Nemuno 79, Panevėžys LT-37355  Tel. (45) 515288  Faks. (45) 514911  E-mail: takas@skorpionas.lt  www.st-sport.lt 

 

UAB SKORPIONO TAKAS   ĮMONËS KODAS 110337853  PVM MOKĖTOJO KODAS LT103378515 

ATS. SĄSK. LT65 7044 0600 0263 4224 AB SEB BANKAS  BANKO KODAS 70440 

 

 

 



 
 
Nemuno 79, Panevėžys LT-37355  Tel. (45) 515288  Faks. (45) 514911  E-mail: takas@skorpionas.lt  www.st-sport.lt 

 

UAB SKORPIONO TAKAS   ĮMONËS KODAS 110337853  PVM MOKĖTOJO KODAS LT103378515 

ATS. SĄSK. LT65 7044 0600 0263 4224 AB SEB BANKAS  BANKO KODAS 70440 

 

 

 



 
 
Nemuno 79, Panevėžys LT-37355  Tel. (45) 515288  Faks. (45) 514911  E-mail: takas@skorpionas.lt  www.st-sport.lt 

 

UAB SKORPIONO TAKAS   ĮMONËS KODAS 110337853  PVM MOKĖTOJO KODAS LT103378515 

ATS. SĄSK. LT65 7044 0600 0263 4224 AB SEB BANKAS  BANKO KODAS 70440 

 

 

 



 
 
Nemuno 79, Panevėžys LT-37355  Tel. (45) 515288  Faks. (45) 514911  E-mail: takas@skorpionas.lt  www.st-sport.lt 

 

UAB SKORPIONO TAKAS   ĮMONËS KODAS 110337853  PVM MOKĖTOJO KODAS LT103378515 

ATS. SĄSK. LT65 7044 0600 0263 4224 AB SEB BANKAS  BANKO KODAS 70440 

 

 

 



 
 
Nemuno 79, Panevėžys LT-37355  Tel. (45) 515288  Faks. (45) 514911  E-mail: takas@skorpionas.lt  www.st-sport.lt 

 

UAB SKORPIONO TAKAS   ĮMONËS KODAS 110337853  PVM MOKĖTOJO KODAS LT103378515 

ATS. SĄSK. LT65 7044 0600 0263 4224 AB SEB BANKAS  BANKO KODAS 70440 

 

 

 



 
 
Nemuno 79, Panevėžys LT-37355  Tel. (45) 515288  Faks. (45) 514911  E-mail: takas@skorpionas.lt  www.st-sport.lt 

 

UAB SKORPIONO TAKAS   ĮMONËS KODAS 110337853  PVM MOKĖTOJO KODAS LT103378515 

ATS. SĄSK. LT65 7044 0600 0263 4224 AB SEB BANKAS  BANKO KODAS 70440 

 

 

 


