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הודעה על סימן מסחרי
מידע בטיחות לציוד סיבולת לב-ריאה מסחרי
 EFX ,AMT ,Precorו Preva-הנם סימנים מסחריים רשומים של  .Precor Incorporatedשמות נוספים הנזכרים במסמך זה ובכל המסמכים
הכלולים ברכישה זו עשויים להיות סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של בעליהם.

הודעה על מדיניות קניין רוחני
כל זכות ,בעלות ועניין בתוכנה של  ,Preva Business Suiteהחומרים המודפסים המצורפים אליה ,כל עותק של תוכנה זו וכל הנתונים הנאספים
באמצעות  Preva Business Suiteהם רכושה הבלעדי של  Precorאו ספקיה.
 Precorמוכרת בעולם בזכות העיצובים החדשניים ועטורי הפרסים של ציוד הכושר שלה Precor .פועלת נמרצות לרישום פטנטים בארה"ב ובארצות
אחרות למאפייני ההרכבה המכניים ולהיבטים החזותיים של תכן המוצרים שלה .כל צד ששוקל לעשות שימוש בעיצובי המוצרים של  Precorמוזהר
בזאת כי  Precorמתייחסת במלוא החומרה לשימוש לא מורשה בזכויות הקניין שלה Precor .תפעל נמרצות כנגד שימוש לא מורשה בזכויות הקניין
שלה.
Precor Incorporated
nd Ave NE, P.O. Box 7202142 20031
Woodinville, WA 98072-4002
www.precor.com

הוראות חשובות בנושאי בטיחות ותקינה
חשוב שמור הוראות אלה לעיון בעתיד.
לפני ההתקנה ,קרא את כל המסמכים המצורפים לציוד הכושר שלך ,כולל כל מדריכי ההרכבה ,המדריכים למשתמש ויתר מסמכי המוצר.
הערה מוצר זה מיועד לשימוש מסחרי.
מנגנון התצוגה )להלן ,לוח הבקרה( מיועד למשלוח ביחד עם ציוד כושר חדש מבית ) Precorלהלן ,יחידת הבסיס( .הוא אינו ארוז למכירה בנפרד.

אזהרה

כדי למנוע פציעה ,יש לחבר את לוח הבקרה באופן בטוח ליחידת הבסיס ,בהתאם לכל הוראות ההרכבה וההתקנה המצורפות
ליחידת הבסיס .לוח הבקרה מיועד לחיבור למתח  ACבאמצעות ספק הכוח המצורף בלבד .יש להפעיל אותו רק כאשר הוא
מותקן בהתאם להוראות ההרכבה וההתקנה המצורפות ליחידת הבסיס .לוח הבקרה מיועד לשימוש עם ציוד כושר מבית Precor
בלבד ,ולא כהתקן עצמאי.

הוראות בטיחות
כאשר אתה משתמש בציוד זה ,תמיד פעל בהתאם להוראות הבטיחות הבסיסיות כדי לצמצם את הסכנה לפגיעה גופנית ,שריפה או נזק .סעיפים
אחרים במדריך זה כוללים פרטים נוספים על אמצעי בטיחות .הקפד לקרוא סעיפים אלה ולשים לב לכל התראות הבטיחות.

הוראות לבעל המוצר
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

פעל לפי כל ההוראות שבמדריך זה לפני התקנת הציוד והשימוש בו ,ופעל בהתאם לתוויות שעל הציוד.
השתמש בציוד רק למטרה שלשמה נועד ,כמתואר במדריך זה .אל תשתמש בחיבורי אביזרים שלא הומלצו על-ידי  .Precorחיבורים כאלה
עשויים לגרום לפציעות.
אל תשמש בציוד מחוץ למבנה.
הרכב והפעל את הציוד על משטח יציב ומאוזן.
השתמש במתאם הכוח שסופק עם הציוד .חבר את מתאם הכוח לשקע חשמל מתאים ומוארק ,כפי שמסומן על הציוד.
הרחק את כבל החשמל או את מתאם הכוח האופציונלי והתקע ממקורות חום.
לעולם אל תשתמש בציוד אם אחד מהכבלים או התקעים פגום ,אם הוא אינו פועל כהלכה ,או אם נפל ,ניזוק או נרטב .אם אחד מהתנאים הללו
מתקיים ,פנה לקבלת טיפול לציוד באופן מיידי.
נתב את כבלי החשמל כך שלא יידרכו עליהם ,שלא יינזקו ושלא יופעל עליהם לחץ כתוצאה מפריטים שיונחו עליהם או לידם ,ובכלל זאת הציוד
עצמו.
ודא שיש לציוד אוורור מספיק .אל תניח דבר על הציוד .אל תשתמש בציוד מעל משטח מרופד שעלול לחסום את פתח האוורור.
אף פעם אל תשאיר את הציוד ללא השגחה כאשר הוא מחובר לחשמל .נתק את הציוד ממקור החשמל שלו כאשר הוא אינו נמצא בשימוש ,לפני
ניקויו ולפני טיפול על-ידי גורם מורשה.
הערה מתאם המתח האופציונלי נחשב כמקור מתח לציוד בהנעה עצמית.
אין להפעיל את הציוד במקום שבו נעשה שימוש במכלי ארוסול )ספריי( או במקום שבו ניתנת אספקת חמצן.
אם בכוונתך להזיז את הציוד ממקומו ,השג עזרה והשתמש בשיטות הרמה מתאימות.
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מרחק מחפצים אחרים המלצות המרחק המופיעות להלן מבוססות על שילוב בין התקנים הוולונטריים שקבעה אגודת  ASTMבארה"ב לבין
תקנות האיחוד האירופי ,נכון ל 1-באוקטובר  ,2012בנושא גישה ,מעבר מסביב למכשיר ואפשרות לירידת חירום מהמכשיר:
הליכונים :מרחק מינימלי של  0.5מ' ) 19.7אינץ'( מכל צד של ההליכון ומרחק מינימלי של  2מ' ) 78אינץ'( מאחורי המכשיר.
מכשירי סיבולת לב-ריאה אחרים מלבד הליכונים :מרחק מינימלי של  0.5מ' ) 19.7אינץ'( לפחות מצד אחד של המכשיר ומרחק מינימלי
של  0.5מ' ) 19.7אינץ'( מאחורי המכשיר או מלפניו.
•

יש לשים לב לדרישות שנקבעו בחוק הנכים האמריקני ) ,(ADAקוד ) 28 CFRראה סעיף  .(305תקני  ASTMהנם וולונטריים וייתכן כי אינם
עולים בקנה אחד עם תקני התעשייה העדכניים .האזור המשמש לגישה ,למעבר מסביב למכשיר ולירידת חירום מהמכשיר נמצא בתחום
האחריות של האתר .האתר צריך לקחת בחשבון את כל דרישות הריווח הנוגעות לשימוש בכל אחת מהיחידות ,את התקנים הוולונטריים
והרשמיים בתעשייה וכן את כל התקנות המקומיות ,הארציות והפדרליות הרלוונטיות .התקנים והתקנות עשויים להשתנות בכל עת.
חשוב

•
•
•
•
•

תקני ריווח אלה רלוונטיים גם להצבת הציוד במרחק ממקורות חום ,כגון רדיאטורים ,מפזרי חום ותנורים .הימנע מתנאי טמפרטורה
קיצוניים.

יש לתחזק את הציוד כדי לשמור אותו במצב תקין ,כפי שמתואר בסעיף התחזוקה .בדוק את המכשיר באופן חזותי לאיתור רכיבים רופפים,
בלויים או לא שייכים ,ותקן ,החלף או חזק אותם לפני השימוש.
אל תנסה לטפל בציוד בעצמך ,למעט ביצוע הוראות התחזוקה המפורטות במדריך לבעל המוצר.
ודא שכל המשתמשים יבקרו אצל רופא לביצוע בדיקה רפואית מקיפה לפני שיתחילו בתוכנית כושר ,במיוחד אם יש להם לחץ דם גבוה ,כולסטרול
גבוה או מחלת לב; אם קיימת היסטוריה משפחתית של כל אחת מהבעיות הרפואיות הנזכרות לעיל; אם עברו את גיל  ;45אם הם מעשנים; אם
הם סובלים מהשמנת יתר; אם לא עסקו בפעילות גופנית סדירה בשנה האחרונה; או אם הם נוטלים תרופות.
אל תאפשר לילדים ,או לאנשים שאינם יודעים כיצד להפעיל את הציוד ,לעלות על הציוד או להימצא לידו .אל תשאיר ילדים בסביבת הציוד ללא
השגחה.
ודא שכל המשתמשים לובשים בגדי ונעלי התעמלות מתאימים במהלך האימונים ונמנעים מביגוד רופף או תלוי .למשתמשים אסור לנעול נעלי
עקב או נעליים עם סוליות עור ,ועליהם לבדוק את סוליות הנעליים ולהסיר לכלוך ואבנים שנטבעו בהם .משתמשים בעלי שיער ארוך נדרשים
לאסוף אותו מאחורי הראש.
זהירות אין להסיר את הכיסוי ,הדבר עלול לגרום לפציעה או התחשמלות .לפני ההפעלה ,יש לקרוא את מדריך
ההרכבה והתחזוקה .הציוד אינו כולל רכיבים המיועדים לתחזוקה על-ידי המשתמש .יש לפנות אל שירות הלקוחות
במקרים בהם הציוד מחייב טיפול .מיועד לשימוש עם מתח  ACחד-פאזי בלבד

הוראות למשתמש
לפני התחלה של תוכנית כושר כלשהי ,עליך לעבור בדיקה גופנית מקיפה אצל רופאך.
בעת השימוש בציוד אימון עליך לנקוט תמיד אמצעי זהירות בסיסיים ,לרבות אלה שלהלן:
•
•
•
•
•
•
•
•

קרא ,הבן ובחן את נוהלי עצירת החירום לפני השימוש.
אין באפשרות  Precorלהבטיח שמערכת מדידת קצב הלב במוצריה תפעל עבור כל המשתמשים בכל המצבים .הדיוק של מדידת קצב הלב
מושפע ממספר גורמים ,ביניהם הפיזיולוגיה וגיל המשתמש ,שיטת השימוש בציוד ובמערכת מדידת קצב הלב ,הפרעות חיצוניות וגורמים אחרים
שעלולים להשפיע על קליטת קצב הלב ועיבודו.
יש להיזהר בעת העלייה על הציוד או הירידה ממנו.
בעת כניסה לנקודת המוצא של המכשיר ,יש לאחוז במעקה או ידית קבועים.
יש לפנות תמיד לעבר לוח הבקרה.
אם קוד בטיחות זמין ומופעל ,על המשתמש להזין קוד בן ארבע ספרות ,בסדר הנכון ותוך שתי דקות ,או שהגישה אל המכשיר תידחה.
הגבלות משקל במכשיר :הליכונים :השימוש בהליכון אפשרי עבור בעלי משקל של עד  180ק"ג ) 400פאונד( בלבד .במידה ומשקלך עולה על
 160ק"ג ) 350פאונד( ,אל תרוץ על ההליכון .בכל יתר מכשירי הכושר ,הגבלת המשקל היא  160ק"ג ) 350פאונד(.
הליכונים :בעת השימוש בהליכון ,תמיד הצמד את תופסן הבטיחות לבגדיך לפני תחילת האימון .אי שימוש בתופסן הבטיחות עלול להגביר את
הסיכון לפציעה במקרה של נפילה.
חשוב

•
•
•
•
•
•
•
•

למען בטיחותך ,הקפד לעלות על חגורת הריצה כאשר היא נעה במהירות של  1.6קמ"ש ) 1מייל לשעה( או פחות.

הליכונים :לפני שתיגע בלוח הבקרה ,עמוד באופן יציב על רצועת הריצה וחבר את תופסן הבטיחות לבגדיך בגובה המותניים.
הליכונים :אל תשתמש בתכונות הקלדה או גלישה באינטרנט בזמן שאתה צועד במהירות גבוהה יותר מקצב אטי ורגוע .בעת השימוש בתכונות
הקלדה או גלישה באינטרנט ,אחוז בידית האחיזה כדי לשמור תמיד על יציבות.
 AMTו :EFX-בעת השימוש בתכונות הקלדה או גלישה באינטרנט ,אחוז בידית האחיזה כדי לשמור תמיד על יציבות.
מדי הדופק אינם מכשירים רפואיים .גורמים שונים ,כגון תנועת המשתמש ,עשויים להשפיע על רמת הדיוק של נתוני הדופק .מדי הדופק נועדו
לשמש כעזרי אימון בלבד המראים את המגמות הכלליות בקצב פעימות הלב.
אחוז במעקה או בידית ביד אחת בכל פעם שתתפעל את מקשי לוח הבקרה ביד השנייה.
לעולם אל תפיל או תכניס חפצים לתוך פתח כלשהו בציוד .הרחק את הידיים מהחלקים הנעים.
אין להניח דבר על המעקות ,הידיות ,לוח הבקרה או הכיסויים .יש להניח נוזלים ,מגזינים וספרים במקומות המיועדים בלבד.
אין להישען על לוח הבקרה או למשוך אותו.
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מידע בנושא תקינה לציוד סיבולת לב-ריאה מסחרי
חומרים מסוכנים וסילוק נאות
הסוללות הכלולות בציוד הפועל על מתח עצמי ,מכילות חומרים הנחשבים כמסוכנים לסביבה .החוק החל מחייב סילוק נאות.

מיחזור וסילוק של מוצרים
יש למחזר או לסלק ציוד זה בהתאם לתקנות המקומיות והלאומיות החלות.
תוויות המוצר ,בהתאם ל ,European Directive 2002/96/EC-בנוגע לציוד אלקטרוני וחשמלי פסול ) (WEEEקובעות את המסגרת להחזרה ומיחזור
של ציוד משומש כהחלתה במדינות איחוד אירופה .תווית  WEEEמציינת כי אסור להשליך את המוצר ,אלא להשיבו בתום חיי השירות שלו בהתאם
לדירקטיבה זו.
על פי ה ,European WEEE Directive-ציוד אלקטרוני וחשמלי ) (EEEייאסף בנפרד ,יועבר לשימוש חוזר ,ימוחזר או ישוקם בתום חיי השירות שלו.
נאסר על משתמשי ציוד אלקטרוני וחשמלי ) (EEEהנושא תווית  WEEEלפי נספח  IVשל דירקטיבת  WEEEלהשליך ציוד אלקטרוני וחשמלי )(EEE
בתום חיי השירות שלו ,אלא ישתמשו במסגרת האיסוף העומדת לרשות הלקוחות לצורך החזרה ,מיחזור ושחזור של ציוד אלקטרוני וחשמלי פסול
) .(WEEEיש חשיבות להשתתפות הלקוחות בתוכנית זו כדי לצמצם את כל ההשפעות הפוטנציאליות על בריאות הסביבה והאדם עקב הנוכחות
הפוטנציאלית של חומרים מסוכנים בציוד אלקטרוני וחשמלי ) .(EEEלמידע על איסוף וטיפול נאותים ,עיין בסעיף 'קבלת שירות'.

הודעות תקינה עבור מודולי  RFID/NFCוWi-Fi Bluetooth-
כאשר הוא מחובר ללוח בקרה כמתואר במסמך זה ,ציוד זה עשוי לכלול מודול של זיהוי תדרי רדיו ) .(RFIDמודול  RFIDמורשה לפעולה בטווח
טמפרטורות של  -20°Cעד  -4°F) 85°Cעד .(185°F
הפרעות לתדרי רדיו )(RFI
מודול  RFIDעומד בתקנים הבאים ,המגדירים את הגבולות הקבילים של הפרעות לתדרי רדיו ):(RFI
ציוד כושר זה מבית  Precorעומד בתקנים הבאים ,המגדירים את הגבולות הקבילים של הפרעות לתדרי רדיו ).(RFI
ועדת התקשורת הפדרלית ) ,(FCCחלק 15
ציד זה נבדק ונמצא שהוא עומד במגבלות עבור התקן דיגיטלי בסיווג  ,Class Aבהתאם לחלק  15של כללי ה .FCC-מגבלות אלה נועדו לספק הגנה
סבירה מפני הפרעות מזיקות בהתקנה מסחרית .הציוד מפיק ,משתמש ומסוגל להקרין אנרגיית תדר רדיו ,ואם הוא אינו מותקן ומשמש בהתאם
להוראות המופיעות במדריך לבעל המוצר ,הוא עלול לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו.
הפעלת הציוד תתבצע בכפוף לשני התנאים הבאים (1) :התקן זה אינו מורשה לגרום להפרעה מזיקה ,וכן ) (2התקן זה חייב לקבל כל הפרעה ,כולל
הפרעות הגורמות לפעולה בלתי רצויה.

אזהרה

בהתאם לכללי ה ,FCC-כל שינוי או התאמה שלא אושרו במפורש על-ידי היצרן עלולים להביא לביטול סמכותו של
המשתמש להפעיל את הציוד.

Industry Canada
התקן זה עומד בדרישות לפטור מרישיון לפי תקן  .Industry Canadaהפעלת הציוד תתבצע בכפוף לשני התנאים הבאים (1) :התקן זה אינו מורשה
לגרום להפרעה מזיקה ,וכן ) (2התקן זה חייב לקבל כל הפרעה ,כולל הפרעות הגורמות לפעולה בלתי רצויה.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de
l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
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הוראות הארקה להליכון
יש לבצע הארקה של ההליכון .במקרה של תקלה או קלקול של הציוד ,ההארקה מרוקנת את הזרם החשמלי ומפחיתה את הסיכון להתחשמלות .כבל
החשמל של ההליכון מצויד במוליך הארקה ובתקע הארקה עם שלושה פינים .יש לחבר תקע זה לשקע הכולל הארקה תקינה ,שהותקן בהתאם
לחוקים והתקנות המקומיים .הימנעות מהארקת ההליכון באופן ראוי עשויה להביא לביטול האחריות המוגבלת של .Precor

סכנה

חיבור לא נכון של מוליך ההארקה עלול לגרום לסכנת התחשמלות .פנה לחשמלאי או טכנאי
תחזוקה מוסמך אם אינך בטוח שהציוד מחובר היטב להארכה .אין לבצע שינויים בתקע המסופק
עם ההליכון .אם התקע אינו מתאים לשקע ,פנה לחשמלאי מוסמך לצורך התקנה של התקע
המתאים.

המלצות בנוגע לחשמל :הליכונים במתוח  120ו 240-וולט
הערה זוהי המלצה בלבד .יש לפעול לפי הקווים המנחים של ) NECתקן חשמל לאומי( או לפי תקנות החשמל
המקומיות.
ביחד עם הציוד ,היית אמור לקבל כבל חשמל העומד בדרישות בנושא חשמל החלות באזורך .יש לחבר את
ההליכונים מבית  Precorלמעגל נפרד של  20אמפר ,אותו ניתן לחלוק עם מערכת תצוגה אישית ) (PVSאחת
בלבד .אם תזדקק לעזרה נוספת עם חיבורי החשמל ,פנה אל המפיץ המורשה של  Precorשממנו רכשת את
הציוד.
חשוב מעגל נפרד כולל חוט מופע )חי( וחוט ניטרלי )אפס( המחוברים אל שקע .אין לחבר בכל דרך את החוטים
אל חוטים אחרים .יש להאריק את המעגל בהתאם להוראות  NECאו התקנות המקומיות בנושא חשמל.

בטיחות • תקינה | P/N 305035-201 rev E, HEB
 | ©2016 Precor Incorporatedאפריל 2016
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אחריות מוגבלת.
) Precor Incorporatedלהלן (“Precor” ,מעניקה אחריות לכל מוצר חדש מבית  ,Precorבגין כל פגם בחומרים ובייצור במהלך תקופת האחריות
האמורה להלן .תקופות האחריות מתחילות בתאריך המופיע בקבלה של הרכישה המקורית .אחריות זו חלה אך ורק על פגמים שיתגלו במהלך תקופת
האחריות ,והיא תקפה לגבי הרוכש המקורי של המוצר בלבד .חלקים שיתוקנו או יוחלפו בכפוף לתנאי אחריות זו יכוסו באחריות למשך יתרת תקופת
האחריות המקורית בלבד .כדי לתבוע את זכויותיו במסגרת אחריות זו ,על הרוכש ליידע את  Precorאו את המפיץ המורשה של  Precorשממנו נרכש
המוצר תוך  30יום מתאריך גילוי הבעיה ולהעמיד את המוצר הרלוונטי לבדיקה על-ידי  Precorאו נציג השירות שלה .התחייבויותיה של Precor
במסגרת אחריות זו מוגבלות כמפורט להלן.
אם רכשת את ציוד הכושר המסחרי שלנו לשימוש ביתי ,חלה עליו האחריות המוגבלת לציוד סיבולת כושר לב-ריאה מסחרי הנמכר לסביבת
מגורים )ביתית( .היא תקפה בצפון אמריקה בלבד .לפרטים ,עיין בדף האחריות באתר שלנו.

תקופות האחריות וכיסוי.
כל מוצרי ציוד סיבולת הלב-ריאה המסחריים שיוצרו או נמכרו לאחר  01במרץ  ,2016בכפוף לתנאים וההתניות האמורים בזאת )מלבד
 ,StretchTrainerמוצרי ציוד אימוני כוח ,קו אופני  ,Spinnerמערכות  Queenaxוכיסוי ייחודי לדגמים ואביזרים אופציונליים מסוימים ,כמפורט להלן(:

כיסוי האחריות

תקופת האחריות

מסגרת מבנה

 7שנים

מנוע הליכון

 5שנים

פריטים הנתונים לבלאי

שנה אחת

רכיבים מכאניים וחשמליים )כולל  ,PVSמשדרים(

שנתיים

פריטי לוח בקרה הנתונים לבלאי גבוה ,כולל :שקעי אוזניות ומחברי USB

 90יום

מקלט טלוויזיה ו/או תיבות מקלט מדיה )ממירים( מתוצרת צד שלישי

 90יום

סוללות ,מקלטים לא משולבים ,מערכת לצפייה אישית ) (PVSלא משולבת
ושלטים

שנה אחת

עבודה על המוצר )כולל :בסיס ,לוח בקרה(PVS ,

שנה אחת

אחריות מוגבלת מורחבת וכיסוי.
אם הרוכש המקורי ירכוש אחריות מוגבלת מורחבת עבור מוצרי ציוד סיבולת לב-ריאה ,בהתאם לאמור בהצעת מחיר חתומה שאושרה על-ידי ,Precor
אחריות מורחבת מוגבלת זו ) (iתחול אך ורק על חלקים מכניים וחשמליים ועל עבודה של  ,Precorאם רלוונטי (ii) ,תיכנס לתוקף בתאריך המופיע על
חשבונית הרכישה המקורית (iii) ,תהווה תחליף ,ולא תוספת ,לתקופות האחריות על חלקים מכניים וחשמליים ועבודה על המוצר האמורות לעיל
)לדוגמה ,תקופת האחריות הסטנדרטית ותקופת האחריות המורחבת לא יתקיימו באופן מצטבר( ,וכן ) (ivכפופה לכל התנאים וההתניות האמורים
בזאת.
בשום מקרה לא תחול האחריות המוגבלת המורחבת על הרכיבים הבאים:
•
•
•

פריטי לוח בקרה הנתונים לבלאי גבוה ,כולל :שקעי אוזניות ומחברי USB
מקלט טלוויזיה ו/או תיבות מקלט מדיה מתוצרת צד שלישי )ממירים(
סוללות ,מקלטים לא משולבים ,מערכת לצפייה אישית ) (PVSלא משולבת ושלטים

תנאים והגבלות.
אחריות זו תהא תקפה בהתאם לתנאים האמורים להלן בלבד:
.1

.2

האחריות חלה על המוצר מבית  Precorאך ורק אם:
 .aהמוצר טופל על-ידי ספק שירות מורשה של  Precorו/או אנשי שירות שהוסמכו על-ידי  .Precorמחוץ לגבולות צפון אמריקה ,הטיפול במוצר
יתבצע על-ידי סניף  Precorאו מפיצים מורשים של .Precor
 .bהמוצר נשאר ברשות הרוכש המקורי והוצגה הוכחת רכישה.
 .cהמוצר לא עבר תאונה ,שימוש שגוי ,שימוש לרעה ,תחזוקה לקויה או שינוי שלא אושר על-ידי .Precor
 .dהתביעה הוגשה במהלך תקופת האחריות.
אחריות זו אינה מכסה נזקים או תקלות בציוד שנגרמו כתוצאה מחיבור לחשמל באופן שאינו תואם את תקנות החשמל או המפרטים של Precor
המופיעים במסמכי המוצר ,או היעדר תחזוקה סבירה ונחוצה כמתואר במסמכי המוצר Precor .אינה אחראית לקישוריות האינטרנט אל מוצריה.
הגבלה זו חלה על שירותים ,כגון אלה המסופקים על-ידי ספק שירותי אינטרנט )) ,ISPוכן על חומרה הקשורה לקישוריות אינטרנט ,כגון כבלי
אתרנט ,נתבים ,שרתים ומתגים.
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.3

.4

.5
.6
.7
.8

מקלטי הטלוויזיה של  Precorתוכננו לעמוד בסטנדרטים העדכניים נכון לתאריך  01במרץ  .2016זמינות התכונות עשויה להשתנות בהתאם
למדינה ,האזור ,הגורם המשדר או ספק השירות Precor .אינה אחראית לשינויים בסטנדרטים בינלאומיים של שידור ,או לאיכות האות של
טלוויזיה ,וידאו ,שמע או מדיה אחרת המסופקת אל מוצריה .לא ניתן להתחייב לתאימות עם שירותים עתידיים .חומרה מסוג זה יכולה לכלול )ללא
הגבלה( כבלי שמע ,וידאו ותדר רדיו )) ,RFמחברים ,מקלטים ,מאפננים )מודולטורים( ,משלבים ,מגברי הפצה ,מפצלים וכן הלאה.
אין באפשרות  Precorלהבטיח שמערכת מדידת קצב הלב במוצריה תפעל עבור כל המשתמשים בכל המצבים .הדיוק של מדידת קצב הלב
מושפע ממספר גורמים ,ביניהם הפיזיולוגיה וגיל המשתמש ,שיטת השימוש בציוד ובמערכת מדידת קצב הלב ,הפרעות חיצוניות וגורמים אחרים
שעלולים להשפיע על קליטת קצב הלב ועיבודו.
 Precorאינה מעניקה אחריות לעבודה או למוצרים של חברות צד שלישי )כגון מערכות  Headendשל טלוויזיה בכבלים ,חיווט במתח נמוך וכו'(.
למעט בקנדה Precor ,אינה משלמת עבור עבודה מחוץ לגבולות ארצות הברית .האחריות המוגבלת על הציוד תתבטל אם הציוד יותקן בארץ
שאינה ארץ המכירה.
חלקים נעים המחוברים למסגרת המבנה אינם נכללים באחריות על מסגרת המבנה )לדוגמה ,זרועות נעות ,מכלולי מושב וריפוד לגב ,מכלולי
 ,CrossRampמנגנונים לכוונון התנוחה וכו'(.
כל תנאי הכיסוי במסגרת אחריות מסחרית זו יישארו ללא שינוי ,ללא תלות במיקום שבו הציוד הותקן ונעשה בו שימוש ,כולל מוצרי ציוד סיבולת
לב-ריאה מסחריים שנמכרו לסביבת מגורים )סביבה ביתית(.

האחריות המוגבלת לא תחול על:
 .1עדכוני תוכנה.
 .2פגמים בתוכנה שאינם משפיעים באופן מהותי ושלילי על פונקציונליות האימון של המוצר ,בתנאי שימוש רגילים ובמועד ההתקנה.
 .3מוצרים מתכלים או פריטים קוסמטיים ,לרבות כל המשטחים הפלסטיים או הצבועים ,שחלקם החיצוני ניזוק אם הושחת כתוצאה מהשחתה,
שימוש לקוי ,תאונה ,טיפול או התקנה בלתי הולמים ,טיפול שלא כהלכה או שינוי בעיצוב או במבנה שלא אושרו על-ידי  ,Precorלרבות וללא
הגבלה ,שימוש או שילוב של חלקי חילוף שאינם של ) OEMיצרן ציוד מקורי(.
 .4נזק קוסמטי ,מבני או פונקציונלי )לרבות חלודה ,קורוזיה ושחיקה חריגה( שנגרמו כתוצאה מאי ביצוע נהלי התחזוקה המתוארים במסמכי המוצר.
 .5תיקונים שבוצעו בציוד  Precorשאינו נושא מספר סידורי או שבו תגית המספר הסידורי שונתה או הושחתה.
 .6קריאות שירות לתיקון התקנת הציוד או מתן הנחיות לבעלים בנושא השימוש בציוד.
 .7אסימוני .RFID
 .8תעלות כבלים.
 .9איסוף ומסירה הקשורים לתיקונים.
 .10כל עלויות העבודה שנגרמו לאחר תקופת האחריות הרלוונטית על עבודה.

כתב ויתור ושחרור מאחריות.
כתבי האחריות המוגבלת המסופקים בזאת הם האחריות היחידה שמוענקת על-ידי  ,Precorוהם מחליפים כל מצג קודם ,סותר או נוסף ,בין אם ניתן
בעל-פה או בכתב .משך הזמן של כל אחריות משתמעת ,לרבות האחריות לסחירות או להתאמה למטרה מסוימת אשר חלה על אחד הרכיבים
המתוארים לעיל ,מוגבל לתקופות של כתבי האחריות המפורשת האמורים לעיל עבור רכיבים אלה Precor .מסירה בזאת את אחריותה ומחריגה כתבי
אחריות אלה לאחר תום תקופה זו .בשטחי שיפוט מסוימים ,החוק אוסר את הגבלת משך תחולת האחריות המשתמעת ,ולכן ייתכן שהאמור לעיל אינו
תקף לגביך .בנוסף Precor ,מסירה בזאת את אחריותה ומחריגה את כל יתר ההתחייבויות או החבויות ,בין אם מפורשות או משתמעות ,עולות מכוח
החוק או לא ,ביחס לכל אי-עמידה או פגם בכל מוצר ,כולל וללא הגבלה) :א( כל התחייבות ,חבות ,זכות ,תביעה או סעד בגין עוולה ,בין אם הם נובעים
מהזנחה מצד  Precorאו ספקיה )באופן פעיל ,סביל או המיוחס להם(; וכן )ב( כל התחייבות ,חבות ,זכות ,תביעה או סעד בגין אובדן או נזק לכל ציוד.
כתב ויתור ושחרור מאחריות זה יחול גם במקרים בהם האחריות המפורשת האמורה לעיל אינה ממלאת את יעודה המהותי.

סעדים בלעדיים.
עבור כל מוצר המתואר לעיל אשר אינו עומד בתנאי האחריות שלו Precor ,תספק ,בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ,אחד מהבאים (1) :תיקון; )(2
החלפה; או ) (3החזרת מחיר הרכישה .ניתן לקבל את שירות האחריות המוגבלת של  Precorעל-ידי פנייה לסניף או לספק המורשה של Precor
שממנו רכשת את הפריט Precor .משלמת לספקי שירות מורשים של  Precorעבור נסיעות במסגרת האחריות בתחומי אזור השירות הרגיל שלהם,
לצורך תיקון של ציוד מסחרי באתר הלקוח .ייתכן שתחויב בעלות של נסיעה מחוץ לאזור השירות .אלה יהיו הסעדים היחידים והבלעדיים של הרוכש
בגין כל הפרת אחריות.
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החרגת נזקים תוצאתיים ומקריים.
לחברת  Precorו/או לספקיה לא תהיה כל חובה או חבות ,בין אם מכוח חוזה )לרבות אחריות( ,נזק )לרבות רשלנות ואחריות קפידה אקטיביות,
פסיביות או מיוחסות( ,או אחרת ,בגין נזק לציוד ,נזק לרכוש ,אובדן שימוש ,הכנסות או רווחים ,עלות הון ,עלות ציוד חלופי ,עלויות נוספות שיושתו על
הקונה )לשם תיקון או למטרה אחרת( או כל נזק מקרי ,מיוחד ,עקיף או תוצאתי אחר ,בין אם כתוצאה מאי אספקה ובין אם כתוצאה משימוש ,שימוש
לרעה ,או חוסר יכולת להשתמש במוצר .החרגה זו תחול גם אם האחריות האמורה לעיל לא תמלא את ייעודה המהותי וללא תלות בעילה לתביעת
הנזיקין  -הפרת אחריות ,הפרת חוזה ,הזנחה או חבות קפידה בגין עוולה או מכוח כל תיאוריה משפטית אחרת .בשטחי שיפוט מסוימים ,החוק אוסר
החרגה או הגבלה של נזקים מקריים או תוצאתיים ,ולכן ייתכן שהאמור לעיל אינו תקף לגביך.
כתב אחריות זה מעניק לך זכויות משפטיות ספציפיות וייתכן שעומדות לזכותך זכויות נוספות ,המשתנות משטח שיפוט אחד לאחר.
השלם חלק זה ושמור אותו בידך.
נרכש מ:
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__________________________________________________
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