
 

 

 

1.2בורד-רפאוו  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בסטייל י/ירגעה

 

מייצג מוצרים ברמה גבוהה CASADA (הָקַסדָ ) השם 1222מאז הקמת החברה בשנת 

 . בתחום הבריאות והכושר

 

עיצוב שלא , מוצרי קסדה מתאפיינים בפיתוח מתמיד. מדינות 73-מוצרי קסדה זמינים ב, כיום

לטת על שיפור איכות החיים בנוסף  לאיכות המצויינת וההתמקדות המוח, ניתן לטעות בו

 .והאמינות שלהם



 !ברכות

 
 

 ברכישת מכשיר כושר זה הפגנת מודעות לבריאותך

 

נבקשך לקרוא בזהירות ולציית הנאה , כדי שהנאתך מהמוצר תאריך ימים

האישי  1.2בורד -פאוורנאחל לך הנאה מרובה ממשכיר ה. להוראות הבטיחות

 . שלך

 

עניניםתוכן   

 

 4  הוראות בטיחות

 5   מפרט טכני

 6   התוויות

 9   התוויות נגד

 22   פונקציות/ציוד

 22    תצוגה

 22   רחוק-שלט

 22   תוכניות אימון

 22  תוכניות אוטומטיות 

 21   פתרון בעיות

 21  תחזוקה/אחסון

 21  הצהרת התאמה

 27   מונה קלוריות

 27  אינדקס מסת גוף

 24  קצב לב במנוחה

 25   תנאי אחריות

 

 

 



 הוראות בטיחות

 .הוראות אלה כתובות בלשון זכר ומכוונות לגברים ונשים כאחד

 הדבר ז. ם הפעלת כורסת העיסוי שלךאנא קרא את ההוראות הבאות בתשומת לב בטר

 האנא שמור על הוראות הפעלה אל. יבטיח שיתפקד כראוי וביעילות מירבית

 !לשימוש עתידי

 

ותקנות הבטיחות העכשוויות , לעקרונות טכניים מוכרים םמתאיר זה מכשיר כוש ●

 . ביותר

על תיקונים נצרכים להתבצע בידי מומחים . תחזוקה ךלא מצרימכשיר כושר זה  ●

 מוסמכים בלבד

 אלו יובילו לאובדן האחריות. אין לבצע שימוש בלתי הולם ותיקונים לא מורשים ●

 בות ורט בשום אופן אין לגעת בתקע החשמל בידיים ●

 טמפרטורה גבוהה ואור שמש ישיר  , במיםמכשיר הכושר הימנע ממגע  ●

אם אחסנת את מכשיר העיוסי במקום קר במשך זמן ממושך יש להשהותו  ●

 . בטמפרטורת החדר למשך שעה אחת לפני השימוש

לא יהיה בשימוש  לנתק את כורסת העיסוי מהחשמל אםכדי להמנע מסכנת קצר יש  ●

 .בפרק זמן ממושך

אם כבלים או תקעים .או שקעים רפויים, אין להשתמש בכבלי חשמל ותקעים שניזוקו ●

 . או על ידי אנשי מקצוע מוסמכים, נציג השירות, יש להחליפם בידי היצרן, נזוקו

אין כל אחריות על נזק . במקרה של תפקוד לקוי יש לנתק מהחשמל באופן מיידי ●

 . הולם או לא נכון-במקרים של שימוש בלתי

, 27לילדים מתחת לגיל  מוני וויברציותאין לאפשר אי, מקובלותי עמדות רפואיות לפ ●

 .  אך אין הגבלת גיל מקסימלית

 :יתר אין לעבור זמני אימון מקסימליים אלה-כדי להמנע מאימון ●

 

 

 

 

 

 

 

!שים לב  

 התחלתית :רמת אימון

 דקות  25

 פרקי אימון  2-7ב 

 בשבוע

-בלתי מאומן: רמת אימון

 סדיר 

 דקות 72

 פרקי אימון בשבוע  2-4ב 

 

מאומן : רמת אימון

 אתלט/בהיט

 דקות 54

 פרקי אימון בשבוע 2-6-ב



 
מכיוון שהוויברציות , צריכים להתחיל בהדרגה, טובה רמת אימוןבעלי אפילו אנשים 

עם , ניתן להגדיל את עוצמת האימון, עם הזמן. ת סוג אימון חדש עבור השריריםמהוו

 .והפסקות קצרות יותר, תרגילים דינמיים יותר, תדירויות גבוהות יותר

 

 ין להשתמש בכלים חדים או משונניםא 

 אנא דאג לכך שגופך נמצא בתנוחה נכונה כדי למנוע נזק למפרקים ואיברים . 

 1.2בורד -ו החזה ישירות על מתקן פאווראין להציב את הראש א. 

  ללא ( ריפוי או הקלה של מחלות)אין להשתמש בתרגילי וויברציה לצרכים רפואיים

 . התיעצות עם הרופא שלך

  1.2בורד -כשהראש סמוך לפאוור 22אין להתאמן מעל לרמת עוצמה! 

 (   'עמידת ראש וכו,שכיבות סמיכה:לדוגמה)

 

 מפרט טכני

 
 מ"מ 2-21 :משרעת

 מ"מ 3:2: שטח 

 מ"מ 1:21:שטח 

 מ"מ 7:21שטח  

 

 Hz. 5.6-27.6 :תדירות

 

 2-6רמות  :מהירות

 

 ג כאשר שתי הרגליים מוצבות "ק 212 :עומס מרבי

 

 AC 142-112V ~ Hz. 52/62 :מתח

 

 בשימוש רגיל W 152' מקס :צריכת חשמל

 

 מ "ס 16.5X52.5X17 :מימדי הקופסא

 

 מ"ס 39X49X24.5 :מימדי המוצר

 

 ג"ק 11 :משקל

 

 
 

 

 

 :הוראות

ומשם הזז את , נא לעמוד עם שתי הרגליים במרכז המכשיר 1.2בורד -צדדי על הפאוור-ללחץ דו

 . המשקל החוצה



 

 

 

 

 
 

 התוויות 
 

 התוויות אורתופדיות

 

 הקלה על כאב באמצעות שיפור בהרפיית השרירם. )כאבי גב מסיבות שונות ,

 ( ודיכוי קולטני כאב, מתיחה

   (שיפור היציבה)עקמת 

  (חיזוק שרירי קימור הרגל)רגל -כףעיוותי 

 (שיפור ביצועי השריר. )ה או פציעהתאונ, חולשת שריר לאחר תקופת חוסר תנועה 

  (לטונוס שריר נמוך)העלאת טונוס השרירים 

 אימון מרכ השריר המקומית)אם אינו אקוטי , דיסק פרוץ. 

  (שיפור היציבה, הקלה על כאב)מחלות ניווניות של עמוד השדרה 

  (שיפור חוזק ומסת העצם)אוסטאופרוזיס 

 

 רפואיות-התוויות ספורטיביות

 

 במקביל לאימון , מהירות וגמישות, שיפור קואורדינציה,בניית שריר) יםשיפור ביצוע

 (  ספורט מותאם

  הקדמת חידוש , זירוז תיקון הרקמות הפגועות, שיפור המטבוליזם)פציעות ספורט

 ( האימון

 התוויות ניורולוגיות

 בורד-מיקום על הפאוור תנועה מתחלפת 

 מ"מ III-21מיקום מ "מII- 12מיקום מ   "מI-3מיקום  ריצה-3   וגינג   'ג-2 הליכה נעימה-1



 

 :שיתוק עוויתי

 

  תוכל  (יה ויציבהרדינצושיפור בקוא; רעידות וירידה בטונוס השרירים)מחלת פרקינסון

 .למצוא יותר מידע בנושא מחלת פרקינסון

 טרשת נפוצה: 

שיפור ביצועי , שיפור השליטה בסוגרים, שיפור יציבה, הסדרת טונוס השרירים 

 . תוכל למצוא יותר מידע בנושא הטרשת הנפוצה. השריר 

  זירוז ההחלמה והחזרה , שיפור עצמת ההחזקה, הפחתת עוויתות)שבץ מוחי

 .שבץ מוחי תוכל למצוא יותר מידע בנושא (לתנועה

  קואורדינציה, אימון הזרוע ושרירי התמיכה, יםשרירההסדרת טונוס )פרפלגיה ,

, תמיכה באימון הליכון לפרפלגיה חלקית, שליטה על התנועה והמהירות, הרפיה

 .(שיפור ביצועים והפחתת הבדלי צד בפסיעה

 ( ליטה המוטורית וביצועי השריריםשיפור הש)דיסק פרוץ , ונת הרגל המשותקתתסמ 

 שיפור השיטה ,כגון אחרי תאונת אופנוע, שיתוק עצבי הזרועות, שיתוק המקלעת

 המוטורית ושיפור ביצועי השריר ובניית השריר

 (שיפור האיזון וטיפול מונע כנגד נפילה), הפרעות באיזון 

 

 רפואה פנימית

 

 הפרעות במחזור הדם בעורקים והוורידים (PAVK ) 

 (שיפור באמצעות הגברת מחזור הדם והסדרת מתח השרירים בדופני העורקים) 

 .PAVKתוכל למצוא יותר מידע בנושא  

 

 התוויות גרונטולוגיות

 

  שיפור בביצועי , הקואורדינציה שיפור, חיזוק השריר)אובדן מסה וביצועי שריר

 השריר

  (שיפור מסת העצם)אוסטאופרוזיס 

  ות באמצעות בניית שריר ושיפור הקואורדינציה שיפור הנייד)חוסר בהתעמלות

 .( והאיזון

   ( שיפור היציבה, בניית שריר כללית ומקומית)ירידה בשליטה על היציבה 

 ירידה בשליטה על הסוגרים 

  חזוק הביצועים , הסיכון לנפילה באמצעות שפור האיזוןהפחתת )הפרעות באיזון

 . (מטוריים והיציבה-הסנסו

 

 ת וגיניקולוגיות התוויות אורולוגיו

 

 ליטה בסגוריםאובדן ש 

  (הפחתת וכאבי גב, שיפור השליטה בסוגרים)חולשת ריצפת האגן 

  (בניית חוזק ושיפור היציבה)חוסר יציבות באגן ועמוד השדרה לאחר לידה 

 



 נגד-התוויות
 

 

 !Hz 14מעל שתדירות טווח במיוחד ב

 

 טרומבוזיס אקוטי או סיכון אישי גבוהה לטרומבוזיס 

 הריון 

 אוסטאופרוזיסאוסטאופרוזיס חמור הכולל שברים הנגרמים כתוצאה מ 

  ( נמק)הכוללת הפרעה חמורה במחזור הדם סכרת חמורה 

 חדשים באזור הגוף שיתורגל 6-שתלים מתכתיים או קרמיים ששהו פחות  מ 

 פצעים וניתוחים טריים 

 חודשים  6-סטנטים ומעקפים בני פחות מ 

 ללחץ דם גבוה שאינו מטופ 

  אי ספיקת לב חמורה( לפי  2למעלה מדרגהNYHA) 

 שברי עצם טריים 

  (שבר מפשעתי)הרניה 

 

 תופעות לוואי אפשריות כתוצאה מאימון וויברציות

 

 עקצוץ בשרירים 

 גירוי בעור 

 כאבים כתוצאה מאימון אינטנסיבי 

 ירידה זמנית בלחץ הדם 

  זמניתהיפוגליקמיה 

 

 ?ותנגד אלה כמוחלט-האם יש לראות התוויות

 

נאסר עליכם אין משמעות הדבר ש, אם אתם סובלים מאחת מהתוויות הנגד המוזכרות לעיל

ניתן  .אנו ממליצים על התיעצות עם רופא במקרים כאלה. צע אימוני וויברציותלגמרי לב

 .  להשתמש בלוח הוויברציות במקביל לטיפול הרגיל בהמלצת הרופא או הפיזותרפיסט שלכם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 פונקציות/ציוד

 
, ראה להלן)בנוסף לתכוניות האוטומטיות . ויציב עוצמה-מצויד במנוע רב1.2בורד -רהפאוו

בלי קשר . טווח הפעלה ידני קל להתאמהמצויד ב 1.2הפאוור בורד ( תוכניות אוטומטיות

; ואפילו אתלט מקצועי, מתאמן תדיר, תדיר-מתאמן לא,  לא מאומן: לרמת האימון שלך

 .ולם וניתן להתאמה לפי הצרכים האישייםהאימון פשוט לכ

משך זמן האימות , על הצג הדיגיטאלי של המכשיר ניתן לראות בדיוק אינו תוכנית מופעלת

 .ורמת האינטנסיביות שלו

 

הגלילים מתפקדים  .ניידות גבוהה מבטיחים 1.2בורד -גלילי התנועה המותקנים על הפאוור

ודות מניעת רעש מימילית הת יוצאת מן הכלל ורגליות הגומי מבטיחות יציבו. גם כידיות

 .לספיגת הקול

 

 תצוגה
 

 
 כאן ניתן להתחיל או להפסיק את התוכנית[1]

 ( MODE)מצב  [2]

 ניתן לבחור בהגדרות שונות בעזרת כפתור זה

  (אישית)תוכנית ידנית 

  (  מרווח-7, ריענון-1, חימום-2: מכוונת מראש)תוכנית אוטומטית 

  קותד 2-25מצב זמן 

[3]/+-  
 (דקות 2-25)ניתן לקבוע את משך ההפעלה במצב זמן בעזרת כפתורים אלו 

 -+/מהירות   [5]
 (2-12רמות .)ניתן לשלוט במהירות במצב ידני בעזרת כפתורים אלו

 צריכת קלוריות עכשווית [4]

 .מהבהבת  אתם משתמשים במצב הזמן-TIMEאם תצוגת ה. זמן נותר [6]

 ויתרמת מהירות עכשו [7]

 :תצוגת המצב הנבחר [8]

 מהבהבת אתם נמצאים במצב אוטומטי AUTO-אם תצוגת ה

 מהבהבת אתם נמצאים במצב ידני MANUAL-אם תצוגת ה

 מציג את מצב קצב הלב בעזרת חישן הדופק[9]



 שלט רחוק 

 
 

 
 1.2להפעלה או כיבוי של הפאוור בורד [1]

 ( MODE)מצב  [2]

 ניתן לבחור בהגדרות שונות בעזרת כפתור זה

  (אישית)תוכנית ידנית 

  (  מרווח-7, ריענון-1, חימום-2: מכוונת מראש)תוכנית אוטומטית 

 דקות 2-25מצב זמן 

 . מראש ובעיםקאלה . המהירות בתוכנית האוטומטיתלא ניתן לשנות את הזמן ו

 התחלה או הפסקה של התוכנית[3]

 -+/מהירות [5]
 (2-12רמות .)שלוט במהירות במצב ידני בעזרת כפתורים אלוניתן ל

 ( במצב ידני בלבד)זמן [4]

 (דקות 2-25)ניתן לקבוע את משך ההפעלה במצב זמן בעזרת כפתורים אלו 

 

 

 

 תוכניות אוטומטיות

 חימום



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

 4 11 11 12 12 16 16 15 15 12 12 11 11 8 8 מהירות

 
 התרעננות

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

 8 11 11 16 16 15 12 11 12 15 15 12 11 8 6 מהירות

 
 מרווח

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

 6 8 15 8 15 8 15 8 15 8 15 8 15 8 6 מהירות

 

 

 תוכנית אימון

 
 י "תוכנית אימון זו פותחה ע. פעמים בשבוע 7דקות  22א הו 1.2בורד  -זמן האימון המומלץ בפאוור

כמובן שתמיד תוכל להתאים את הזמן והעוצמה . מאמן כושר אישי ותסיע להגיע למטרות שלך
זכור שחימום סביר לפני כל אימון הנו הכרחי ואין . להעדפותיך או מצב הכושר ומבנה הגוף שלך

ישנו טווח רחב של תרגילים שניתן לבצע . כדי להתחיל דקות יספיק 5אפילו חימום של . להזניח אותו
אם אתה מעוניין במידע ומגוון נוסף רק הסתכל באינטרנט או צור קשר עם .  1.2בורד -פאוור בעזרת
 . שלך 1.2  בורד -פאוורספקה

 
     :תרגילים : אזור שריר

 חזה
 

 זמן/חזרות

שכיבת סמיכה 
 פשוטה

12 

 שכיבת סמיכה קלאסית
 
12 

עם משקולת )פרפר 
 (ויברציה

12 

סמיכה עם 
 משקולות ויברציה

12 

שכיבת סמיכה 
 סטטית

12 
 גב

 
 

 זמן/חזרות

 סמיכת זרועות
 
 

 שניות06

עם משקולת )חתירה 
 (ויברציה

 

2  X26 

חתירה בשתי ידיים 
עם משקולת )

 (ויברציה
26 

הרמת משקולות 
 מהרצפה

 
26 

 לחיצה ביד אחת
 
 
26 

 בטן 
 

 זמן/חזרות

 כפיפת ירך

 
26 

 מרפק לברך

 
2X26 

 עמידת צד 

 
2X51 

כפיפת בטן 
 אלכסונית 

2X51 

 

 ישבן
 
 

 זמן/חזרות

 הרמת רגל 
 (רגל ישרה)

 

2  X26 

 הרמת רגל 
 ( רגל כפופה)

 

2  X26 

 גשר סטטי
 
 

 שניות  06

 גשר דינמי 
 
 
56 

עם )גשר סטטי 
 (רגל מורמת

 

2X51 

 רגליים ושוקיים
 

 זמן/חזרות

 כריעה
 

 שניות  06

 כיים סטאטי מכרע בר
 

 X2'שנ 06

מכרע ברכיים 
 קדימה

51X2 

הרמת שוקיים 
 בעמידה

 שניות 06

 

כתפיים 
 וזרועות

 
 זמן/חזרות

 הרמה צדית 
 
 
51 

 הרמה קדמית 
 
 
51 

-כפיפת שריר דו
 ראשית 

 
26 

 הרמת משקולת
עם משקולת )

 (וויברציות
26  

שכיבת סמיכה 
 סטטית

 
26 

 
 
 
 

 פתרון בעיות

 

 אימון DVDמצורף



 פתרון בעיה

 בדוק שהסוללות מוכנסות כראוי   חוק אינו פועל ר-השלט
  בדוק את הסוללות 

 בדוק את החיבור של הכבל לשקע ולמכשיר   המכשיר כלל אינו פועל
  נסה להפעיל את המכשיר באמצעות מתג

 .  רחוק-ההפעלה והשלט

-הפאוור יש יותר מדי הפרעות בסביבה עבור הפרעות שידור
 . לעבוד כראוי כדי, בורד

 . איתות מחדשוחפש , המיקום שנה את

 
 !שים לב

 
אלה יכולים  .יות עלולים לגרום להפרעה באותות אלקטרומגנטייםגטאלקטרומנ חסימות

מחשבי , מכוניות, טלוויזיות. קווי מתח לרכבות חשמליות, רמזורים, להתרחש ליד קווי מתח גבוה
זה יגרום לתוצאות דופק לא דבר . שערים חשמליים יאו מעבר מכשירי כושר ממונעים ,אופניים

 .מדויקות חוזרות ונשנות
 

או שבעיות נוספות , אםנתקלת בכשל תפקוד שלא מצא נפתר באחת הדרכים המוניות לעיל
המקומי שלך כדי לקבל מידע ויעוץ מקתועי ופתרונות  הָקַסדָ האנא צור קשר עם שותף , מתעוררות

 . תפקוד באופן מהיר ומקצועי-ור כל כשלישמח לפתשלך  הָקַסדָ שותף ה. עבור הבעיה המדוברת
 

 תחזוקה/אחסון

 
 . תוך אבטחת שימוש בטוח בכל עת 1.2בורד -פאוורלהגדיל את אורך החיים של תחזוקה נכונה תוכל 

 
 .נא לגלגל את הכבל. במקום יבש וללא אבק: אחסון מומלץ. 2
 .1.2בורד -מפאוורשמור על נוזלים ואש גלויה הרחק . 1
 . המכשיר בעזרת מטלית יבשה ורכהאת  יש לנקות. 7
 .אינו בשימוש כאשר, מהחשמל 1.2בורד -פאוור הנתק את . 4
 

 הצהרת התאמה לתקן האיחוד האירופי

 /1226EC/95מוצר זה תואם את התקן הרגולטורי האיחוד האירופי

 

 

 

 

 

 

 מונה קלוריות

 

 . ילות אפילו יותר גדולההוא פונקתיה חדשה שתבטיח יע 1.2 בורד-פאוורמונה הקלוריות של



נצרכות מייצגות ערך ממוצע סטנדרטי שניתן להגיע אליו באמצעות אימון /הקוריות המוצגות

ללא תנועה צורכת הרבה פחות קלוריות מאשר  1.2בורד -הימצאות על לוח הפאוור. סדיר

 . פרק אימון ממוצע

 

. כמה פעולות ספורטיביותמונה הקלוריות מחשב את הנתונים על בסיס קריטריונים הכוללים 

. וגינג או אימון כושר אם או בלי משקולות'ערכים ממוצעים אלה כוללים הליכה איטית ועד ג

 15במשקל ממוצע של , צריכת קלוריות ממוצעת בפעילויות אלהשיטת החישוב מבוססת על 

 .ג"ק

 

ושבת כל היא מח.  בעזרת השימוש בשיטה זו הערכת צריכת הקלוריות נחשבת מדויקת למדי

שנייה כך שאם יש שינוי במהירות צריכת הקוריות מחושבת מחדש כדי להראות צריכה 

 . מדויקת

 

 אינדקס מסת גוף

מכיוון שעודף .  של אדם( המשקל)הוא שיטה להערכת מסת הגוף ( BMI)אינדקסמסתגוף

 . עיקר להערכת הסיכונים הקשורים בוהאינדקס משמש ב, משקל מהווה בעיה עולמית

 

-ה. מייצג את היחס בין המשקל לשטח הגוף שמוערך באמצעות ריבוע גובה הגוף BMI-ה

BMI או הרכב , מין, נקודת התיחסות בלבד ואינו לוקח בשחבון הבדלי מבנה גוף טבעי מייצג

 . רקמות שומן או שריר-מסת הגוף האישית

 

 נשים גברים 

 19-פחות מ 21-פחות מ משקל-תת

 19-25 21-24 משקל נורמלי 

BMI  אופטימלי בהתאם לגיל  

 אופטימלי  BMI גיל

19-25 19-25 

24-35 21-24 

34-55 21-26 

54-45 22-27 

44-65 23-28 

 25-29 64מעל 

 

 (ג"ק)מסת גוף 

2('מ)גובה   



 24-31 26-31 משקל עודף

 31-51 31-51 משקל עודף חמור 

 51מעל  51מעל  משקל עודף חמור מאוד 

 

 קצב לב במנוחה

עדיף למדוד אותו סמוך בבוקר אחרי . ינקטור לכושר שלךהלב במנוחה מהווה אקצב 
 . כשהגוף ברגיעה מוחלטת. התעוררות בעודך בשכיבה

 
ספור את , או לעורק הצוואר, לפרק כף היד השמאלית הצמדת האצבע והאגודלמדוד בעזרת 

 .השתמש במד דופקאו , שניות ותכפיל את המספר בארבע 25הדופק במשך 
 

 גברים

      גיל כושר
 18-25 26-35 36-54 56-44 46-64 64+  

 52-55 51-56 50-57 50-56 49-54 49-55 אתלטי

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

 62-65 62-67 64-67 63-66 62-65 62-65 טוב
 66-69 68-71 68-71 67-70 66-70 66-69 ממוצעמעל ה

 70-73 72-75 72-76 71-76 71-74 70-73 ממוצע 
 74-79 76-81 77-83 77-82 75-81 74-81 מתחת לממוצע 

 +12 +11 +14 +17 +11 +11 טוב -לא

 

 נשים

      גיל כושר

 18-25 26-35 36-54 56-44 46-64 64+  

 54-59 54-59 54-60 54-59 54-59 54-60 אתלטי 

 60-64 60-64 61-65 60-64 60-64 61-65 מצוין

 65-68 65-68 66-69 65-68 65-68 66-69 טוב 

 70-72 71-73 70-73 69-72 69-71 70-73 מעל הממוצע 

 73-76 75-77 74-77 74-78 72-76 74-78 ממוצע 

 78-84 78-83 78-83 79-84 78-82 80-84 מתחת לממוצע 

+15 לא טוב  17+ 15+ 14+ 14+ 15+ 

 תנאי אחריות
 



האחריות תקפה . ד הקדמיבצואר תקופת אחריות סטטורית למוצר המתמתחייבל הקמעונאי

הקמעונאי יתקן או . על הוכחת הרכישהשיש להראות את תאריך הרכישה . מתאריך הרכישה

תנאי זה אינו כלל חלקים . ללא תשלום,יחליף מוצרים הרשומים בגרמניה שבהם נמצא פגם

יש לשלוח את המכשיר הפגום והוכחת הקנייה בטרם פקיעת . הנתונים לבלאי כגון כיסויי בד

 .מן האחריותז

 

האחריות לא תתקבל אם נמצא שהפגם התרחש בעקבות השפעות חיצוניות כגון בקשת 

האחריות מטעם הקמעונאי . תיקון או התאמת המוצר שלא בוצעו בידי היצרן או סוחר מורשה

במסגרת אחריות זו היצרן או הקמעונאי אינם כפופים לכל . נוגעת להחלפה או תיקון בלבד

או /להוראות ההפעלה ו ציות-יואינם אחראים לנזקים שקרו כתוצאה מאהתחייבות נוספת 

 .  שימוש בלתי ראוי במוצר

 

אם בשעת בחינת המוצר בידי היצרן נמצא שבקשת האחריות לא מתייחסת לפגם שמכוסה 

 . על הלקוח לשלם את הוצאות הבדיקה והתיקון, או שתקופת האחריות פגה, י האחריות"ע

 

 

 

 
 CASADA International GmbHהתמונות והטקסטים כפופים לזכויות היוצרים של  :זכויות יוצרים

 .פורשתולא ניתן לעשות בהם שימוש ללא הסכמה מ

 

 

 

 

 

 

 


