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IMPORTANT: Te rugăm să te asiguri că, înainte de utilizare, ai lubrifiat banda de 
alergare conform instrucțiunilor din secțiunea Lubrifiere. Citește cu atenție toate 
instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs. Păstrează acest manual de 
utilizare pentru o consultare viitoare.

BANDĂ DE ALERGARE ELECTRICĂ 
RUN2000  Scanează codurile QR pentru a începe rapid și sigur 
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INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

                                                                                                                                                                        
Precauțiile de bază, inclusiv următoarele instrucțiuni importante de siguranță, trebuie respectate 
întotdeauna când utilizezi această bandă de alergare. Citește toate instrucțiunile înainte de a 
utiliza acest produs.

ATENȚIONARE:  
Pentru a reduce riscul de electrocutare, deconectează întotdeauna banda de alergare de la 
priză imediat după utilizare și înainte de a efectua curățarea, montarea sau întreținerea acesteia.
Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la vătămări corporale și poate cauza deteriorarea 
produsului

AVERTIZARE: 

Pentru a reduce riscul de arsuri, incendiu, electrocutare sau vătămare corporală, te rugăm să 
citești următoarele:

Nu lăsa niciodată banda de alergare nesupravegheată în timp ce este conectată. Deconectează 
banda oprind comutatorul principal și deconectând-o de la priza de perete când nu este utilizată 
și înainte de a pune sau scoate piese. Utilizează acest produs exclusiv potrivit destinației sale și 
cum este descris în manual. Nu utiliza accesorii nerecomandate de producător.

Nu utiliza niciodată banda de alergare dacă are cablul de alimentare sau ştecherul deteriorat sau 
dacă nu funcționează corespunzător. Dacă acestea a fost scăpate, deteriorate sau au fost expuse 
la apă, returnează produsul la centrul de service pentru verificare și reparații.

Nu încerca să efectuezi nicio întreținere sau ajustări, în afara celor descrise în acest manual. 
În cazul apariției unor probleme, întrerupe utilizarea și consultă un reprezentant autorizat de 
service.

Nu folosi niciodată produsul cu orificiile de aerisire blocate. Păstrează orificiile de aerisire 
neobstrucționate de scame, păr și alte elemente.

Nu utiliza banda de alergare în aer liber.

Nu trage banda de alergare de cablul de alimentare și nu folosi cablul pe post de mâner.

Nu permite apropierea copiilor și animalelor de companie de echipament în timpul utilizării.

Utilizatorii vârstnici sau cu dizabilități ar trebui să folosească această bandă de alergare numai în 
prezența unui adult capabil să poată oferi asistență, dacă este necesar. 
Nu utiliza în locuri în care sunt utilizate produse cu aerosoli (spray) sau în care se administrează 
oxigen. 
Păstrează uscat spațiul în care se află produsul - nu utiliza în medii umede. 
Capacul motorului se poate încinge în timp ce banda de alergare este utilizată. Nu așeza banda 
de alergare pe o pătură sau pe altă suprafață inflamabilă, deoarece acest lucru poate crea 
pericolul de incendiu.
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Ține cablul electric la distanță de suprafețele încălzite.

Ține banda de alergare pe o suprafață solidă, plană, cu o distanță minimă de siguranță de doi 
metri în jurul acesteia. Asigură-te că zona din jurul benzii de alergare nu este obstrucționată în 
timpul utilizării.

Această bandă de alergare este destinată exclusiv pentru uz casnic. 
Banda de alergare va fi folosită de o singură persoană în același timp.

Poartă haine confortabile și potrivite atunci când utilizezi banda de alergare. Nu o utiliza cu 
picioarele goale sau în șosete. Poartă întotdeauna încălțăminte de sport potrivită: închisă. Nu 
purta- niciodată haine largi, deoarece acestea se pot prinde în banda de alergare.

Nu lăsa  copiii cu vârsta sub 12 ani nesupravegheați lângă sau pe banda de alergare.

Pentru a opri banda de alergare, dezactivează toate comenzile, apoi scoate ștecherul din priza de 
perete.

Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, 
mentale sau senzoriale reduse, sau fără experiență şi cunoştințe, cu excepția cazului în care sunt 
sub supraveghere sau au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea produsului de către o persoană 
responsabilă pentru siguranță.

Nu permite niciodată copiilor să se joace pe sau lângă banda de alergare.

ATENȚIE, RISC DE VĂTĂMARE CORPORALĂ!  
Pentru a evita accidentarea, urcați sau coborâți de pe banda de alergare cu mare atenție. Citește 
cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de utilizare.

Capacitatea maximă de greutate este de 110 kg.

Scoate cheia de siguranță pentru oprire de urgență.

Această unitate trebuie racordată la o priză nominală de 220-240 volți 50 Hz cu împământare.

Nu atinge piesele mobile cu mâinile. Nu pune niciodată mâinile sau picioarele sub banda de 
alergare în timpul utilizării.

Nu folosi banda de alergare pe o mochetă cu o înălțime mai mare de 1,3 cm.

Înainte de a folosi banda de alergare, verifică dacă este aliniată și centrată pe puntea de alergare 
și dacă toate elementele de fixare vizibile de pe bandă sunt suficient de strânse și sigure.

Nu permite copiilor să se joace cu produsul.

Curățarea și întreținerea ce revin în sarcina utilizatorului nu trebuie făcute de copii fără 
supraveghere.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, 
reprezentantul său de service sau de persoane cu calificare similară, pentru evitarea pericolelor.

Nu folosi niciodată această bandă de alergare dacă se află în poziția pliată. Las-o să se oprească 
complet și scoate cablul de alimentare din priza de perete înainte de a plia banda de alergare.
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Întotdeauna stai orientat cu fața spre consola computerului și nu alerga înapoi pe bandă.
AVERTIZARE:  
Consultă medicul înainte de a începe orice program de exerciții.

Acest lucru este deosebit de important pentru persoanele care au peste 35 de ani sau care au

probleme de sănătate preexistente. Citește toate instrucțiunile înainte de a utiliza orice 
echipament de fitness. Nu folosi acest echipament de exerciții fără protecțiile montate 
corespunzător, deoarece piesele mobile pot duce la risc de accidentare gravă, dacă sunt expuse.

ATENȚIE:  
Citește cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs. Păstrează manualul de 
utilizare pentru o consultare viitoare.

Nu lăsa copiii cu vârsta sub 12 ani nesupravegheați lângă sau pe banda de alergare.

Pentru a opri banda de alergare, dezactivează toate comenzile, apoi scoateștecherul din priza de 
perete.

Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, 
mentale sau senzoriale reduse, sau fără experiență şi cunoştințe, cu excepția cazului în care sunt 
sub supraveghere sau au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea produsului de către o persoană 
responsabilă pentru siguranță.

Nu permite niciodată copiilor să se joace pe sau lângă banda de alergare.

ATENȚIE, RISC DE VĂTĂMARE CORPORALĂ!  
Pentru a evita accidentarea, urcați sau coborâți de pe banda de alergare cu mare atenție. Citește 
cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de utilizare.

Capacitatea maximă de greutate este de 110 kg.

Scoate cheia de siguranță pentru oprire de urgență.

Această unitate trebuie racordată la o priză nominală de 220-240 volți 50 Hz cu împământare.

Nu atinge piesele mobile cu mâinile. Nu pune niciodată mâinile sau picioarele sub banda de 
alergare în timpul utilizării.

Nu folosi banda de alergare pe o mochetă cu o înălțime mai mare de 1,3 cm.

Înainte de a folosi banda de alergare, verifică dacă este aliniată și centrată pe puntea de alergare 
și dacă toate elementele de fixare vizibile de pe bandă sunt suficient de strânse și sigure.

Nu permite copiilor să se joace cu produsul.

Curățarea și întreținerea ce revin în sarcina utilizatorului nu trebuie făcute de copii fără 
supraveghere.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, 
reprezentantul său de service sau de persoane cu calificare similară, pentru evitarea pericolelor.
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TRUSĂ DE UNELTE

(S1) #5/#6 Cheie imbus 1 buc
Cheie imbus cu cap in cruce 1 buc

(S9) Cablu audio
1 buc
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INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE
Etapa 1

Ridicați cadrul lateral in poziție verticală 
si montați șuruburile M8x55mm (S2) și  
M8x16mm (S3) impreună cu garniturile 
curbate (S5) precum in imaginea alaturată.

Important: în timpul asamblării, este nevoie 
de două persoane care să lucreze împreună. 

Etapa 3

Fixați capacul (S7) de cadrul vertical cu patru 
șuruburi cu cap cruce M5x10mm (S4) pe 
ambele părți, strângeți șuruburile cu cheia 
hexagonală multiplă cu șurubelniță (S1) 
furnizată.

Etapa 2

Conectați mai întâi cablul computerului din  
din cadrul vertical cu cel din panoul consolei. 
Apoi, fixați computerul în cadrul vertical cu 
două șuruburi hexagonale M8x16mm (S3) și 
două garnituri curbate (S5) și două șuruburi 
hexagonale M8x16mm (S3) cu două garnituri 
plate (s6) pe partea din spate. Strângeți 
șuruburile cu cheia hexagonală (S1) furnizată.

S2

S2

S3

S3

S5

S5

Conectarea cabluluiS3
S3

S3
S5

S5S3

S6
S6

S1

S4

S4

S1

S4

S4
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OPRIRE DE URGENȚĂ
Înainte de a începe o sesiune de 
antrenament, asigurați-vă că:

-Cheia de siguranță este bine plasată pe 
consola computerului și clema de siguranță 
este atașată în siguranță la un articol al dvs. 
de îmbrăcăminte. 

-Dacă cădeți, clema va scoate CHEIA DE 
SIGURANȚĂ din consola computerului și 
centura de rulare se va opri imediat pentru 
oprirea de urgență, contribuind la prevenirea 
rănirii.

FOLOSIREA COMPUTERULUI

4 8 10 12 16

3

PROG MODE

57912

SPEEDINCLINE

INCLINE SPEED

INCLI
NE SPEED

SAFE KEY
AFTER THE TREADMILL IS STARTED, A SAFETY LOCK 

SHOULD BE PUT ON, AND THE CLIP AT THE OTHER END 
OF THE SAFETY LOCK SHOULD BE CLAMPED TO THE 

USER'S CLOTHES FOR SAFETY.

Bluetooth MP3
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TIME Fără timp presetat - TIME se va 
număra de la 00:00 până la maximum 
99:00 de minute.

Folosind pesetarea timpului - TIME va 
număra descrescător de la valoarea 
presetată. Fiecare presetare se poate 
mari cu un minut între 5:00 și 99:00 de 
minute.

SPEED Afișați viteza actuală de antrenament 
de la 1,0 la maxim 18,0 km / h.

DISTANCE Fără distanță țintă setată - DISTANȚA 
va fi contorizată de la 0,00 la 
maximum 65,0 km, iar aceasta 
contorizează cu 0,1 KM.

Utilizarea setării distanței țintă - 
DISTANȚA va număra descrescător 
de la valoarea prestabilită. Fiecare 
presetare se poate mari cu 0,5 KM între 
0,5 și 65,0 de KM.

CALORIES Fără calorii presetate - CALORIES vor fi 
numărate de la zero la maximum 995, 
iar fiecare creștere este de 1 cal.

Folosind caloriile presetate - CALORIES 
va număra descrescător de la valoarea 
prestabilită. Fiecare presetare se poate 
mări cu 5 cal de la 10 la 995 cal.

PULSE Țineți strâns mâinile pe senzorii 
de puls ai benzii, și consola vă va 
detecta semnalul de impuls. Când 
monitorul citeste ritmul bătailor inimii, 
SIMBOLUL PULSE va clipi pe consolă.
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Functiile butoanelor.

1. MODE: Pentru a confirma toate setările și pentru a intra în modurile de exercițiu.

2. Speed   +: Pentru a selecta modul de antrenament și a regla valoarea funcției în sus.

3. Viteză -: Pentru a selecta modul de antrenament și a regla valoarea funcției în jos. 

4. START / STOP: Pentru a porni sau opri antrenamentul.

Pornirea benzii.

1. Conectați cablul de alimentare principal la o priză de perete împământată. 

2. Asigurați-vă că alimentarea corespunde. 

3. Cheia de siguranță” este în poziția corectă și este introdusă corect în consolă.

Inceperea antrenamentului cu modul „Selectare rapidă”

-Utilizatorul poate începe un antrenament apăsând butonul „Selectare rapidă” (butonul 
galben din mijloc)  pentru viteză sau înclinare.

-Există 5 butoane „Selectare rapidă” atât pentru viteză, cât și pentru înclinare.

-De la 4 km / h la 16 km / h pentru opțiunile de viteză și de la 3% la 12% pentru opțiunile de 
înclinare.

-Puteți utiliza Selectare rapidă (viteza și înclinația) în timpul antrenamentului, apăsați „START” 
pentru a începe antrenamentul.

-Dacă trebuie să opriți banda de alergat în timpul antrenamentului, apăsați pe „STOP” sau 
scoateți cheia de siguranță.

4 8 10 12 16

357912

INCLINE SPEED

INCLI
NE SPEED
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PROGRAME PRESTABILITE

MUZICA SI CONECTIVITATE

Această bandă de alergare are 12 programe de antrenament presetate din care puteți alege (a 
se vedea mai jos desfășurarea fiecărui program). Când sunteți în modul PROG, utilizați butonul 
PROG pentru a selecta antrenamentul ales - P1 pana la P12. Apăsați butonul START pentru a 
confirma și începe antrenamentul.

Computerul benzii este dotat player MP3, port USB, port SD, și conectivitate bluetooth.

Pentru mai multe tutoriale de conectivitate cu această banda, puteti vizita website-ul nostru 
la adresa: www.beprogressive.ro/start sau pe canalul nostru de YouTube “PROGRESSIVE 
ROMANIA” sau puteti scana codul QR regăsit pe computerul benzii pentru a va indruma 
direct pe website-ul nostru.

P1

P 2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P 11

P12

ALEATORIU

ALERGARE 5000 m

PIERDERE ÎN GREUTATE

DEAL

SCOPUL DE TIMP

OBIECTIVUL CALORIILOR

URCARE PE MUNTE

ÎNTRECERE DE CROSS
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Instrucțiuni de mutare și depozitare

Plierea benzii de alergare

A.) Opriți banda de alergat, opriți-l 
la întrerupătorul principal și scoateți 
ștecherul.

B.) Ridicați puntea benzii de alergat în sus 
spre consola principală. 

C.) Pentru a coborî puntea benzii de 
alergat, apăsați sistemul pistonului cu gaz 
cu piciorul pentru a decupla încuietoarea. 
Puntea benzii de alergat poate fi acum 
coborâtă la sol.

Mutarea benzii de alergat

A.) Opriți banda de alergat, opriți-l la 
întrerupătorul principal și scoateți ștecherul.

B.) Ridicați puntea benzii de alergat în sus spre 
consola principală. 

C.) Banda de alergat poate fi apoi mutată 
înclinând puntea benzii de alergare spre dvs. pe 
roțile sale de transport.

(Vă rugăm să vă asigurați că a fost deconectat 
cablul cablului de alimentare de la banda de 
alergat înainte de a încerca să o mutați).
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Mutarea benzii de alergat

A.) Opriți banda de alergat, opriți-l la 
întrerupătorul principal și scoateți ștecherul.

B.) Ridicați puntea benzii de alergat în sus spre 
consola principală. 

C.) Banda de alergat poate fi apoi mutată 
înclinând puntea benzii de alergare spre dvs. pe 
roțile sale de transport.

(Vă rugăm să vă asigurați că a fost deconectat 
cablul cablului de alimentare de la banda de 
alergat înainte de a încerca să o mutați).

REGLAREA BENZII

Puntea de alergare este ajustată din fabrică pe banda de alergare, dar după o utilizare prelungită, 
se poate întinde și necesită reajustare. Pentru a regla banda, pornește comutatorul principal de 
alimentare și permite-i să ruleze la o viteză de 8-10 KM/H. 

Folosește cheia imbus de 6 mm furnizată pentru a roti șuruburile de reglare a rolei din spate și a 
centra banda.  

Dacă banda de alergare se deplasează spre stânga, rotește șurubul de reglare stânga cu 1/4 în 
sensul acelor de ceasornic și banda de alergare ar trebui să înceapă să se corecteze singură.

Dacă banda de alergare se deplasează spre dreapta, rotește șurubul de reglare dreapta cu 1/4 în 
sensul   acelor de ceasornic și banda ar trebui să înceapă să se corecteze singură. Continuă să 
rotești șuruburile de reglare până când banda de alergare este corect centrată. 

Dacă banda de alergare alunecă în timpul utilizării, oprește-o și scoate-o din priză. Cu cheia imbus 
de 6 mm furnizată, rotește ambele șuruburi de reglare a rolei spate din stânga și dreapta cu 1/4 
de rotire în sensul acelor de ceasornic, apoi repornește comutatorul principal de alimentare și dă 
drumul benzii de alergare cu o viteză de 8-10 KM/H. 

Aleargă pe banda de alergare pentru a determina dacă banda este în continuare alunecoasă. 
Repetă această procedură până când  se va tensiona covorl de alergare.
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LUBRIFIEREA BENZII

Ungerea curelei de rulare a benzii va asigura performanțe superioare și va prelungi durata de 
viață. 

Când primiți banda de alergare, vă rugăm să aplicați lubrifiant în fiecare conductă de ulei. 

După primele 25 de ore de utilizare (sau 2-3 luni) aplicați lubrifiant și repetați pentru fiecare 
50 de ore următoare de utilizare (sau 5-8 luni).

Cum se verifică cureaua de rulare pentru o lubrifiere adecvată.

-Ridicați o parte a centurii de rulare și simțiți suprafața superioară a punții de rulare. Dacă 
suprafața este alunecoasa la atingere, atunci nu este necesară nicio lubrifiere suplimentară

-Dacă suprafața este uscată la atingere, aplicați lubrifiant.

-Evitați ungerea excesivă a punții de rulare.

Cum se aplică lubrifiant

-Ridicați o parte a curelei de rulare.

-Se toarnă lubrifiant în dispozitivul de alimentare pe partea laterală a pistei.

NOTĂ: NU lubrifiați suprafața de rulare. Orice exces de lubrifiant care iese trebuie șters.
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LUBRIFIEREA BENZII SPECIFICATII TEHNICE

Numele produsului

Tensiune

Frecvența nominală

Putere nominală

Greutatea maximă a utilizatorului

Dimensiunea curelei de alergare

Viteză

Banda electrica de alergare RUN4000

220-240V ~

50/60HZ

DC 2.5HP

150KG

1300x480 mm

1.0 - 18.0 km/h
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Încălzirea este o parte importantă a oricărui antrenament. Scopul încălzirii este de a pregăti 
corpul pentru antrenament și de a reduce la minim orice risc de accidentare. Încălzește corpul 
timp de două până la cinci minute înainte de antrenamentul cu exerciții aerobice. Înainte de 
fiecare sesiune, trebuie să îți pregătești corpul pentru exerciții fizice mai intense, încălzind și 
întinzând mușchii, crescând circulația și ritmul pulsului și oxigenându-ți mușchii mai mult.

RELAXEAZĂ-TE la sfârșitul antrenamentului și repetă exercițiile de mai jos, pentru a reduce 
durerea musculară post-antrenament. Scopul relaxării este de a readuce corpul la starea de 
repaus, la sfârșitul fiecărei sesiuni de antrenament. Relaxarea adecvată scade încet ritmul 
cardiac și permite revenirea fluxului sanguin la starea inițială.

ROTIRI ALE CAPULUI

Rotește capul spre 
dreapta de câteva ori, 
astfel încât să simți o 
senzație de întindere în 
partea stângă a gâtului. 
Apoi rotește capul 
înapoi de alte câteva ori, 
întinzând bărbia spre 
tavan și lăsând gura ușor 
deschisă. Roteșțe capul 
spre stânga de câteva ori, 
apoi coboară capul spre 
piept, tot de câteva ori.

ÎNTINDERI LATERALE

Întinde brațele în lateral 
și apoi ridică-le până 
când sunt deasupra 
capului. Întinde o dată 
brațul drept cât mai 
sus spre tavan. Repetă 
această acțiune și cu 
brațul stâng.

RIDICAREA UMĂRULUI

Ridică o dată umărul 
drept spre ureche. Apoi 
ridică umărul stâng în 
sus, de câteva ori, în timp 
ce cobori umărul drept.

RUTINA DE ÎNCĂLZIRE ȘI 
RELAXARE
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RUTINA DE ÎNCĂLZIRE ȘI 
RELAXARE

 

 

APLECĂRI

Ținând genunchii ușor 
îndoiți, relaxează spatele și 
umerii și apleacă-te încet 
înainte, spre degetele de la 
picioare, ca și când ai vrea să 
le prinzi cu palmele. Menține 
această poziție până numeri 
la 15 și apoi relaxează-ți 
corpul.

ÎNTINDEREA COAPSEI 
INTERIOARE

Așează-te cu tălpile 
picioarelor împreunate și cu 
genunchii îndreptați spre 
exterior. Trage picioarele cât 
mai aproape de fese.

Împinge ușor genunchii 
spre podea. 

Menține poziția cât numeri 
până la 15.

ÎNTINDEREA 
CVADRICEPSULUI

Cu o mână sprijinită de 
perete, pentru echilibru, 
întinde-te spre spate și 
trage-ți piciorul drept în 
sus. Adu călcâiul cât mai 
aproape de fese. Numără 
până la 15 și repetă 
acțiunea și cu piciorul 
stâng.

ÎNTINDEREA 
TENDOANELOR

Întinde piciorul drept. 
Sprijină talpa piciorului 
stâng pe coapsa interioară 
dreaptă. Apleacă-te spre 
degetele de la picioare cât 
mai mult posibil. Mențineți 
până numeri la 15. 
Relaxează-ți corpul și apoi 
repetă acțiunea și pentru 
piciorul stâng.

ÎNTINDEREA GAMBEI/ CĂLCÂIULUI

Întinde piciorul drept. Așează talpa 
piciorului stâng pe coapsa interioară 
dreaptă. Din această poziție, întinde 
mâna dreaptă ca și când ai încerca 
să prinzi degetele de la piciorul 
drept. Menține poziția în timp ce 
numeri până la 15 și apoi relaxează. 
Repetă aceleași mișcări și cu piciorul 
stâng întins.
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Cu Banda de alergare electrică RUN2000 te poți                  
conecta la aplicațiile preferate și te poți antrena on-line 
cu alergători din întreaga lume. 
 
Android:

Descarcă aplicația preferată din Google Play Store.

iPad / iPhone:

Descarcă aplicația preferată din App Store.

Verifică dacă dispozitivul tău mobil corespunde 
cerințelor aplicației. Cerințele fiecărei aplicații sunt 
afișate în Google Play Store sau App Store.

MODUL DE FOLOSIRE:

1. Activează funcția Bluetooth a dispozitivului tău mobil.                                                                             
2. Deschide aplicația pe dispozitivul tău

3. Fă clic pe butonul „Interior” din meniul principal pentru a căuta dispozitivele disponibile.

4. Alege dispozitivul de afișare din listă pentru a-l asocia.

Odată ce dispozitivul este asociat, poți începe să utilizezi aplicația în diferite categorii:

Quick Run Map Mode Target Mode

Deoarece aplicația este periodic actualizată, în acest manual nu îți putem oferi un ghid 
complet de utilizare a aplicației. Pentru acest lucru, îți recomandăm să consulți pagina oficială 
a producătorului său.

Consultă instrucțiunile din magazinul specific de descărcare a aplicației sau contactează-ne 
pentru alte informații.

CONECTARE APLICAȚII:
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TERMENI ȘI CONDIȚII

Stimaţi clienți, 

Vă rugăm să verificați că ați completat corespunzător certificatul de garanţie.

Vă rugăm să păstraţi certificatul şi după expirarea termenului de garanţie!

 
Consumatorul își asumă responsabilitatea de a completa datele comenzii și datele personale 
în certificatul de garanție.

Vă rugăm să păstraţi certificatul şi după expirarea termenului de garanţie!

Stimate client

Vă mulţumim că aţi achiziţionat produs/e de la Progressive Sports SRL şi sperăm că veţi 
fi mulţumit de el/e. În cazul în care aparatul/ echipamentul dumneavoastră are nevoie de 
reparaţii care sunt suportate de acest certificat de garanţie, vă rugăm să contactați unitatea 
specializată de service a Progressive Sports SRL, unic distribuitor autorizat Progressive Sports 
SRL în România.

Pentru a evita orice defecțiune, vă rugăm să respectați instrucțiunile de montaj și utilizare.

Garanţia Dumneavoastră

Prin acest certificat, vânzătorul garantează că produsul nu are niciun defect fizic sau de 
fabricaţie, iar această garanţie este valabilă din momentul cumpărării (dovedită prin factură 
și/sau chitanță) până la expirarea perioadei de garanţie specificată mai jos. Dacă în timpul 
acestei perioade, produsul se dovedeşte a fi defect din cauza unor probleme de fabricaţie, 
vânzătorul sau service-ul autorizat, vor înlocui complet sau parţial piesele fără niciun cost, cu 
condiția ca defecţiunea să se înscrie în termenele și condiţiile de mai jos.

Drepturile consumatorului conform L 449/2003 modificată, OUG 174/2008 și OG21/1992 
republicată şi modificată

Garanția acordată nu afectează drepturile conferite prin legea consumatorului. Vânzătorul 
care comercializează bunuri de folosință îndelungată are obligația să explice clientului modul 
de întreținere și utilizare al produsului/elor.

Produsele cumpărate sunt însoțite de instrucțiuni de utilizare și instalare în limba română 
care trebuie citite și respectate în mod obligatoriu înainte de montare și mai apoi, la utilizarea 
și întreținerea produsului.

În cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul să i se aducă produsul la conformitate, 
fără plată, prin reparare sau înlocuire, în funcție de opțiunea sa, conform art. 11 din L 449/2003, 
sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a prețului ori de rezoluțiunea contractului 
privind produsul/ele respective, în condițiile art. 13 și 14 din L 449/2003. 

Pe durata termenului de garanție, producătorul repară, înlocuiește sau restituie 
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contravaloarea produsului, în această ordine, după caz, în conformitate cu prevederile legale, 
fără costuri din partea cumpărătorului. Reparația se va efectua într-o perioadă de maxim 15 
zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus la cunoştinţă vânzătorului lipsa de 
conformitate a produsului.

Vânzătorul este răspunzător față de cumpărător pentru orice lipsă a conformității existentă în 
momentul livrării produsului.

Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate a produsului, în 
termen de 2 luni de la data constatării acesteia.

Durata medie de utilizare a echipamentelor fitness este de 5 ani. În această perioadă, 
cumpărătorul beneficiază în afara perioadei de garanție, de service specializat post garanție - 
contra cost, cu piese originale.

Durata medie de utilizare a accesoriilor fitness este de 2 ani. În această perioadă, 
cumpărătorul beneficiază în afara perioadei de garanție, de service specializat post garanție - 
contra cost, cu piese originale.

Termenul de garanție începe cu data cumpărării și se prelungește cu timpul scurs de la 
data la care consumatorul a reclamat neconformitatea produsului și până la data remedierii 
acesteia și predării produsului către consumator.

Deteriorările de genul zgârieturilor (desprinderi mecanice de email sau vopsea), șocurilor sau 
rupturilor elementelor demontabile sau nedemontabile ce nu au fost aduse la cunoștința 
vânzătorului în momentul achiziționării, nu fac obiectul garanției.

Service-ul aparatului în perioada de garanție se asigură de către unitatea service autorizată. 
Intervențiile service în garanție vor fi soluționate în maxim 15 zile de la înregistrarea aparatului 
defect conform O.U.G 174/2008.

Drepturile cumpărătorului sunt prevăzute de O.G. nr. 21/1992 actualizată și de Legea 449/2003 
modificată și completată prin O.U.G.174/2008. Orice nouă prevedere în domeniu va modifica 
certificatul de garanție după noile reglementări.

Condiţii

Această garanţie va fi onorată numai dacă produsul defect, este prezentat cu chitanţa sau 
documentul de vânzare pe care se găsesc numele, prenumele şi ştampila vânzătorului. 

Toate deficiențele/ defectele de preluare și transport ce pot sa apară în lipsa ambalajului 
original complet, sunt riscuri care cad în responsabilitatea clientului. Ambalajul original 
asigură protecția produsului față de șocuri și vibrații la transport.

În cazul în care această chitanță sau documentul de garanție prezintă ștersături sau 
modificări, ori lipsesc sau sunt deteriorate în aşa fel încât este imposibil de descifrat 
conținutul acestora, garanţia nu va fi acordată. 
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Societatea noastră își declină orice responsabilitate pentru orice daune provocate direct 
sau indirect unor persoane, lucruri sau animale care rezultă din nerespectarea oricăreia 
dintre instrucțiunile din manualul dedicat, în special a avertismentelor despre instalarea, 
întreținerea și utilizarea echipamentelor. 

Garanția acordată de fabricant, de la data livrării înscrisă pe factura de cumpărare a 
produsului și pe certificatul de garanție, este de 24 luni pentru echipamente sau de 12 luni 
pentru accesorii. 

Clientul nu va avea niciun drept de despăgubire, indiferent de împrejurare sau de pagubă, 
finalizată prin pierderea de profit ca urmare a imposibilității folosirii echipamentului, precum 
și pentru orice alte drepturi pretinse de către terte părți.

Se pierde garanţia pentru produsele defectate în perioada de garanție în următoarele 
situații:

Neprezentarea în cazul solicitării unei măsuri reparatorii, a facturii originale de cumpărare a 
produsului și a certificatului de garanție, având toate rubricile completate.

Nerespectarea de către cumpărator, a condiţiilor de transport, manipulare, instalare, utilizare 
și întreținere precizate în prospectele și în instrucțiunile ce însoțesc produsul la livrare și de 
care cumpărătorul a luat cunoștință.

Nerespectarea parametrilor de alimentare/ utilizare specificate în instrucțiunile de întreținere 
și utilizare (tensiune electrică, temperatura mediului ambiant, umiditate, etc.)

Plasarea echipamentelor în medii non-domestice pentru activități publice, în centre de 
fitness sau medii similare.

Introducerea echipamentelor sau componentelor electronice în medii umede sau cu 
modificări bruște de temperatură, în medii corozive sau cu praf.

În cazul reparaţiilor executate de persoane neautorizate.

În cazul schimbării stării originale a aparatului sau a păstrării lui în condiții improprii.

Modificarea datelor înscrise în certificatul de garanție.

Dacă produsul prezintă orice modificări sau adaptări pentru a putea fi folosit în altă ţară 
decât ţara pentru care a fost conceput, precum și orice defecțiune care poate să rezulte în 
urma acestor modificări.

Daune provocate din cauza neglijenței și a neatenției în utilizare. Schimbarea stării 
originale a produsului, păstrarea în condiții improprii, expunerea la intemperii, variații mari 
de temperatură, acțiunea substanțelor chimice, foc sau șocuri mecanice (lovire, cădere, 
zgârieturi), fulger, precum și alți factori distructivi.

Nerespectarea de către cumpărator a instrucțiunilor de instalare, utilizare, întreținere, 
manipulare, transport, depozitare prevăzute în manualul cu instrucțiunile de folosire atașat și 
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de care cumpărătorul a luat cunoștință.

În următoarele situații, Progressive Sports SRL poate să asigure service contra cost, în 
conformitate cu tarifele practicate la data solicitării intervenției sau stipulate contractual

Reparații care nu sunt acoperite de garanție: părțile consumabile – garniturile, cablurile, 
ștecherele, accesoriile; defectele cauzate de uzura părților consumabile. 

Solicitarea nefondată de reparație către centrul de service.

Prevederi obligatorii pentru cumpărător:

Cumpărătorul trebuie să verifice dacă datele din certificatul de garanție sunt corecte și 
complete.

Cumpărătorul declară că acceptă toate clauzele din prezentul certificat de garanție, că va 
respecta în întregime instrucțiunile de montaj și utilizare a echipamentului, că a constatat 
că echipamentul corespunde cu datele din factură, că la cumpărare aparatul era complet 
și se afla în stare bună, că a luat cunoștință de recomandările producătorului și că va 
respecta instrucțiunile și procedura stabilită de către vânzător pentru a beneficia de garanția 
comercială acordată de acesta. 
 

Date de contact: 

Telefon: 0368 630 008 (apel cu tarif normal)

Email: contact@beprogressive.ro
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Certificat de garanție  

Model / tip ………………………………….…………  Art / Cod …………….…………..

Data vânzării ……/……/………... cu factura / chitanța nr. ………………./….………. 

    Am luat la cunoștință informațiile cuprinse în acest certificat.

Cumpărător

NUME:  

Adresa: 

Semnătura 

Vânzător

NUME: Progressive Sports SRL

Adresa: str. Bruxelles nr. 5, Hala nr. 3 
Prejmer, Brașov

 

Consumatorul își asumă responsabilitatea de a completa datele comenzii și datele personale 
în certificatul de garanție.


