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SLOVENSKY

Ďakujeme, že ste si zakúpili trenažér Elite Quick-Motion

•	Trenažér je tréningový nástroj, ktorý napomáha dos-
tať sa jazdcovi do formy pre reálnu cyklistiku.
Spája magnetickú jednotku s tromi úrovňami odporu, 
ponúkajúcu hladší a postupný odpor, ktorý spolu s 
oscilačným systémom zabezpečuje stabilitu a 
neporovnateľnú jednoduchosť používania potrebnú 
pre akýkoľvek tréning.

•	Valce z technopolyméru sú špeciálne tvarvané pre 
zabezpečenie lepšej kontroly rovnováhy.
•	Vysoká kvalita cylindrických ložísk zabezpečuje mno-
ho rokov bezproblémovej a tichej prevádzky.
• Rám Quick-Motion	je veľmi praktický, ľahký, skladný,
jednoduchý na používanie.		

•	Quick-Motion	má skladací rám, ktorý redukuje potreb-
ný priestor pre skladovanie o polovicu,	 je ideálnou 
voľbou pri častom cestovaní.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Pred použitím trenažéru,	si pozorne prečítajte upozor-	
nenia nižšie pre vaše bezpečie a zdravie.
1.	Pred začatím tréningového režimu sa podrobte fyzic-
kým testom pre overenie, že ste v dobrej kondícii.
2.	 Zvoľte tréningový leve v súlate s vašou fyzickou výdr-
žou a zdravotným stavom.
3.	Pri používaní trenažéru, zvoľte tréningový program
a nastavte si ho tak, aby bol kompatibilný s vašou 
kondíciou a zdravím.
4.	 Ak máte pocit, že ste zvlášť unavený alebo vás niečo 
bolí počas tréningu, ukončite cvičenie na trenažéry 
okamžite a konzulzujte to so svojim lekárom.

Vyššie uvedené upozornenia sú všeobecné a nekryjú 
všetky možné obmedzenia, ktoré treba brať do úvahy 
pre správne a bezpečné používanie trenažéru;	ktoré sú 
len na zodpovednosti užívateľa.

PREHLÁSENIE

Elite	 S.r.l.	 nezodpovedá za dočasné, ani trvalé 
poškodenie fyzického stavu užívateľa,	 ktoré sú 
priamym alebo nepriamym dôsledkom používania 
trenažéru.

!UPOZORNENIE!

• Dávajte pozor pri skladaní alebo rozkladaní
trenažéru, aby ste sa vyhli zraneniu.
• Nesprávna pozícia bicykla na trenažéry
môže spôsobiť poškodenie trenažéru.



15

SK

ZOZNAM KOMPONENTOV

1		 Rif.	A
1	 Rif.	B
2	 Rif.	C
1	 Rif.	D

PREDNÝ VALEC
HORNÝ GOMBÍK	
HNACIE REMENE	
STREDNÝ VALEC	
POZÍCIE KURZORA	1-2-3	 1	 Rif.	E

1	 Rif.	F
2	 Rif.	G
1		 Rif.	H
4		 Rif.	I

ZADNÝ VALEC
PREDNÉ OSCILAČNÉ KOLIESKA	
SPODNÝ GOMBÍK	
OSCILAĆNÉ KOLIESKA	
BEZPEČNOSTNÝ GOMBÍK 1	 Rif.	L

MONTÁŽ
Váš Quick-Motion by mal byť v balení úplne zmontovaný,

skontrolovaný a pripravený na používanie.

POUŽÍVANIE

1)	Otočte bezpečnostnú poistku (Ref.	L)	do otvorenej
pozície	“I”	(Obr.	1)	.
2)	Rozložte trenažér do jeho otvorenej pozície	(Obr.	
2).
3)	Umiestnite remene	(Ref.	C)	do ich dvoch pozícií
vpredu i vzadu,	uistite sa, že sa nezaseknú medzi 
plastovými časťami	(Obr.	3	–	Obr.4	–	Obr.	5).
4)	Pred úplným rozložením Quick-Motion,	musíte nas-
taviť vzdialenosť medzi valcami, aby bol vhodný pre 
váš bicykel. Nastavenie urobíte nasledovne:

•	zemrajtevzdialenosť medzi stredmi oboch kolies na 
používanom bicykli na Quick	Motion	 (Obr.	6).	Táto 
vzdialenosť je označená ako	“X”.

•	Trenažér je nastavený na vzdialenosť “Y”, čo je	
924mm	 (37")	 medzi kolesami	 (Obr.	 7)	 a môže byť 
upravená až do 1144mm	 (45").	 Ak je rozteč vašich 
kolies väčšia ako	 924mm	 (37"),	 použite spodný 
gombík	(Ref.	H)	(Obr.	8)	a zväčšite vzialenosť valcov 
na takú, ktorá je najbližšie vzdialenosti	 “X”	 podľa 
stupnie hodnôt	(Obr.	9).

! UPOZORNENIE!

Neodšróbujte gombík úplne!

•	Ak je nastavená správna vzdialenosť	“X	=	Y”opäť do-
tiahnite spodný gombík	(Ref.	H)	(Obr.	10).
5)	 Pre úplné rozloženie	Quick-Motion, chyťte predné 
úchyty obomi rukami a silno potlačte nadol	(Obr.	11	
a	Obr.	12).

! UPOZORNENIE !

Ak ma používaný bicykel rozteč kolies väčšiu ako 
1044mm, pred použitím musíte trenažér otvárať 
postupne	 (kým nie je úplne otvorený), aby sa remene 
prirodzene natiahli.

6)	Uzamknite trenažér hornou poistkou	(Ref.	B)	
(Obr.	13).
7)	Quick-Motion je teraz pripravený na použitie na tréning!

!UPOZORNENIE!

Pre vašu vlastnú bezpečnosť,	nastavte trenažér na	10- 
15mm	(0.4	-	0.6")	dopredu od stredu osky predného 
kolesa	 (Obr.	 14).	 Ak predné koleso položíte príliš 
dopredu, mohli by ste z trenažéru spadnúť.

•	Nesprávne umiestnenie bicykla na trenažéry môže 
spôsobiť poškodenie trenažéru.

SKLADANIE QUICK MOTION

1)	Pre ľahké prepravovanie alebo len pre úsporu miesta,
keď sa trenažér nepoužíva, doporučujeme rám 
poskladať	 (Obr.	 10	 a	 Obr.	 9).	 Odomknite rám 
použitím horného gombíka (Ref.	B)	(Obr.	15).	Chyťte 
trenažér za bočné strany predného dielu a zložte 
trenažér	(Obr.	16	a	Obr.	17).
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!UPOZORNENIE!

•	Neodšróbujte gombík úplne!
•	Aby ste zabránili poraneniu pri skaldaní trenažéru,	
dávajte pozor, kam kladiete ruky.
•	 Pri prepravovaní trenažéru, musí byť spodné madlo
úplne utiahnuté, aby sa neuvoľnilo	 (Ref.	 H).	 Bez 
gombíka nemôže byť rozteč kolies uzamknutá na 
mieste.

•	Otočte bezpečnostný gombík	(Ref.	L)	do pozície	“O”
uzamknuté (Obr.	18).

POZNÁMKA: Bezpečnostné madlo	 (Ref.	L)	 funguje 
len vtedy, ak je rozteč kolies nastavená na minimálnu 
vzdialenosť.
2)	Valce fungujú najlepšie s plášťami, ktoré majú hladký
dezén.	Ak používate MTB bicykel,	pre nižšiu hlučnosť a 
vyššiu stabilitu, vymeňte plášte za slicky.

3)	Pre začiatočníkov je dobré trenažér umiestniť do vstup-
nej haly,	 do dverí alebo do blízkosti stabilného 
objedktu, aby ste mali oporu, kým získate potrebnú 
rovnováhu.
4)	Uistite sa, že Quick-Motion máte na rovnom,	sta-
bilnom povrchu.
5)	 oscilačný systém využite naplno na tvrdom povrchu.

6)	 Quick-Motion	 má	 3	 úrovne odporu:	 “1”	
minimálny odpor,	“2”	stredný odpor,	“3”	maximálny 
odpor	 (Obr.19).	 Zvoľte požadovaný odpor prepnutím 
páčky na ráme na danú hodnotu.	Pre zdokonaľovanie 
zručností na trenažéry môžete používať aj prevody 
svojho bicykla pre rôzne úrovne odporu.

7)	Začnite pedálovať a pozerajte sa dopradu. ako pri jaz-
de na ceste.	Aj keď by ste sa podvedome chceli pozerať 
na predné koleso, budete mať lepšiu rovnováhu a 
pedálovanie v rovnej línii, ak sa budete koncentrovať na 
predmet vo vzdialenosti	2.5	–	4	m pred vami.
8)	Ak sa začnete prikláňať na jednu stranu valcov, vyrov-
najte svoju pozíciu ľahkým pohybom na stred. Ak 
trehnete príliš, stratíte rovnováhu alebo prepadnete cez 
strenu valcov.
9)	udržovanie vysokej kadencie vám tiež pomôže udržať
rovnováhu na valcoch,	vďaka gyroskopickému efektu 
rýchlosti kolies.	
10)	 Najskôr vám jazdenie na valcoch dá pocit nestabili-
ty a pohybovanie riaditkami a príliš ťažké pedálovanie 
môžu spôsobiť, že strácate kontrolu. Toto je veľkou 
výhodou oproti bežným trenažérom:	 valce vás naučia 
minimalizovať pohyby hornou časťou tela a udržiavať 
hladké pedálovanie.

11)	Keď získate sebavedomie na Quick-Motion,	
môžete si upravovať záťaž pohybom páčky nastavenia 
odporu do pozícií	“2”		(Fig.	16)	oalebo	“3”.(Fig.	
17).	
12)	 Nepoužívajte brzdy na zastavenie.	Položte nohu na
rám Quick-Motion a pomaly nechajte bicykel zastaviť.

13)	Na zastavenie nepoužívajte brzdy bicykla. Len polož-
te	nohu na zadnú časť rámu, ale nie tú, kde sa nastavuje 
odpor (Ref.	E), kým sa bicykel nezastaví.

POZNÁMKA:	pre zmenu rozteče kolies,	rozložte 
trenažér a uvoľnite hnací remeň povytiahnutím.

!UPOZORNENIE!

•	 Pred každým použitím sa uistite, že hnacie remene sú 
v správnej pozícii. Používanie trenažéru, ak nie sú 
remene umiestnené správne, môže spôsobiť poškodenie 
remeňov aj trenažéru.

•	 Dlhodobé používanie rtenažéru s väčším bicyklom ale-
bo pri rozteči väčšej ako 1044mm,	 môže spôsobiť 
zníženie účinnosti remeňov, ak sa potom použije s 
menším bicyklom alebo roztečou menšou ako 
1044mm.	Výmena remeňov by mohla byť nevyhnutná.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

1)	Dlhodobé vystavenie priamemu slnku môže spôsobiť
deformovanie technopolymérových valcov. 
Neskladujte trenažér na miestach, kde by mohol byť 
vystavený priamemu slnku.
2)	 Vždy po použití valce očistite len vlhkou handričkou.
nepoužívajte zmäkčovadlá alebo rozpúšťadlá.

3)	Ak	Quick-Motion	nebudete používať dlhšiu dobu,
uvoľnite hnacie remene z ich pozície alebo ho 
poskladajte, v opačnom prípade napätie v remeňoch 
môže spôsobiť skoré zníženie efektívnosti.

4)	Ložiská na trenažéry nevyžadujú mazanie a sú v pods-
lte bezúdržbové.
5)	 Pravidelne kontrolujte uzatváracie skrutky valcov,
uistite sa, že sú stále dotiahnuté, ale až tak, aby došlo k 
poškdeniu plastového rámu.
6)	V prípade opotrebenia alebo poškodenia hnacieho remeňa

SK
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postupujte nasledovne:
•	uistite sa, že remene nie sú moc napäté;
•	uvoľnite skrutky z ľavého zadného krytu,	optori páčke
odporu	(Ref.	E)	(Obr.	20):
•	uvoľnite blok kolesa	(Ref.	I)	(Obr.	21);
•	odnímte vnútorný kryt	(Obr.	22);
•	odnímte predný blok a rotačnú os
(Obr.	23);
•	teraz je možné vymeniť opotrebovaný remeň;
•	nahoďte prednú časť a uistite sa, že rotačná os je
ujmiestnená správne	(Obr.	24);
•	nahoďte vnútorný kryt (Obr.	25);
•	anahoďte oscilačný blok	(Obr.	26);
•	nahoďte vonkajší kryt(Obr.	20).

!UPOZORNENIE!

•	Uistite sa, že remene sú v správnej pozícii ešte
pred začiatkom tréningu	(Obr.	3	-	Obr.	4	-	Obr.	5).

7)	Keď začínate alebo končíte tréning, uistite sa, že vaše
nohy, pedále alebo kolesá nie sú v kontakte s hnacími 
remeňmi.

Dôležité

1)	Prečítajte si a postupujte podľa priložených inštrukcií.
2)	 Držte osoby, deti a zvieratá mimo dosahu valcov po-
čas používania, pretože pohyblivé a rotačné časti by 
mohli spôsobiť poškodenie trenažéru a bicykla v 
prípade kontaktu.
3)	Pred začatím tréningu, umiestnite trenažér na suché
miesto, ďalej od potenciálne nebezpečných predmetov	
(nábytok, stoly, stoličky...), aby ste sa vyhli riziku 
náhodného kontaktu s nimi.
4)	Keď začínate alebo končíte tréning, uistite sa, že vaše 
nohy, pedále alebo koelsá nie sú v kontakte s hnacími 
remeňmi. Použite originálnu krabicu, ak trenažér 
potrebujete poslať kvôli záruke/oprave. Poškodenia 
spôsobené nevhodným balením pri preprave nespadajú 
pod záruku.

POZNÁMKA: Pred odoslaním trenažéru alebo jeho 
častí upovedomte firmu ELITE alebo distribútora. 
Zásielky bez odsúhlasenia budú odmietnuté.

Technická podpora: 
Telefón	0039	049	5940044 
e-mail:	info@elite-it.com
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IINFORMÁCIE O LIKVIDÁCII PRODUKTU  

1) V RÁMCI EU 

Tento produkt je v súlade s nariadeniami EU 2002/95/CE, 2002/96/CE a 2003/108/CE:        

Symbol prečiarknutej smetnej nádoby na zariadení alebo na obale znamená, že na konci  
životnosti, musí byť produkt vyvezený oddelene od ostatného odpadu. 
Preto na konci používania, musí jeho používateľ odovzdať zariadenie na na to určenom mieste 

odlíšenom pre zber elektrického a elektronického odpadu, alebo vrátený predávajúcemu subjektu,
pri kúpe nového produktu obdobného typu. 
Odovzdanie vyradeného zariadenia na špecializované zberné miesto na recykláciu, spracovanie a likvi-
dáciu priateľskú k životnému prostrediu môže pomôcť predchádzať možným negatívnym dôsledkom 
na životné prostredie a zdravie ľudí a podporuje obnovenie a/alebo recykláciu materiálov, z ktorých je
zariadenie vyrobené. 
Nevhodná likvidácia tohto produktu užívateľom bude sankcionovaná podľa platných nariadení. 

2) KRAJINY MIMO EU  
V prípade, že chcete tento produkt zlikvidovať, prosím kontaktujte vaše miestne autority a spýtajte sa ich,
ako postupovať.

PAUL L
ANGE O

SLA
NY
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GARANZIA ITALIANO

1.In accordo al DL n. 24, del 02/02/2002 e alla direttiva CE 1999/44, ELITE s.r.l.
garantisce il proprio prodotto e i materiali impiegati per un periodo di due (2)
anni dalla data di acquisto dello stesso.

2.Esclusione della garanzia: per cause diverse da quelle imputabili al costruttore,
quali ad esempio negligenza o trascuratezza nell’uso, urti, manutenzioni operate
da personale non autorizzato, danni di trasporto, normale usura. Determinano,
inoltre, l’esclusione dalla garanzia: l’uso non appropriato allo scopo per cui è stato
realizzato il prodotto e l’installazione dello stesso non conforme alle istruzioni
fornite da ELITE s.r.l., per i quali, in ogni caso, si declina qualsiasi responsabilità
per eventuali danni che ne possano direttamente od indirettamente derivare.

3.Per i prodotti riparati o sostituiti presso la Casa Costruttrice o presso uno dei
suoi Centri Assistenza, ELITE s.r.l. non è responsabile di eventuali smarrimenti o
danneggiamenti che avvengano durante il trasporto degli stessi.

4.Per usufruire del servizio di garanzia è necessario compilare attentamente, e
per intero, la “CARTA DI ASSISTENZA AL CLIENTE” e di allegarla, assieme ad una
copia dello scontrino o altro documento probante rilasciato dal venditore,
che riporti il nominativo dello stesso e la data in cui è stata effettuata  la vendita,
all’eventuale reso. La mancanza di uno dei suddetti documenti determina
l’esclusione dalle condizioni di garanzia.

5.Tutte le informazioni fornite dal consumatore e riportate nella “Carta di
assistenza al cliente” verranno trattate in accordo alla norma di cui alla legge
31/12/1996 n°675.

6.Qualora, tra la documentazione allegata al prodotto, sia presente un disegno
del prodotto in oggetto, indicare le parti difettose o malfunzionanti oggetto del
reclamo contrassegnando con una croce i bollini numerati presenti sul disegno.
Allegare quindi il disegno alla “CARTA DI ASSISTENZA AL CLIENTE”.

7.Elite s.r.l. si riserva il diritto di apportare tecniche ed estetiche ai
propri prodotti senza alcun obbligo di preavviso.

ZÁRUKA SLOVENSKY
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GARANTIE DEUTSCH

1.Firma ELITE srl garantiert gemäß Gesetzesverordnung Nr. 24 vom 02.02.2002
und das eigene und die für die Herstellung
desselben verwendeten für einen Zeitraum  von zwei Jahren ab
Anschaffungsdatum.

2.Von dem Garantieanspruch ausgeschlossen sind Schäden, die dem Hersteller
nicht zuzuschreiben sind, wie z. B. Fahrlässig eit und Nachlässig eit bei der
Bedienung und unsachgemässe Behandlung; Schäden, die durch Stösse
verursacht werden oder infolge von Wartungsarbeiten auftreten, die von nicht
autorisiertem Personal durchgeführt wurden; Transportschäden; normaler
Verschleiss. Der Gewährleistungsanspruch verfällt, wenn der Einsatz des

nicht dem Zwec e dient, wofür es hergestellt wurde, und dessen
Installation nicht gemäss den Anleitungen von ELITE srl durchgeführt wurde,
wofür in jedem Falle jegliche Verantwortung für eventuelle Schäden, die

, abgelehnt wird.

3.ELITE srl ist für den Verlust oder die Beschädigung der während
des Transportes zur oder zu einer von ihr eingerichteten
Kundendienststelle, wo die repariert bzw. ersetzt werden, nicht
verantwortlich.

4.Die Garantie darf nur beansprucht werden, wenn die “KUNDENDIENSTKARTE”
sorgfältig in allen ihren Teilen ausgefüllt und der eventuellen Retourware
beigegeben wird – zusammen mit dem Kassabeleg, de Rechnung oder sonstiger
Quittung, die vom V ausgestellt wurde (darauf müssen Name und
Anschrift des V sowie das Anschaffungsdatum ersichtlich sein).
F e, verfällt der Garantieanspruch.

5.Alle vom Konsumenten auf der“K ”angeführten Informationen
werden laut den im Gesetz Nr. 675 vom 31.12.1996 festgeschriebenen Normen
behandelt.

6.Für den Fall, daß die dem beiliegende eine Zeichnung
des umfasst, sind die fehlerhaften oder nicht
Bestandteile, die Gegenstand der sind, zu ennzeichnen, indem die

 Die 
Zeichnung ist dann der “KUNDENDIENSTKARTE” beizugeben.

7.ELITE srl behält sich das Recht vor, die eigenen ohne V

GARANTIE FRANÇAIS

1.Dans le respect des normatives de la s, ELITE s.r.l.
garantit les propres produits et les pour une de

2. de la garantie: les des produits ELITE S.r.l. par des
causes diverses de celles imputables au constructeur, comme par la

ou le mauvais traitement du produit durant son utilisation, chocs,
de manutention par des personnes non s,

transport, usure normale. de la garantie :

et une installation non conforme instructions fournies par ELITE s.r.l., et pour
lesquels de toute manière, l’on toute pour

3.Pour les produits ou par le fabricant ou par un de ses
Centres d’Assistance, ELITE s.r.l. n’est pas responsable n’est de pertes
ou dommages intervenus durant le transport.

4.Pour du service de garantie, il est de remplire
complètement et avec , la “BON DE GARANTIE DU CLIENT” et de le
joindre au produit rendu, avec une copie du reçu de caisse ou 
tout autre document par le vendeur, indiquant le nom de ce dernier et
la data à laquelle a la vente. L’absence de l’un de ces documents

e.

5.Toutes les informations fournies par l’utilisateur et sur le « bon de
garantie du client » seront en plein accord avec les normes par
la loi du 31/12/1996 n°675.

6.Si par hasard, dans la documentation jointe au produit rendu,
un dessin le produit en objet, indiquer les parties ou qui
ne fonctionnent pas bien et qui font objet de la , indiquant avec une

les bulles sur le dessin. Joindre le dessin au “BON
DE GARANTIE DU CLIENT ”.

7.ELITE s.r.l. se le droit d’apporter des techniques ou
.

GARANTIA ESPAÑOL

1.De acuerdo con el DL nº 24 de fecha 02/02/2002 con la directiva CE 1999/44,
ELITE s.r.l. garantiza el propio producto los materiales empleados por un
periodo de dos (2) años a partir de la fecha de compra.

2.Anulación de la : Por causas ajenas no imputables al fabricante tales
como negligencia mal trato durante el uso, robo, mantenimiento efectuado
por personal no autorizado, daños de transporte, desgaste normal, etc. s,
la queda anulada por una utilización diferente de aquella para la que
el producto ha sido concebido por la instalación montaje del mismo no
siguiendo las instrucciones 
suministradas por Elite s.r.l. por lo que en cada caso se declina todo tipo de
responsabilidad para eventuales daños que directa o indirectamente pudieran
derivarse.

3.Para los productos reparados o sustituidos por la Casa Constructora o en
alguno de sus Centros de Asistencia, Elite s.r.l. no es responsable de eventuales
desperfectos o daños originados durante el transporte
de los mismos.

4.Para hacer uso del servicio de es necesario cumplimentar atentamente
en su totalidad la “CARTA  DE ASISTENCIA AL CLIENTE” de adjuntarla al

producto, junto a una copia de la factura u otro documento emitido
por el vendedor en el que se haga constar el nombre dirección del mismo
como la fecha en la cual ha sido efectuada la venta.

5.Todas las informaciones suministradas por el consumidor e indicadas en la
“Carta de Asistencia al cliente” va incluida 

6.Cuando, entre la documentación que acompañe al producto, presente un
diseño del mismo, indicar las partes defectuosas o mal funcionantes motivo de
la reclamación, marcando con una cruz los cuadros numerados presentes en el
diseño. Adjuntar por tanto el diseño a la “CARTA DE ASISTENCIA LA CLIENTE”.

7.Elite s.r.l. se reserva el derecho de aportar de diseño
a sus productos sin previo aviso.

GARANTIE DUTCH

1.In overeen omst met (rechts)arti elnr 24 van en CE richtlijn
geeft ELITE s.r.l. garantie op haar producten en componenten voor een per
van 2 jaar vanaf het moment van aan oop.

2.Garantie geldt niet voor defecten door redenen die nie
balastbaar zijn aan de , zoals nalatigheid of onzorgvuldigheid tijde
het van het product., stoten/ botsen, handelingen gedaan door n

geautoriseerd c.q.onprofessioneel personeel, schade door transport
normale slijtage. Bovendien geldt er geen garantie door
van het product, van ver eerde instructie of observatie, als men

voor wat betreft het installeren en , aangegeven do
ELITE s.r.l., niet opvolgt, wordt er in geen geval garantie gegeven aan direct
indirecte schade.

3.In geval van reparatie en/ of vervanging van onderdelen gedaan door
, of van een van onze geautoriseerde service centers, is ELITE s.r.

4.Om voor garantie in te omen is het van groot belang om a
gegevens op de ‘CUST ASSISTANCE CARD’ in te vullen. Deze moet
met een aan oopbon of bewijs, gete end door de 
ver oper met de gegevens van het product, de aan oopdatum en bedrijfsna
verstuurd worden. Garantie is niet bij het ontbre en van een van de
documenten.

5.Alle informatie, gegeven door de oper op de ‘CUST ASSISTANCE 
wordt behandeld volgens (rechts)arti elnr. 675 v

6.In het geval er een document aanwezig is bij het product met een technisc
te ening, waar u een indicatie op aangeven wat er defect is, moet
het corresponderende nummer aangeven. De te ening moet samen met
‘CUST ASSISTANCE CARD’ card opgestuurd worden

7.ELITE heeft het recht om technische en uiterlij e bij haar produc
aan te brengen, zonder enige verplichte aan ondiging.

/Meno

/Adresa

/

/

/

/

/

/

PAUL L
ANGE O

SLA
NY



3939

60
42

17
3

50
42

81
1

60
42

17
4

60
42

21
6

50
42

81
2

50
42

81
2

60
99

03
7

60
20

22
9

60
42

19
6

60
60

05
0

50
42

81
8

60
42

81
4

10
42

10
3

50
42

81
5

50
42

81
8 10

42
81

3

60
42

82
0

60
42

81
9

10
42

10
1

60
60

05
0

60
42

17
6

10
42

10
2

50
42

81
1

60
42

17
1

60
42

21
5

50
42

81
2

50
42

81
2

60
99

03
7

60
42

18
4

60
42

17
3

50
42

81
1

60
42

17
4

60
42

21
6

50
42

81
2

50
42

81
2

60
99

03
7

60
20

22
9

60
42

19
6

60
60

05
0

50
42

81
8

60
42

81
4

10
42

10
3

50
42

81
5

50
42

81
8 10

42
81

3

60
42

82
0

60
42

81
9

10
42

10
1

60
60

05
0

60
42

17
6

10
42

10
2

50
42

81
1

60
42

17
1

60
42

21
5

50
42

81
2

50
42

81
2

60
99

03
7

60
42

18
4C

O
D

E 
01

62
00

1



Q
U

IC
K

 M
O

T
IO

N
  c

o
d

e 
01

62
00

1



co
de

 6
05

46
00

ELITE srl - 35014 Fontaniva (PD) - ITALY  -  Tel. +39 049 594 0044
e-mail: contatto@elite-it.com




