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Algemene Opmerkingen
Wanneer een fitness apparaat of een onderdeel hiervan vervangen moet worden, moet de toegang tot het 
fitnesspark beperkt worden totdat de herplaatsing is voltooid.  

BOUTEN EN SCHROEVEN VAN DYNAMISCHE FITNESS APPARATEN
Over tijd kunnen de bouten en schroeven los gaan zitten door constant en zwaar gebruik van de fitness- 
apparatuur. Dit resulteert in losse en onstabiele toestellen, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.  
Het is dus erg belangrijke dat alle afdekdoppen, bouten en schroeven regelmatig worden nagekeken.

AFDEKDOPPEN EN BOUTEN INSPECTIE
Afdekdoppen worden geplaatst op alle Norwell Outdoor Fitness  
apparaten om gebruikers te beschermen tegen bouten, schroeven  
en andere scherpe onderdelen.

 1) Wanneer u de afdekdop van een bout checkt,  
               probeer dan de dop te draaien. Als de bout meedraait  
               moet deze worden aangedraaid. 
 2)  Om bij de bout te kunnen, moet de afdekdop worden  
               verwijderd: breng voorzichtig een schroevendraaier tussen  
               de kap en de bout en wring het los.
 3)  Draai de bout aan totdat het niet meer mogelijk is om de  
               afdekdop te draaien of totdat de bout strak tegen het  
               product aangedraaid is. Echter, zorg ervoor dat de bout  
               niet te strak zit. 
 4)  Vervang de afdekdop voor een nieuwe.

PLASTIC EN RUBBEREN ONDERDELEN

Check en vervang wanneer nodig is:
 - Buiskappen, afdekdoppen
 - Rubberen handvaten, pedalen, voetpedalen, platformen  
               en zitvlakken
 - Stickers, logo’s en ID-banden

LAGERS
De lagers zijn afgedekt en hoeven niet te worden gesmeerd.  
Als een lager vervangen moet worden, neem dan contact op  
met een Norwell verkoopadviseur. 

GEVERFDE COATING
Controleer op krassen en open stukken in de verflaag en repareer  
wanneer nodig met de reparatie verf. 

SCHOONMAKEN
Vuile onderdelen op fitnesstoestellen kunnen worden gereinigd met  
zeep en water. Schenk extra aandacht aan apparaten die zijn  
geplaats in gebieden met veel zoutnevel.
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Kwartaalcontroles
• Verwijder alles wat vastgebonden of aangebouwd is aan de fitnessapparaten, bijvoorbeeld koorden,                                                                                                                                         
     kleding, stickers etc.

• Controleer de fitnessapparaten op missende, losse of gebroken onderdelen. Schenk extra aandacht  
     aan de dynamische toestellen met bewegende onderdelen, zoals de Cross, Air Walker en Hip.   

• Contoleer alle afdekdoppen en vervang wanneer nodig.

• Controleer alle stickers, logo’s en ID-banden en vervang wanneer nodig.

• Inspecteer de verf coating. Als er krassen of signalen van roest te zien zijn, gebruik dan de reparatie verf.

• Controleer de stabiliteit van de fitnessapparaten. Als het apparaat ook maar een beetje los is gekomen  
     van de ondergrond, bekijk dan de ondergrond en maak de ankers beter vast of vervang ze.  
     Als het nodig is kunnen de ankers worden los gemaakt en het fitnessapparaat worden verwijderd.

• Zorg ervoor dat de betonnen ondergrond is bedekt.

• Vuile onderdelen van het fitness apparaat kunnen worden schoongemaakt met zeep en water.  
     Schenk extra aandacht aan apparaten die zijn geplaats in gebieden met veel zoutnevel.
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Garanties
10 JAAR GARANTIE OP PC-APPARATUUR (E-gecoate poedercoating)

Tegen uitval door materiaal- of fabricagefouten en corrosiedoorbraak op leidingen,  
funderingen en lasverbindingen.

2 JAAR GARANTIE

Tegen uitval door materiaal- of fabricagefouten en  
corrosiedoorbraak aan alle bewegende delen, en tegen  
uitval door materiaal- of fabricagefouten aan kunststof en  
rubberen onderdelen. 

GARANTIEDEKKING

De garanties dekken niet:

• Oppervlakte corrosie
• Oppervlaktecorrosie als gevolg van slijtage
• Schade als gevolg van vandalisme
• Schade als gevolg van onvoldoende of gebrek aan onderhoud

Garantiedekking vereist naleving van de beschrijvingen voor  
installatie en onderhoud die door Norwell Outdoor Fitness  
worden verstrekt.


