Loopband Focus Fitness Jet 1
Wat zegt het motorvermogen over de loopband?
De Jet 1 loopband beschikt over een stille 1,25 PK motor. Hierdoor kan de loopband een snelheid
bereiken van 1 tot 13 km/h.

Is dit een AC- of een DC-motor?
Deze loopband maakt gebruik van een DC-motor. DC-motoren zijn perfect geschikt voor thuisgebruik.
Ze kunnen iedere dag eenvoudig een paar uur aan gebruik aan. AC-motoren zijn benodigd voor
loopbanden die 24/7 moeten draaien, zoals bijvoorbeeld in een sportschool.

Hoe groot is de loopband als hij is ingeklapt?
Ingeklapt heeft de loopband de volgende afmetingen:
L: 95cm x B: 64cm x H: 127

Kan ik de hellingshoek automatisch instellen?
Automatisch helaas niet, maar handmatig kun je de hellingshoek aan de achterkant van de loopband
instellen. Heb je meteen je warming-up gehad!

Is de loopband geschikt om te joggen?
Jazeker! Met een lengte van 120 cm en een breedte van 40 cm kun je op deze loopband wandelen,
joggen én recreatief hardlopen. Net waar jij die dag zin in hebt.

Is de loopband eenvoudig in te klappen?
Het inklappen van de loopband is heel simpel en kan met één hand. En uitklappen is nog makkelijker,
want via de rode kop op de luchtveer gaat klapt de loopband helemaal automatisch weer uit.

Is deze loopband eenvoudig te verplaatsen?
Ja zeker, aan de voorzijde van deze loopband zitten transportwieltjes om het apparaat eenvoudig te
verplaatsen.

Wat is een 6-voudige Elastic Cushion demping?
Dankzij de 6-voudige Elastic Cushion demping worden je gewrichten beschermd tijdens het trainen en
wordt geluid gereduceerd.

Welk onderhoud heeft de loopband nodig?
Wil je je loopband in net zulke goede conditie houden als jijzelf, dan kun je een aantal dingen doen.
1) Spray de plaat onder de loopband één keer per maand in met onze speciaal ontwikkelde Senz
Sports siliconen onderhoudsspray. Om de loopband soepel te laten lopen, zweeft deze over een
perfect gladde plaat. En hoe maak je een plaat gladder dan met een deze supersonische
onderhoudsspray?;
2) Stofzuig regelmatig onder de motorkap. Doordat de motor stof aanzuigt en deze stof zich aan de
elektronische delen hecht, is een goede stofbeurt geen overbodige luxe;
3) Houd de band op spanning door hem, wanneer nodig, met een inbussleutel aan te draaien.
Zo hou jij je loopband in topconditie!

Moet ik het fitnessapparaat zelf nog opbouwen?
Wij hebben het grootste gedeelte al voor je gedaan! Om 'm helemaal gebruiksklaar te maken, hoef je
zelf alleen nog maar de eindmontage te doen. Je hoeft dus geen meestertechneut te zijn om jouw
toestel af te maken, wij helpen je daar natuurlijk bij met onze handige handleidingen. Appeltje, eitje!

Wat zijn de verzendkosten?
De verzendkosten zitten bij de prijs inbegrepen. Je hoeft dus niets extra’s te betalen voor verzending.
Is dat even boffen!

Wat is de levertijd van mijn bestelling?
Jij wil jouw aankoop natuurlijk zo snel mogelijk in de armen sluiten. Daarom proberen we je pakket de
volgende dag al te bezorgen. Lukt dat niet, dan staat uiterlijk 2 dagen na je bestelling jouw nieuwe
aanwinst op de stoep.

Hoe laat zal mijn bestelling geleverd worden?
Jij staat vast te popelen om jouw nieuwe aanwinst aan al je vrienden te kunnen laten zien. Nog heel
even geduld. Op de dag dat jouw pakket naar je toe komt, ontvang je een Track & Trace code. Met die
code kun je je bestelling volgen en zie je precies hoe lang het nog duurt tot je herenigd wordt met
jouw bestelling. Let op: het kan even duren voordat de track-en-trace code actief wordt. Aftellen maar!

Hoe lang heb ik bedenktijd?
Na ontvangst heb je 30 dagen de tijd om te bedenken of je je aankoop wil terugsturen. Maar natuurlijk
hopen wij dat jij net zo blij bent met jouw nieuwe sportartikel als wij zijn met jou als klant ;)

Wat zijn de retourkosten?
Die zijn er niet! Een bestelling retour sturen is bij ons helemaal gratis. Het enige wat je hoeft te doen is
jouw aankoop inpakken in de originele, onbeschadigde verpakking en binnen 30 dagen na ontvangst
contact met ons opnemen. Dan regelen wij de rest. Al hopen we natuurlijk dat je in de wolken bent
met jouw product en die retourservice helemaal niet nodig heb :)

Kan ik mijn bestelling op etage laten leveren?
Onze bezorgers brengen jouw bestelling tot aan eerste deur van het gebouw. Ze brengen jouw
aankoop dus niet op etage. Soms helpt onze bezorger toch met het verplaatsen van jouw pakket. Dan
ben je een geluksvogel en mag je de bezorger hartelijk bedanken! Wil je het product toch graag op
etage geleverd hebben? Neem dan even contact op met onze klantenservice voor verdere informatie.

Wat is de garantie op het product?
Je hebt 2 jaar garantie op de onderdelen en 10 jaar garantie op het frame en laswerk.

