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Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho 
výrobku, ojediněle se mohou vyskytnout chybějící nebo vadné díly. V případě objevení jakýchkoliv závad na stroji či 
zaznamenáte-li chybějící části stroje, kontaktujte nás za účelem jeho nahrazení.  
Základní informace: 
 - Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití, ve vnitřním prostředí. Není určen pro komerční účely a vyšší výkonnostní 
zatížení.  
- Nesprávné používání (jako např. nadměrné cvičení, prudké pohyby bez rozcvičení, špatné nastavení), mohou poškodit vaše 
zdraví. 
 - Před začátkem cvičení, konzultujte váš zdravotní stav – srdeční systém, krevní tlak, ortopedické problémy atd. se svým 
lékařem.  Pokud budete mít během cvičení jakýkoliv zdravotní problém, ihned přestaňte cvičit a kontaktujte vašeho lékaře. 
- Výrobce není zodpovědný za jakékoliv zranění, škodu nebo selhání způsobené použitím tohoto výrobku či špatným sestavením 
a údržbou stroje. 
Technická data: 
- povrchový materiál: otěruvzdorná PVC tkanina 
- vnitřní materiál: molitanová výplň 
- pískem naplnitelný stabilní podstavec  
- průměr: 40 cm 
- výška: 170 cm 
- podstavec: objem 68 litrů, průměr 61 cm 
- hmotnost balení: 17.00 kg 
- rozměry balení (VxŠxH): 68 x 88 x 60 cm 
 

Sestavení:  
- Vytáhněte výrobek z obalu, zkontrolujte, zda je v pořádku 
- Pro naplnění základny použijte písek – objem základny je 68 l.  
- Protáhněte provaz přes dírky – jak je ukázáno na obrázku 
- Umístěte trenažér na bezpečné místo – mimo dosah ostrých hran a 

předmětů, minimálně 1,5 m od zdi.  
Údržba a skladování: 

- Tento výrobek nepotřebuje žádnou speciální údržbu 
- Pro čištění používejte vlhký hadřík, můžete použít mýdlovou vodu. Nikdy 

na trenažér nepoužívejte agresivní čistící prostředky, mohlo by dojít k poškození výrobku. 
- Skladujte při teplotě 5-30 oC. Nenechávejte trenažér na přímém slunečním světle. 

 

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 roky ode 
dne prodeje. 

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé: 
1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, užíváním 
v nesouladu se záručním listem  
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou 
3. mechanickým poškozením 
4. opotřebením dílů při běžném používání 
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou 
6. neodbornými zásahy 
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, 
neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry  
Copyright - autorská práva 
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Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre kúpu nášho produktu. Hoci vynakladáme veľké úsilie na zabezpečenie kvality každého nášho 
výrobku, ojedinele sa môžu vyskytnúť chýbajúce alebo chybné diely. V prípade objavenia akýchkoľvek závad na stroji alebo 
zaznamenáte chýbajúce časti stroja, kontaktujte nás za účelom jeho nahradenia. 
Základné informácie: 
 - Tento výrobok je určený iba pre domáce použitie, vo vnútornom prostredí. Nie je určený pre komerčné účely a vyššie 
výkonnostné zaťaženie. 
- Nesprávne používanie (ako napr. nadmerné cvičenie, prudké pohyby bez rozcvičenia, zlé nastavenie), môžu poškodiť vaše 
zdravie. 
 - Pred začiatkom cvičenia, konzultujte váš zdravotný stav - srdcový systém, krvný tlak, ortopedické problémy atď. so svojím 
lekárom. Ak budete mať počas cvičenia akýkoľvek zdravotný problém, ihneď prestaňte cvičiť a kontaktujte vášho lekára. 
- Výrobca nie je zodpovedný za akékoľvek zranenie, škodu alebo zlyhanie spôsobené použitím tohto výrobku, či zlým zostavením 
a údržbou stroja. 
Technická dáta: 
- povrchový materiál: oteruvzdorná PVC tkanina 
- vnútorný materiál: molitanová výplň 
- pieskom naplniteľný stabilný podstavec 
- priemer: 40 cm 
- výška: 170 cm 
- podstavec: objem 68 litrov, priemer 61 cm 
- hmotnosť balenia: 17.00 kg 
- rozmer balenia (VxŠxH): 68 x 88 x 60 cm 
Zostavenie: 
 - vytiahnite výrobok z obalu, skontrolujte, či je v poriadku 
- pre naplnenie základne použite piesok - objem základne je 68 l 
- pretiahnite povraz cez dierky - ako je ukázané na obrázku 
- umiestnite trenažér na bezpečné miesto - mimo dosahu ostrých hrán a 
predmetov, minimálne 1,5 m od steny 
Údržba a skladovanie: 
- tento výrobok nepotrebuje žiadnu špeciálnu údržbu 
- na čistenie používajte vlhkú handričku, môžete použiť mydlovú vodu. Nikdy na 
trenažér nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, mohlo by dôjsť k poškodeniu 
výrobku. 
- skladujte pri teplote 5-30 oC. Nenechávajte trenažér na priamom slnečnom svetle. 

 

Predávajúci poskytuje na tento výrobek prvému majiteľovi záruku 2 roky odo 
dňa predaja. 

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté: 
1. zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v 
nesúlade so záručným listom 
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou 
3. mechanickým poškodením 
4. opotrebením dielov pri bežnom používaní 
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou 
6. neodbornými zásahmi 
7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, 
pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo 
rozmermi 
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