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Jóga válec MASTER® Yoga Power System - 32 cm 
MAS4A149 

Návod na použití 
Tvarový Design – Válec má tvar, který splňuje profil páteře a koncept jógy.  

Vnitřní vrstva - materiál z vysoce kvalitní pryskyřice odolné vůči tlaku s jednorázovým procesem vstřikování. Válec 

unese vice než 300 kg, což zajišťuje bezpečnost cvičence. 

Vnější vrstva - vysoce elastická TPE podložka, díky které se vaše tělo během cvičení cítí pohodlně. 

Rozměr - průměr 32 cm x šířka 13 cm. 10 mm vnitřní vrstvy. Velikost se hodí pro osoby různé výšky. Můžete si 

protáhnout celé záda a uvolnit páteř v různých pózách pomocí tohoto válce.  
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Určeno pro osoby: 

1. IT pracovníci, ti, kteří mají sedavou práci a studenti. Tito všichni mohou mít problémy se zády, rameny a krkem. 

2. Začátečníci. Jóga kola mohou nejen pomoci začátečníkům ohnout záda snadněji, ale také pomáhají chránit různé 

části kloubů. 

3. Středně pokročilí a senioři.  Jóga válec může pomoci těm, kteří se chtějí naučit obtížné pózy. 

 

Pozor: Před použitím výrobku se prosím poraďte se svým lékařem a trenérem jógy, zda je pro vás toto cvičení 

vhodné. Zkonzultujte svůj zdravotní stav s lékařem, pokud trpíte srdečním či jiným onemocněním.  

 

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 

roky ode dne prodeje. 
Záruční podmínky: 

 na výrobek se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupě 

 v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku 

tak, aby věc mohla být řádně užívána 

 práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené: 

- mechanickým poškozením 

- neodvratnou událostí, živelnou pohromou 

- neodbornými zásahy 

- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným 

tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry  

 reklamace se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a kopií daňového dokladu 

 záruku lze uplatňovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen 

 

Copyright - autorská práva 

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu 

nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v 

tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent. 

 

MASTER SPORT s.r.o. 

Provozní 5560/1b     

722 00 Ostrava – Třebovice 

Czech Republic 

servis@mastersport.cz 
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Jóga valec MASTER® Yoga Power System - 32 cm 
MAS4A149 

Návod na použitie 
Tvarový Design - Valec má tvar, ktorý spĺňa profil chrbtice a koncept jogy. 

Vnútorná vrstva - materiál z vysoko kvalitnej živice odolné voči tlaku s jednorazovým procesom vstrekovania. Valec 

unesie viac ako 300 kg, čo zaisťuje bezpečnosť cvičenca. 

Vonkajšia vrstva - vysoko elastická TPE podložka, vďaka ktorej sa vaše telo počas cvičenia cíti pohodlne. 

Rozmer - priemer 32 cm x šírka 13 cm. 10 mm vnútornej vrstvy. Veľkosť sa hodí pre osoby rôzne výšky. Môžete si 

pretiahnuť celé chrbát a uvoľniť chrbticu v rôznych pózach pomocou tohto valca. 
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Určené pre osoby: 

1. IT pracovníci, tí, ktorí majú sedavú prácu a študenti. Títo všetci môžu mať problémy s chrbtom, ramenami a krkom. 

2. Začiatočníci. Jóga kolesá môžu nielen pomôcť začiatočníkom ohnúť chrbát ľahšie, ale tiež pomáhajú chrániť rôzne 

časti kĺbov. 

3. Stredne pokročilí a seniori. Jóga valec môže pomôcť tým, ktorí sa chcú naučiť ťažké pózy. 

 

Pozor: Pred použitím výrobku sa prosím poraďte so svojím lekárom a trénerom jogy, či je pre vás toto cvičenie 

vhodné. Skonzultujte svoj zdravotný stav s lekárom, ak trpíte srdcovým či iným ochorením. 

 

Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi záruku 2 

roky odo dňa predaja. 

Záručné podmienky: 

 na stroj sa poskytuje kupujúcemu záručná doba 24 mesiacov odo dňa kúpy 

 v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným 
materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná 

 práva zo záruky sa nevzťahujú na vady spôsobené: 

- mechanickým poškodením 

- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 

- neodbornými zásahmi 

- nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením 

vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi 

 reklamácie sa uplatňuje zásadne písomne s údajom o závade a kópiou daňového dokladu 

 záruku je možné uplatňovať iba u organizácie v ktorej bol výrobok zakúpený 

 

Copyright - autorské práva 

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto 

návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií, 

obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent. 
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Yoga wheel MASTER® Yoga Power System - 32 cm 
MAS4A149 

User´s manual 
 

Shape Design 

Adopt the wheel shape which can meet the spine profile and the concept of Yoga. The Yoga wheel ends up from 

where it starts, cycling as the Samsara. 

 

Inner Layer 

Adopt the material of high-grade pressure-resistant resin with one-time injection molding process. The wheel can 

resist over 300 kg which ensures the safety of the practicers. 

 

Outer Layer 

Attached with high-elastic TPE mat which makes your back feel comfortable during practice.  

 

Dimension 

Dia. 32xwidth 13 cm. 10 mm of the inner layer. The size fits the people in different height. Practicers can stretch the 

whole back and relax the spine by different poses with yoga wheels. 

 

Applicable people:  

1. IT workers and those who sit long-time for work and study which can easily lead to issues of shoulder and 

neck. 

2. Beginners. Yoga wheels can not only help the beginners bend their backs more easily but also assist to 

protect the different parts of joints. 

3. Intermediate and senior yoga practicers. Yoga wheels can help those senior practicers expand difficult poses. 

Attention:  

Please ask your doctor and yoga teacher for advice if you are suitable to practice yoga with yoga wheel in case you 

have heart disease, Ankylosing Spondylitis and other diseases.  
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Exercise: 

 
WARRANTY 

for other countries 

The product is warranted for 24 months following the date of delivery 

to the original purchaser. 
This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, 

neglect or commercial use.  

Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss 

of use. 

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use. 

Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void. 

© COPYRIGHT 

MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner´s Manual. No text, details, or illustrations from this manual may be either 

reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available 

to others. 

 

Reproduction prohibited! 

Address of local distributor: 


