
 
CZ Posilovací guma MASTER® Aerobik Tone Loop 

MAS4A281, MAS4A282, MAS4A283 
Parametry: 
MAS4A281 – síla 0,3 mm – nejmenší zátěž 
MAS4A282 – síla 0,5 mm – střední zátěž 
MAS4A283 – síla 0,7 mm – nejvyšší  zátěž 
Materiál: přírodní latex 
 

Tato pomůcka je vhodná na aerobic, strečink i posilování. Slouží k procvičení téměř všech svalových partií, zejména 
pak hýžďových, zádových a břišních svalů. Efektivně procvičíte, vytvarujete i zpevníte svaly celého těla. Gumu můžete 
využít i k provádění cviků pilates. 
Upozornění: 

 Zvolte si oblečení, ve kterém se můžete volně pohybovat. Dbejte na to, abyste částmi svého oděvu, botami 
nebo ostrými nehty nemohli gumu rozříznout. Zabráníte tak malým dírkám a trhlinám v cvičební gumě a 
prodloužíte její životnost. 

 Před každým cvičením zkuste gumu pořádně natáhnout, abyste se přesvědčili, zda v ní nejsou trhliny.  
 Cvičte vždy pouze s neporušenou gumou.  
 Provádějte všechna cvičení pomalu a kontrolovaně, vyhýbejte se příliš rychlým pohybům. Každé cvičení 

opakujte 8-12x a mezi jednotlivými koly dělejte krátké přestávky. Nepřepínejte se!! 
 Vyhýbejte se při cvičení kontaktu gumy s obličejovou částí.  
 Cvičební guma není hračka, nedávejte ji na hraní dětem, uchovávejte z dosahu dětí. 
 Cvičební gumu lze pro rehabilitaci používat jen na doporučení lékaře, rehabilitačních pracovníků a cvičitelů. 
 Cvičební guma je z latexu, z čistého přírodního produktu. Nepoužívejte ji, pokud máte alergii na latex! 

 
Skladování 
Výrobky uskladňujte na suchém a čistém místě při pokojové teplotě. 
Čištění  
Pokud se guma zašpiní, můžete ji lehce omýt ve vlažné vodě, a poté důkladně osušit. Skvrny a podobné znečistění se 
nesmí nikdy odstraňovat ředidlem nebo jinými rozpouštědly. Sterilizace párou nebo vroucí vodou není přípustná. 
Nesušte na ústředním topení nebo na přímém slunci. Mohlo by dojít k deformaci či poškození výrobku. 

 
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  
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SK Posilňovacia guma MASTER® Aerobik Tone Loop 
MAS4A281, MAS4A282, MAS4A283 

Parametre: 
MAS4A281 – sila 0,3 mm – najmenšia záťaž 
MAS4A282 – sila 0,5 mm – stredná záťaž 
MAS4A283 – sila 0,7 mm – najvyššia záťaž 
Materiál: prírodný latex 

 
Táto pomôcka je vhodná na aerobic, strečing aj posilovanie. Slúži k precvičeniu takmer všetkých svalových partii, 
najmä sedacích, chrbtových a brušných svalov. Efektívne precvičíte, vytvarujete aj spevníte svaly celého tela. Gumu 
môžete využiť aj k robeniu pilates cvikov. 
Upozornenie: 

 Zvoľte si oblečenie, v ktorom sa môžete voľne pohybovať. Dbajte na to, aby ste časťami svojho odevu, 
topánkami alebo ostrými nechtami nemohli gumu rozrezať. Zabránite tak malým dierkam a trhlinám na 
cvičebnej gume a predĺžite jej životnosť. 

 Pred každým cvičením skúste gumu poriadne natiahnuť, aby ste sa presvedčili, či sa v nej nenachádzajú 
trhliny. 

 Cvičte vždy iba s neporušenou gumou. 
 Robte všetky cvičenia pomaly a kontrolovane, vyhýbajte sa príliš rýchlym pohybom. Každé cvičenie opakujte 

8-12x a medzi jednotlivými kolami robte krátke prestávky. Nenapínajte sa. 
 Vyhýbajte sa pri cvičení kontaktu gumy s tvárovou časťou. 
 Guma na cvičenie neni hračka, nedávajte ju deťom na hranie, uchovávajte mimo dosahu detí. 
 Gumu na cvičenie je možné po rehabilitácii používať len na doporučenie lekára, rehabilitačných pracovníkov 

a cvičiteľov. 
 Guma na cvičenie je z latexu, z čistého prírodného produktu. Nepoužívajte ju, pokiaľ máte alergiu na latex! 

 
Skladovanie 
Výrobky uskladňujte na suchom a čistom mieste pri izbovej teplote.  
Čistenie 
Pokiaľ sa guma zašpiní, môžete ju ľahko umyť vo vlažnej vode, a potom dôkladne osušiť. Škvrny a podobné 
znečistenie sa nesmú nikdy odstraňovať riedidlom alebo inými rozpúšťadlami. Sterilizácia parou alebo vriacou vodou 
neni prípustná. Nesušte na ústrednom kúrení alebo na priamom slnku. Mohlo by dôjsť k deformácii či poškodeniu 
výrobku.  
 

Predávajúci poskytuje na tento výrobok 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. opotrebovaním 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  

 
 



 

 
PL Sprzedający na niniejszy produkt udziela pierwszemu właścicielowi 

gwarancji na czas użytkowania 24 miesięcy od dnia sprzedaży. 
 

Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku: 
1. Szkód spowodowanych przez użytkownika tj. Uszkodzenia produktu przy nieprawidłowym montażu, niepoprawnej 
naprawy wykonywanej we własnym zakresie, użytkowaniu niezgodnym z kartą gwarancyjną  
2. Niepoprawną lub zaniedbywaną konserwacją 
3. Uszkodzeń mechanicznych; 
4. Zużycia części powstałego przy codziennym  
5. Nieszczęśliwych wypadków i klęsk żywiołowych 
6. Niefachowych interwencji 
7. Niepoprawnego obchodzenia się, lub niewłaściwego umieszczenia, wpływu niskiej lub wysokiej temperatury, 
oddziaływania wody, nieadekwatnego nacisku lub uderzenia, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiaru.  
 
 

EN 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. 
 
Address of local distributor:  
 
 

DE Der Verkäufer spendet auf dieses Erzeugnis erstem Besitzer die 
Garantie 2 Jahre. 

Garantie erstreckt sich nicht auf diese Defekte, die entstehen: 
1. Mit dem Verschulden der Benutzer, das ist die Beschädigung des Erzeugnis unrichtige Montage, unfachliche 
Überholtung, benutzen im Missverhältnis mit dem Garantieblatt zum Beispiel schlechte Schiebung Sattelstange im 
Rahmen, mangelhafte Ziehung Pedalen in den Klinken und Klinken zu der Mittelachse, 
2. Unrichtige und vernachlässigte Instandhaltung, 
3. Mechanische Beschädigung, 
4. Abnutzung der Teilen bei ϋblich Benutzung (Zum Beispiel Gummi und Kunststoffteilen, bewegliches Mechanismus 
als Lager, Keilriemen, Abnutzung der Druckknöpfe auf dem Computer), 
5. Unabwendbares Ereignis und Katastrophe, 
6. Unfachliche Treffere, 
7. Unrichtiges Umgehen oder unrichtige Platzierung, Einfluss niedrige oder höhe Temperatur, Einfluss Wasser, Druck 
und Prallen, absichtlich wechselnes Design, Form oder Ausmaβe.  
 
Die Adresse Lokal Verteiler: 
 


