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CZ 
 
Základní informace: 

- Tento stroj je určen pouze pro domácí použití. Stroj není určen pro komerční 
účely a vyšší výkonnostní zatížení. 

- Nesprávné používání (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. 

- Výrobce není zodpovědný za jakékoliv zranění, škodu nebo selhání 
způsobené použitím tohoto výrobku či špatným sestavením a údržbou stroje. 

 
Bezpečnostní informace: 
Abyste zamezili úrazu či poškození stroje dodržujte následující pravidla: 

- Maximální nosnost stroje je 120 kg. 
- Stroj je zařazen do třídy HC a není vhodný pro terapeutické cvičení. 
- Stroj se nesmí používat v nevětraných místnostech. 



- Vysoká teplota, vlhkost a voda nesmí přijít se strojem do styku. 
- Před použitím si důkladně přečtěte návod na použití. 
- Umístěte stroj na pevnou a rovnou plochu. Ujistěte se, že stojí pevně a 

bezpečně. 
- Nechejte kolem stroje volnou plochu minimálně 2 metry na všechny strany. 
- Nesprávné nebo nadměrné cvičení může vážně poškodit vaše zdraví. 
- Ujistěte se, že páčky a další nastavovací mechanismy na kole nejsou v cestě 

při cvičení. 
- Pravidelně kontrolujte všechny části. Pokud jsou poškozeny, stroj 

nepoužívejte a ihned poškozené části vyměňte nebo kontaktujte dodavatele. 
- Pravidelně kontrolujte všechny šrouby a matice, zda jsou pořádně dotaženy. 

- Nenechávejte děti a domácí zvířata bez dozoru na stroji či v blízkosti. 
- Tento stroj není hračka. 
- Uschovejte tento návod na použití pro případné objednání náhradních dílů 

v budoucnu. 
 
Důležité: 
Vracejte zboží pouze v originálním balení nebo v balení, které je bezpečné pro 
přepravu a nemůže dojít k poškození stroje. 
 
 
 
SK 
 
Základné informácie: 

- Tento stroj je určený len pre domáce použitie. Stroj nie je určený pre 
komerčné účely a vyššie výkonnostné zaťaženie. 

- Nesprávne používanie (napr. nadmerné cvičenie, prudké pohyby bez 
rozcvičení, nesprávne nastavenie) môžu poškodiť vaše zdravie. 

- Před začiatkom cvičenia konzultujte váš zdravotný stav (srdcový systém, 
krvný tlak, ortopedické problémy atd.) se svým lekárom. 

- Výrobca nie je zodpovedný za akékoľvek zranenie, škodu alebo zlyhanie 
spôsobené použitím tohoto výrobku či nesprávnym zostavením a údržbou 
stroja. 

 
Bezpečnostné informácie: 
Aby ste zamedzili úrazu či poškodeniu stroja dodržujte následujúce pravidlá: 

- Maximálna nosnosť stroja je 130 kg. 
- Stroj je zaradený do triedy HC a nie je vhdoný pre terapeutické cvičenia. 
- Stroj se nesmie používať v nevetraných miestnostiach. 
- Vysoká teplota, vlhkosť a voda nesmú prísť so strojom do styku. 
- Před použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie. 
- Umiestnite stroj na pevnú a rovnú plochu. Uistite sa, že stojí pevne a 

bezpečne. 
- Nechajte okolo stroja voľnú plochu minimálne 2 metre na všetky strany. 
- Nesprávne alebo nadmerné cvičenie môže vážně poškodiť vaše zdravie. 
- Uistite sa, že páčky a dalšie nastavovacie mechanizmy neprekážajú v ceste 

pri cvičení. 
- Pravidelne kontrolujte všetky časti. Ak sú poškodené, stroj nepoužívajte a 

ihneď poškodené časti vymeňte alebo kontaktujte dodávateľa 



- Pravidelne kontrolujte všetky skrutky a matice, či sú poriadne dotiahnuté. 
- Nenechávejte deti a domáce zvieratá bez dozoru na stroji či v blízkosti. 
- Tento stroj nie je hračka. 
- Uschovajte tento návod na použitie pre prípadné objednanie náhradných 

dielov v budúcnosti. 
 
Dôležité: 
Vracajte tovar len v originálnom balení, alebo balení, ktoré je bezpečné pre prepravu 
a nemôže dôjsť k poškodeniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Součástka číslo Název/Názov Množství 

A Hlavní tyč / Hlavná tyč 1 

B Rukojeť I / Rukovať I 2 

C Rukojeť II / Rukovať II 1 

D Podpěra / Podpera 1 

1 Obdélníková krytka / 
Obdlžníková krytka 

2 

2 Kulatá krytka / Gulatá krytka 6 

3 Molitan 100 2 

4 Molitan 120 2 

5 Molitan 180 2 

6 Molitan 280 2 

7 Kroužek / Krúžok 1 

8 Molitan 1 

9 Šroub / Skrutka 1 

10 M6x50 
šroub+2xpodložka+matice / 
skrutka+matice+2xpodložka 

2 

11 M6x55 
šroub+2xpodložka+matice / 
skrutka+matice+2xpodložka 

2 

 
 
 
CZ Upozornění! 
 
Před cvičením vždy překontrolujte řádné upevnění hrazdy. 
Doporučujeme použit pouze na kovovém rámu dveří. 
Pokud na hrazdě necvičíte, nenechávejte ji zavěšenou v rámu dveří. 
 
 
 
SK Upozornenie! 
 
Před cvičením vždy prekontrolujte správne upevnenie hrazdy. 
Odporúčame použi’t len na kovovom ráme dverí. 
Ak na hrazdě necvičíte, nenechávajte ju zavesenú na ráme dverí. 
 
 



 
 



 
 
 
 
CZ Údržba 
 

1. Pravidelná kontrola všech součástí – šrouby a matice a pravidelné 
dotahování. 

2. K údržbě čistoty použijte jen mýdlový roztok a ne čistící prostředky. 
3. Skladujte vždy na suchém a teplém místě. 

 
UPOZORNĚNÍ – Před každým použitím výrobku zkontrolujte dotažení všech 
šroubů. 
 
 
 
SK Údržba 
 

1. Pravidlená kontrola všetkých častí – skrutky a matice a pravidelné 
doťahovanie. 

2. K údržbe čistoty použite len mydlový roztok a nie čistiace prostriedky. 
3. Skladujte vždy na suchom a teplom mieste.dotaz 

 
UPOZORNENIE – Před každým použitím výrobku skontrolujte dotiahnutie 
všetkých skrutiek. 


