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NÁVOD K OBSLUZE

Bez ohledu na to, jak nadšení jste z cvičení na vašem vybavení, věnujte prosím
pozornost tomu, aby nebyla ohrožena vaše bezpečnost.
Nepozornost a nedodržení pravidel a bezpečnostních opatření může způsobit
nehodu.

1) Přečtěte si pozorně uživatelskou příručku a všechny výstražné štítky na tomto
produktu. Dále doporučujeme sebe i ostatní uživatele obeznámit s doporučením
pro funkci a správné používání produktu. Informace získáte v této uživatelské
příručce nebo u vašeho prodejce.

2) Uschovejte si tuto příručku a ujistěte se, že všechny varovné štítky jsou čitelné a
neporušené. Náhradní uživatelské příručky a štítky jsou k dispozici u vašeho
prodejce.

3) Doporučujeme, aby vám s montáží této jednotky pomohla další osoba.

4) Před zahájením jakéhokoliv cvičení konzultujte svůj zdravotní stav se svým
lékařem.

5) Pokud jsou v okolí přítomny děti, dbejte zvýšené opatrnosti.

6) Poškrábané nebo opotřebované součástky mohou být nebezpečné a mohou
způsobit zranění. Pravidelně součástky kontrolujte, zda nevykazují známky
opotřebení.

7) Ruce, ostatní končetiny, volné oblečení a dlouhé vlasy udržujte v dostatečné
vzdálenosti od pohyblivých částí.

8) Nepokoušejte se zvednout větší váhu, než kolik jste schopni bezpečně ovládat.

9) Zkontrolujte, zda stroj nevykazuje známky opotřebení dílů, neuvolňují se jeho
pevné části nebo zda nejsou praskliny ve svarech. Pokud zjistíte nějaký z těchto
problémů, nepoužívejte produkt, dokud nebude vadný díl opraven nebo vyměněn.

10) K dokončení montáže lavice můžete použít klíč a inbus.



OBSAH BALENÍ A MONTÁŽ

Krok 1

1) Připojte G k B (2 ks) a zajistěte pomocí 1 
(4 ks).

2) Připojte A k B (2 ks) a zajistěte pomocí 1 (4ks).

3) Vložte F od B (2 ks).

4) Připojte bezpečnostní hák (1 pár) k B (2 ks) 
a pomocí 2 zajistěte.

Krok 2

1) Připojte C k A a pomocí 11 (1 ks), 10 (1 ks) 
a 3 (1 ks) zajistěte.

2) Připojte E k D, zajistěte pomocí 7 (1 ks) a 2 
(1 ks).

3) Připojte C k D, zajistěte pomocí 3 (1 ks) a 9 
(1 ks).

4) Připojte J (2 ks) k C.



OBSAH BALENÍ A MONTÁŽ

Krok 3

1) Připojte G k D pomocí 4 (1 ks) a zajistěte je.

2) Připojte K na C pomocí 5 (4 ks) a L na J pomocí 6 (4 ks).

3) Zatlačte M (3 ks) na I (3 ks), poté vložte I (3 ks) do otvorů
na G a zatlačte M (3 ks) na druhé konce H (3 ks).



OBSAH BALENÍ A MONTÁŽ

Klíčem utáhněte všechny šrouby a matice. Nyní byste měli mít posilovací lavici
kompletně sestavenou. Před prvním použitím zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby
pevně utažené. 



NÁVOD K POUŽITÍ

V případě, že tento produkt nebude během záruční doby vyhovovat záruce, obraťte se
na vašeho prodejce.

1) Doporučená maximální hmotnost uživatele: 100 kg.

2) Z důvodu bezpečnosti odstraňte všechny předměty z okolí posilovací lavice do 2,5 m.

3) Pokud jsou děti bez dozoru, udržujte je v bezpečné vzdálenosti od lavice, aby nedošlo
k jejich zranění.

4) Při používání náčiní na cvičení začněte trénovat svou kondici postupně krok za
krokem, protože nesprávným nebo nadměrným tréninkem si můžete přivodit zdravotní
komplikace.

5) Zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Zařízení používejte pouze k určenému
účelu, jak je popsáno v této příručce. NEPOUŽÍVEJTE žádné jiné příslušenství, které není
doporučeno výrobcem.

6) Rodiče a osoby zodpovídající za děti by si měli být vědomi své odpovědnosti, protože
nepozornost při hlídání dětí může vést k situacím a zacházení, ke kterému není produkt
určený.

7) Pokud dovolíte dětem posilovací lavici užívat, měli byste zohlednit jejich fyzický i
duševní vývoj. Děti by měly být kontrolovány a poučeny o správném užívání zařízení.
Posilovací lavice není za žádných okolností vhodná jako dětská hračka.

8) Maximální možná hmotnost příslušenství je 70 kg. Nastavení zatížení se provádí
přidáním horní desky pomocí posunutí čepu. Čep musí být dobře upevněn, to před
každým cvičením zkontrolujte.

9) Po seřízení nenechte žádné ze seřizovacích zařízení vyčnívat.

10) Než začnete cvičit na posilovací lavici, rozcvičte se následujícím způsobem.



1) Před posilováním se zahřejte a rozcvičte.

2) Nepoužívejte ve vodě nebo vlhkém prostředí.

3) Před použitím zkontrolujte všechny díly, zda jsou na svém místě.

4) Pokud se necítíte dobře, přestaňte produkt používat.

5) Zařízení není primárně určeno pro používání dětmi.

Po použití posilovací lavici z hygienických důvodů otřete měkkým hadříkem. Nevystavujte
slunečnímu záření. Neumisťujte lavici do vlhkého prostředí. Pokud lavici delší dobu
nepoužíváte, rozmontujte ji a dobře uskladněte.

TIPY A VAROVÁNÍ

Distributor v ČR:
RADANSPORT s.r.o.
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370 01 České Budějovice
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Vyrobeno v Číně


