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Návod k obsluze



 Děti a domácí zvířata udržujte mimo dosah přístroje. V prostoru, kde je přístroj nainstalovaný,

nenechávejte děti bez dozoru.

 Přístroj může užívat pouze jedna osoba.

 Nepoužívejte přístroj v případě zdravotních potížích jako jsou závratě, tlak na hrudi apod. a obraťte se

neprodleně na svého lékaře.

 Umístěte přístroj na čistý a hladký podklad, nepoužívejte ho poblíž vody nebo ve venkovním prostoru.

 Během provozu se nedotýkejte pohyblivých částí přístroje.

 Během cvičení používejte vhodné sportovní oblečení a obuv.

 Před cvičením na posilovací lavici se důkladně rozcvičte.

 Odstraňte všechny ostré předměty z dosahu přístroje.

 Hendikepované osoby mohou používat přístroj jen za pod dohledem a za pomoci zdravé osoby.

 Nepoužívejte přístroj v případě technické závady

 Přístroj je určený pouze pro domácí použití, maximální nosnost je 100 kg

 V případě problémů s instalací nebo provozem přístroje se obraťte na prodejce.
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Před uvedením tohoto výrobku do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento manuál a
seznamte se s montážním návodem.

Upozornění

Bezpečnostní instrukce



Nářadí nutné pro montáž přístroje : dva montážní klíče 14-17

Postup:

1.

A) Spojte díly 7 a 6 s bočními díly 1,2 ( viz nákres ) a připevněte je šrouby a matkami

B) Vložte horní díl 3 do dílu 1,2 – viz nákres – nastavte požadovanou výšku a zajistěte šroubem s plastovou

hlavou 3

C) Po sestavení všechny spoje důkladně utáhněte

2.

Spojte přední díl 5 s nosným dílem 4 a připevněte kovovým pojistným kolíkem, šroubem a matkou.

Následně spoje důkladně utáhněte.

3.

Spojte sedací část – díl 18 s nosným dílem 4 za použijí 4 šroubů – viz nákres. Po spojení důkladně utáhněte

Montážní návod
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