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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 120 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



Seznam součástek



Rozložte hlavní rám

Připevněte zadní opěrnou část za pomocí šroubu, matky, a krátkého jisticího kolíku ( díly 22,27,14)

Vložte díl s pěnovými válci do přední nastavitelné části a zajistěte šroubem s plastovou hlavou ( díl 20)

Spojte přední díl s hlavním rámem za pomocí šroubu s matkou ( 22,27) nástrčného šroubu, maticí s

plastovou hlavou( 20,24)a krátkým jisticím ocelovým kolíkem (14)

Vložte dlouhé ocelové jistící kolíky do rámu sedací a opěrné části ( díl 15). Do přední části zasuňte

kovovou tyčku a na její konce nasaďte pěnové válce.
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Montážní návod
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