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Děkujeme vám za zakoupení produktu naší společnosti. Abyste se ujistili, že jej 
můžete používat správně a bezpečně，, přečtěte si pozorně tento návod a dobře jej 
uschovejte. 

 

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

 Nesprávné používání (jako 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. 

 

Důležité bezpečnostní informace 
 
* Maximální nosnost výrobku je 180 kg. 
* Používejte výrobek pouze na stabilním a rovném povrchu.  
* Chraňte jej před ohněm. 
* Přestaňte jej používat, když uslyšíte neobvyklý zvuk. 
* Pro sestavení požádejte někoho o pomoc. 
* Při sestavování dbejte na to, aby v okolí nebyly žádné děti. 
* Pravidelně kontrolujte dotažení šroubů. 
* Nebouchejte do výrobku tvrdými předměty. 
* K čištění nečistot nepoužívejte těkavé oleje, ani jiné organické rozpouštědla. 
* Nepoužívejte tento stroj na vlhkém místě. 
* Uložte jej na větraném místě. 
* K produktu nepřipevňujte lepivé předměty (například pásku, gumu atd.). 
* Před použitím proveďte zahřívací cvičení po dobu 5 až 10 minut. 
* Při používání tohoto stroje nenoste žádné šperky. 
* Při cvičení noste vhodné oblečení. 
* Nechejte kolem stroje volnou plochu minimálně 2 metry na všechny strany 
* Nepřetěžujte se. Udělejte si pauzu a dejte si trochu vody. 
* Těhotné ženy a fyzicky slabé osoby by neměly tento výrobek používat. 
* Při použití se ujistěte, že v okolí nejsou žádné osoby, mohlo by dojít ke zranění.  
* Pokud během cvičení ucítíte bolest, či jiné neobvyklé problémy, ihned zastavte 
cvičení a před pokračováním se poraďte se svým lékařem.  
* Nenechávejte děti a domácí zvířata bez dozoru na stroji či v blízkosti 
* Tento stroj není hračka 
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Části 

H----šrouby ----------2 ks 

G----M12 pružná podložka—12 ks 

F----M12 plochá podložka----12 ks 

E----M12 matice---------------8 ks 

D----M8 matice----------------2 ks 

C----M12X20 šroub-------4 ks 

B----M8X55 šroub---------2 ks 

A----M12X80 šroub-------8 ks 

Klíč-----------2 ks 
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Složení 

KROK 1:  

Položte čtyři nožní podpěry na rovnou plochu. Smontujte je 

pomocí částí A, E, F, G –  každé 8 ks.             

             

KROK 2:  Upevněte dvě svislé tyče pomocí C, F, G, každé 4ks. 
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KROK 3: Vložte dřevěnou tyč do nastavovací tyče a zabezpečte 

pomocí B, D každé 2ks. 

 

KROK 4: Připojte nastavovací tyče ke svislým tyčím pomocí 

šroubu H – 2 ks. 

                         

Montáž je nyní hotova 
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Důležité:  
Jak nastavit výšku? 
Uvolnění šroubů H o 1 až 2 otáčky → Zatáhněte za šrouby → Nastavte výšku → 
Uvolněte šrouby a znovu je utáhněte (Ujistěte se, že šroub prošel dírou v tyči). 
Poznámka: Výška tyče musí být stejná – tyč musí být ve stejné výšce na obou 
stranách. 

Údržba 
Pravidelně provádějte běžnou údržbu stroje na základě vytížení  

Údržba zahrnuje: 
1. Vizuální kontrola, zda není některý díl poškozen 
2. Pravidelná kontrola všech součástí – šrouby a matice a pravidelné dotahování. 
3. K údržbě čistoty použijte jen mýdlový roztok a ne čistící prostředky. 

UPOZORNĚNÍ 
Výrobek musí být umístěn na rovné a pevné podložce. Před každým použitím 

výrobku zkontrolujte dotažení všech šroubů.  
 

 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  
 Copyright - autorská práva 

 Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo 

 zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti  

 MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití  

 nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent. 

   

 MASTER SPORT s.r.o. 

 Provozní 5560/1b      

 722 00 Ostrava – Třebovice 

Czech Republic 

servis@mastersport.cz       
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Ďakujeme vám za zakúpenie produktu našej spoločnosti. Aby ste sa uistili, že ich môžete používať správne a 
bezpečne, prečítajte si pozorne tento návod a dobre ho uschovajte. 

 

 Tento stroj je určený iba na domáce použitie. Stroj nie je určený pre komerčné účely a vyššie 
výkonnostné zariadenie. 

 Nesprávne používanie (ako napr. nadmerné cvičenie, prudké pohyby bez rozcvičenia, zlé nastavenie.  
 Pred začiatkom cvičenia konzultujte váš zdravotný stav – srdečný systém, krvný tlak, ortopedické 

problémy atď. so svojím lekárom.  
 Výrobca nie je zodpovedný za akékoľvek zranenie, škodu alebo zlyhanie spôsobené použitím tohto 

výrobku alebo zlým zostavením a údržbou stroja.. 

 

Dôležité bezpečnostné upozornenia 
*Maximálna nosnosť výrobku je 180 kg . 
*Používajte výrobok iba na stabilnom a rovnom povrchu.  
* Chráňte výrobok pred ohňom. 
*Prestaňte ho používať, keď započujete nezvyčajný zvuk. 
*Pre zostavenie požiadajte niekoho o pomoc. 
*Pri zostavovaní dbajte nato, aby v okolí neboli žiadne deti. 
* Pravidelne kontrolujte dotiahnutie skrutiek. 
* Nebúchajte do výrobku tvrdými predmetmi. 
* K čisteniu nečistôt nepoužívajte tekuté oleje ani iné organické rozpúšťadla. 
* Nepoužívajte tento stroj na vlhkom mieste. 
* Uložte ho na vetranom mieste. 
* K produktu nepripevňujte lepivé predmety (napríklad pásku, gumu atď.). 
* Pred použitím spravte zahrievacie cvičenie po dobu 5 až 10 minút. 
* Pri používaní tohto stroja nenoste žiadne šperky. 
* Pri cvičení noste vhodné oblečenie. 
* Nechajte okolo stroja voľnú plochu minimálne 2 metre na všetky strany. 
* Nepreťažujte sa. Spravte si pauzu a dajte si trochu vody. 
* Tehotné ženy a fyzicky slabé osoby by nemali tento výrobok používať. 
* Pri použití sa uistite, že v okolí nie sú žiadne osoby, mohlo by dôjsť k zraneniu. 
* Pokiaľ behom cvičenia ucítite bolesť alebo iné neobvyklé problémy, ihneď zastavte cvičenie a pred 
pokračovaním sa poraďte so svojim lekárom. 
* Nenechávajte deti a domáce zvieratá bez dozoru na stroji či v blízkosti stroja 
*Tento stroj nie je hračka 
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Časti 

H----skrutky ----------2 ks 

H----M12 pružná podložka—12 ks 

G----M12 plochá podložka----12 ks 

F----M12 matica---------------8 ks 

E----M8 matica----------------2 ks 

D----M12X20 skrutka-------4 ks 

C----M8X55 skrutka---------2 ks 

B----M12X80 skrutka-------8 ks 

Kľúč-----------2 ks 
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Zloženie 

KROK 1:  

Položte štyri nožné podpierky na rovnú plochu. Zmontujte ju pomocou časti A, E, 

F, G – každé 8 ks.             

             

KROK 2:  Upevnite dve zvislé tyče pomocou C, F, G, každé 4ks. 
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KROK 3: Vložte drevenú tyč do nastavovacej tyče a zabezpečte pomocou B, D 

každé 2 ks. 

 
KROK 4:  Pripojte nastavovacie tyče ku zvislým tyčiam pomocou skrutky H – 2 

ks.                             

Teraz je montáž hotová 
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Dôležité:  
Ako nastaviť výšku? 
Uvoľnenie skrutiek H o 1 až 2 otáčky → Zatiahnite za skrutky → Nastavte výšku → Uvoľnite skrutky a znova 
ich utiahnite (Uistite sa, že skrutka prešla dierou v tyči). 
Poznámka: Výška tyče musí byť rovnaká– tyč musí byť v rovnakej výške na oboch stranách. 

 
Údržba 

Pravideľne robte bežnú údržbu stroja na základe zaťaženia 

Údržba zahŕňa: 
4. Vizuálna kontrola, či nie je niektorý diel poškodený 
5. Pravideľná kontrola všetkých častí– skrutky a matice a pravidelné dotiahnutie 
6. K údržbe čistoty používajte len mydlový roztok a nie čistiace prostriedky 

 
UPOZORNENIE 

Výrobek musí byť umiestnený na rovnej a pevnej podložke. Pred každým použitím výrobku skontrolujte 
dotiahnutie všetkých skrutiek. 

                

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  

 

Copyright - autorské práva 

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto 

návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií 

obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent. 
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Thank you very much for buying our company’s product. To make sure you can use it 

correctly and safely，please read this manual carefully and store it well. 

IMPORTANT SAFETY INFORMATION 

*Use it only on stable and even surfaces. 

*Keep it away from fire. 

*Stop using it when you hear the sound to be unusual.  

*Please assemble it with others together. 

*Please take care that there is no children around when you assembling. 

*Please check the screws’ tightness regularly. 

*Do not knock the machine with hard subjects. 

*Do not use volatile oil、thinner or other organic solvent to clean dirt. 

*Do not use this machine in moisture place. 

*Please store it in drafty place. 

*Do not attach sticky subjects (such as tape, eraser, etc) to the product. 

*Before using it, please do warm exercise for 5 to 10 minutes. 

*Do not wear any jewelry when you using this machine. 

*Please wear suitable clothes when exercising. 

*Do not over exert yourself. Take a break and have some water in time. 

*Pregnant and physical weakness please avoid using it. 

*Make sure there is no people around when using it. 

*If you experience any pain or unusual discomfort during exercise, stop your workout at once and consult a 
physician before continuing. 

*Maximum user’s weight 180kgs. 
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Parts 

H----Knobs ----------2pcs 

I----M12 Elastic washer--12pcs 

H----M12 Flat washer----12pcs 

G----M12 Nut---------------8pcs 

F----M8 Nut----------------2pcs 

E----M12X20 Screw-------4pcs 

D----M8X55 Screw---------2pcs 

C----M12X80 Screw-------8pcs 

Open Spanner-----------2pcs 

Assembly Instructions   

Step1: Lay down the four foot pipes on a flat surface.Fix the four pips with 

A,E,F,G each 8pcs. 
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Step 2: Fix the two vertical pipes with C,F,G, each 4pcs. 

                             

 

 

Step 3:Insert the wood bar into the adjuster pipes ,and fix with B , D each 2pcs. 
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Step 4:Connect the adjuster pipes and the vertical pipes ,use the knobs H 2pcs . 

                                   

 

Assembly Is Now Complete 
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                         Important:  

How to adjust the height? 

Loosening the knobs H 1-2circles→Pull the knobs→Adjust the height →Release 

the knobs and tighten (Make sure the knob has entered the adjusting hole). 

Note:The height on both sides must be in the same level. 

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. 

© COPYRIGHT 

MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner´s Manual. No text, details, or illustrations from this manual may be either reproduced, distributed, or 

become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available to others. 

Reproduction prohibited! 

Address of local distributor:  

 

                 


