
 

1 
 

CZ 

 
KŘÍŽOVÝ ZÁVĚS PRO BOXOVACÍ PYTEL MASTER®

 
 

MAS-DB024 

 
Návod na použití 

 
1. Přiložené kotvy jsou určeny pro betonový strop. Pokud máte jiný materiál, musíte dle 

materiálu stropu zvolit odpovídající kotvy (kontaktujte jakýkoliv hobby market). 
2. podle velikosti kotvy vyvrtejte díry do stropu. Na stropě si tužkou vyznačte body, kde 

vrtat.  
3.  Vyvrtejte díry do stropu.  
4. Pokud bude montovat více závěsů, udržujte rozestup 60 cm. 

5. Následně vložte kotvy do otvoru, přiložte kříž a pomocí šroubů ho připevněte.  

6. Zavěste boxovací bytel.  
 
Upozornění:  

 Maximální nosnost zavěšeného boxovacího pytle je 100 kg 

 Nevěšte se na boxovací pytel! 
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Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli  
záruku 2 roky  

 
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 (např. gumové a plastové části, pohyblivé 
mechanismy) 
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  
 
Upozornění: 
1. cvičení doprovázené zvukovými efekty a občasným vrzáním není závada bránící řádnému užívání stroje a 
tudíž nemůže být předmětem reklamace. Tento jev lze odstranit běžnou údržbou. 
2. v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným 
materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána 
3. reklamace se uplatňuje zásadně písemně s přesným označením typu zboží, popisem závady a potvrzeným 
dokladem o zakoupení 
 
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 
www.mastersport.cz 
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KRÍŽOVÝ ZÁVES PRE BOXOVACIE VRECE MASTER®

 

MAS-DB024 

 
Návod na použitie 

 
1. Priložené kotvy sú určené pre betónový strop. Pokiaľ máte iný materiál, musíte podľa materiálu 

stropu zvoliť odpovedajúce kotvy (kontaktujte akýkoľvek hobby market). 
2. Podľa veľkosti kotvy vyvŕtajte diery do stropu. Na strope si ceruzkou vyznačte body, kde vŕtať.  
3. Vyvŕtajte diery do stropu.  
4. Pokiaľ budete montovať viac závesov, udržiavajte rozostup 60 cm. 

5. Následne vložte kotvy do otvoru, priložte kríž a pomocou skrutiek ho pripevnite. 

6. Zaveste boxovacie vrece 
 

Upozornenie:  
 Maximálna nosnosť zaveseného boxovacieho vreca je 100 kg 

 Nevešajte sa na boxovacie vrece! 
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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  

 
Upozornenie: 

Reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným označením typu tovaru, popisom závady a potvrdeným dokladom o zakúpení. 

 

Copyright - autorská práva 

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohto 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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


