
 
CZ Kruh - obruč MASTER® Hula Weight Hoop  

MAS4A132 - 95 cm - 1200 g 
MAS4A133 – 90 cm – 500g 

Pravidelným cvičením s masážní obručí docílíte účinného posilování celého těla, především břicho, hýždě, boky a nohy.  
UPOZORNĚNÍ:  
• Výrobek obsahuje funkční části. Při nesprávné manipulaci může dojít ke zranění. Chraňte před dětmi.  
• Tento výrobek není hračka. Obalový materiál uložte mimo dosah dětí! Skladujte mimo dosah dětí.  
• Před samotným začátkem používání náčiní se poraďte se svým lékařem o vašem zdravotním stavu. Pokud v 
průběhu ucítíte jakoukoliv bolet, se cvičením okamžitě přestaňte a konzultujte svůj zdravotní stav se svým lékařem.  
• Nepřetěžujte svůj organismus, především na počátku cvičení. Začněte pozvolna a pomalu přidávejte na intenzitě 
cvičení. 
• Před cvičením proveďte zahřívací cvičení (5-10 minut), dbejte také na protažení po dokončení cvičení.  
• Během cvičení pravidelně dýchejte, nezadržujte dech.  
• Pro cvičení zvolte vhodný oděv.  
• Toto náčiní je určeno pro použití pouze dospělými. Chraňte před dětmi a zvířaty.  
Montáž: 
Jednotlivé části sestavte tak, aby se barvy jednotlivých částí střídaly. Při jejich spojování potočit otočným koncem 
(zámkem). Po připojení další částí, pojistku otočte proti směru naznačené šipky, nasaďte protikus a zámek opět 
uzavřete ve směru šipky. Tím docílíte pevného spojení všech částí. Pevnost spoje překontrolujte.  
Upozornění: 
•Při cvičení dávejte pozor na předměty a osoby ve Vašem okolí (zejména děti).  
• Během prvních  14 dnů cvičte denně 5  minut, poté zkuste čas zvýšit na 10 minut. 
• Cvičení by mělo trvat maximálně 20 minut, poté je nutná přestávka.  
• Začátečníkům se mohou po cvičení tvořit modřiny. Nejpozději po 2 týdnech používání by se měly modřiny přestat 
tvořit. Pokud se modřiny po 2 týdnech pravidelného cvičení tvořit nepřestanou, poraďte se s lékařem.  
• Poraďte se s lékařem, pokud máte problémy s páteří, krkem nebo zády.  
• Obruč je nevhodná pro těhotné ženy, děti, osoby s vyšším věkem a špatnou tělesnou kondicí nebo osoby trpící 
problémy s klouby, zády či kyčlemi.  
 
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  
 
MASTER SPORT s.r.o. 
Provozní 5560/1b  
722 00 Ostrava – Třebovice 
Czech Republic 
servis@mastersport.cz 
www.mastersport.cz 



 

SK Kruh - obruč MASTER® Hula Weight Hoop  
MAS4A132 - 95 cm - 1200 g 
MAS4A133 – 90 cm – 500g 

Pravidelným cvičením s masážnou obručou docielite účinné posilovanie celého tela, predovšetkým brucha, zadku, bokov a nôh. 
UPOZORNENIE: 
Výrobok obsahuje funkčné časti. Pri nesprávnej manipulácii môže dôjsť k zraneniu. Chráňte pred deťmi. 
Tento výrobok nieje hračka. Obalový materiál uložte mimo dosahu detí. Skladujte mimo dosahu detí. 
Pred samotným začiatkom používania nástroja sa poraďte so svojim lekárom o vašom zdravotnom stave. Pokiaľ v 
priebehu ucítite akúkoľvek bolesť, s cvičením okamžite prestaňte a konzultujte svoj zdravotný stav so svojím 
lekárom. 
Nepreťažujte svoj organizmus, predovšetkým na začiatku cvičenia. Začnite pozvoľne a pomaly pridávajte na intenzite 
cvičenia. 
Pred cvičením spravte zahrievacie cvičenie (5-10 minút), dbajte tiež na pretiahnutie po dokončení cvičenia. 
Behom cvičenia pravidelne dýchajte, nezadržujte dych. 
Na cvičenie zvoľte vhodný odev. 
Tento nástroj je určený iba pre dospelé osoby. Chráňte pred deťmi a zvieratami. 
Montáž: 
Jednotlivé časti zostavte tak, aby sa farby jednotlivých časti striedali. Pri ich spojovaní je potrebné potočiť otočným 
koncom (zámkom). Pre pripojenie ďalšej časti poistku otočte proti smeru naznačenej šípky, nasaďte protikus a zámok 
opäť uzavrite v smere šípky. Tým docielite pevné spojenie všetkých častí. 
Pevnosť spojov prekontrolujte.  
Upozornenie: 
Pri cvičení dávajte pozor na predmety a osoby vo Vašom okolí (najmä deti). 
Behom prvých 14 dní cvičte denne 5 minút, potom skúste čas zvýšiť na 10 minút. 
Cvičenie by malo trvať maximálne 20 minút, potom je nutná prestávka. 
Začiatočníkom sa môžu po cvičení vytvoriť modriny. Nejneskôr po 2  týždňoch by sa mali modriny prestať tvoriť. 
Pokiaľ sa modriny po 2 týždňoch pravidelného cvičenia tvoriť neprestanú, poraďte sa s lekárom. 
Poraďte sa s lekárom, pokiaľ máte problémy s chrbticou, krkom alebo chrbátom. 
Obruč je nevhodná pre tehotné ženy, deti, osoby s vyšším vekom a zlou telesnou kondíciou alebo osoby trpiace 
problémami s kĺbmi, chrbtom, alebo s bedrami. 
 

 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  

 
 



 

 
PL - Sprzedający na niniejszy produkt udziela pierwszemu 

właścicielowi gwarancji na czas użytkowania 24 miesięcy od dnia 
sprzedaży. 

Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku: 
1. Szkód spowodowanych przez użytkownika tj. Uszkodzenia produktu przy nieprawidłowym montażu, niepoprawnej 
naprawy wykonywanej we własnym zakresie, użytkowaniu niezgodnym z kartą gwarancyjną  
2. Niepoprawną lub zaniedbywaną konserwacją 
3. Uszkodzeń mechanicznych; 
4. Zużycia części powstałego przy codziennym  
5. Nieszczęśliwych wypadków i klęsk żywiołowych 
6. Niefachowych interwencji 
7. Niepoprawnego obchodzenia się, lub niewłaściwego umieszczenia, wpływu niskiej lub wysokiej temperatury, 
oddziaływania wody, nieadekwatnego nacisku lub uderzenia, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiaru.  
 
 

EN 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. 
 
Address of local distributor:  
 
 

DE Der Verkäufer spendet auf dieses Erzeugnis erstem Besitzer die 
Garantie 2 Jahre. 

Garantie erstreckt sich nicht auf diese Defekte, die entstehen: 
1. Mit dem Verschulden der Benutzer, das ist die Beschädigung des Erzeugnis unrichtige Montage, unfachliche 
Überholtung, benutzen im Missverhältnis mit dem Garantieblatt zum Beispiel schlechte Schiebung Sattelstange im 
Rahmen, mangelhafte Ziehung Pedalen in den Klinken und Klinken zu der Mittelachse, 
2. Unrichtige und vernachlässigte Instandhaltung, 
3. Mechanische Beschädigung, 
4. Abnutzung der Teilen bei ϋblich Benutzung (Zum Beispiel Gummi und Kunststoffteilen, bewegliches Mechanismus 
als Lager, Keilriemen, Abnutzung der Druckknöpfe auf dem Computer), 
5. Unabwendbares Ereignis und Katastrophe, 
6. Unfachliche Treffere, 
7. Unrichtiges Umgehen oder unrichtige Platzierung, Einfluss niedrige oder höhe Temperatur, Einfluss Wasser, Druck 
und Prallen, absichtlich wechselnes Design, Form oder Ausmaβe.  
 
Die Adresse Lokal Verteiler: 


