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Aerial Yoga set - závěs na jógu MASTER® Hammock 

MAS4A328, MAS4A329 

 

Návod na použití 
Před použitím si přečtěte veškeré informace a uchovejte je pro případné pozdější použití. Barevné provedení výrobku se může lišit od 
zobrazeného na obalu či návodu. 
MAS4A328 –bez příslušenství – neobsahuje žádné uchycení 
MAS4A329 – s příslušenstvím – obsahuje:  křížové závěsy a popruh na uchycení 
 

Varianty uchycení závěsu: 
1. varianta pomocí expanzních šroubů 
 Budete potřebovat expanzní šrouby 304 M10*100 mm. 
 Při instalaci je nutno zachovat mezi šrouby rozestup 45 cm. 
 Díry ve stropě navrtejte vrtákem velikosti 14. 
 Utáhněte matici. 
 Závěsné popruhy provlečte skrze kroužky na konci matice. 

POZNÁMKA: šrouby nejsou součástí balení, kupují se zvlášť. 
 

2. varianta – uchycení pomocí křížových závěsů 
 Mezi závěsy zachovejte rozestup 45 cm. 
 Díry ve stropě navrtejte vrtákem velikosti 14. 
 Závěsy pevně připevněte ke 

stropu utažením matice. 
 Provlečte závěsné lano skrze 

kroužky na konci matice. 
POZNÁMKA: křížové závěsy nejsou 
součástí modelu MAS4A329, je třeba je 
dokoupit. 
 
 
POZOR! 
Mezi jednotlivými závěsy na jógu by měl být zachován odstup 1,5 m z každé strany. Díky možným variacím se minimální rozestup pohybuje 
mezi 1,0 – 1,2 m. Nedodržení rozestupu může vést k úrazu. 
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ZAVĚŠENÍ POPRUHŮ 
 Jeden konec popruhu upevněte ke stropu 

klasickým provlečením. 
 Druhý konec popruhu uchyťte za háčky výrobku. 
 Dokončete instalaci.  

Výšku zavěšení můžete libovolně měnit uchycením 
popruhu do jiného oka. Minimální vzdálenost nejnižší části 
popruhů od podlahy by měla být 50 cm. 
POZNÁMKA: Popruhy nejsou součástí modelu 
MAS4A329, je třeba je dokoupit. 
 
Bezpečnostní upozornění:  

- Produkt je určen pro jednu dospělou osobu.  
- Max. nosnost výrobku: 200 kg. 
- Vždy se ujistěte, že je kolem Vás dostatek místa, 

abyste mohli bezpečně provádět všechny Vaše 
triky a pózy. Předejděte nepříjemnému zranění 
hlavy zasažením o zem!  

- Nevystavujte závěs ostrým předmětům ani ohni nebo tepelnému zdroji.  
- Před každým cvičením zkontrolujte stav a uvázání závěsu.  
- Nepokračujte ve cvičení, pokud je v síti díra! 
- Tento produkt není určen pro cvičení sestav více než jedné osoby nebo ke komerčnímu využití. 
- V prostoru cvičení dejte pozor na ostré předměty a hrany, aby během cvičení nemohlo dojít ke zranění 
- Pokud jste nemocní, těhotní, máte jakékoliv poranění, trpíte onemocněním srdce, vysokým krevním tlakem či jakýmkoli jiným 

onemocněním, poraďte se před zahájením cvičení se svým lékařem 
- Při jakýchkoliv potížích či bolestech v průběhu cvičení ihned přestaňte cvičit a kontaktujte svého lékaře!  
- Cviky provádějte vždy pomalu a opatrně bez prudkých pohybů 
- Výrobek není vhodný pro starší osoby, malé děti a nemocné osoby. 
- Není vhodné pro děti, děti mohou používat pouze pod dohledem dospělé osoby, mohlo by dojít k úrazu či uškrcení! 

 

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 
roky ode dne prodeje. 

V době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla 
být řádně užívána. 

 
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  
8. záruku lze uplatňovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen 
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 
servis@mastersport.cz 
www.mastersport.cz
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Aerial Yoga set - záves na jógu MASTER® Hammock 

MAS4A328, MAS4A329 

 

Návod na použitie 
Pred použitím si prečítajte všetky informácie a uchovajte ich pre prípadne neskôršie použitie. Farebné prevedenie výrobku sa môže líšiť od 
zobrazeného na obale alebo návode. 
MAS4A328 –bez príslušenstva  - neobsahuje žiadne uchytenie 
MAS4A329 –s príslušentvom – obsahuje: krížové závesy a popruh na uchytenie 
 

Varianty uchytenia závesu: 
1. varianta pomocou expanzných skrutiek 
 Budete potrebovať expanzné skrutky 304 M10*100 mm. 
 Pri inštalácii je potrebne zachovať medzi skrutkami rozostup 45 cm. 
 Diery v strope navŕtajte vrtákom veľkosti 14. 
 Utiahnite maticu. 
 Závesné popruhy prevlečte cez krúžky na konci matice. 

POZNÁMKA:skrutky nie su súčasťou balenia, kupujú sa zvlášť. 
 

2. varianta – uchytenie pomocou krížových závesov 
 Medzi závesmi zachovajte rozostup 45 cm. 
 Diery v strope navŕtajte vrtákom veľkosti 14. 
 Závesy pevne pripevnete ku stropu utiahnutím matice 
 Prevlečte závesné lano cez krúžky 

na konci matice. 
POZNÁMKA: krížové závesy nie sú 
súčasťou modelu MAS4A329 – je potrebné 
ich dokúpiť. 
 
POZOR! 
Medzi jednotlivými závesmi na jógu by mal 
byť zachovaný odstup 1,5 m z každej strany. 
Vďaka možným variáciam sa minimálny rozostup pohybuje medzi 1,0 – 1,2 m. Nedodržiavanie môže viesť k úrazu. 
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ZAVESENIE POPRUHOV 
 Jeden koniec popruhu upevnite ku stropu 

klasickým prevlečením. 
 Druhý koniec popruhu uchyťte za háčiky 

výrobku. 
 Dokončite inštaláciu.  

Výšku zavesenia môžete ľubovoľne meniť uchytením 
popruhu do iného oka. Minimálna vzdialenosť najnižšej 
časti popruhov od podlahy by mala byť 50 cm. 
POZNÁMKA: Popruhy nie sú súčasťou modelu 
MAS4A329, je potrebné ich dokúpiť. 
 
 
Bezpečnostné upozornenie 

- Produkt je určený pre jednú dospelú osobu.  
- Max. nosnosť výrobku: 200 kg. 
- Vždy se uistite, že je okolo Vás dostatok miesta, 

aby ste mohli bezpečne robiť všetky Vaše triky a pózy. Predídete nepríjemnému zasiahnutiu hlavou o zem !  
- Nevystavujte záves ostrým predmetom ani ohňu alebo tepelnému zdroju. 
- Pred každým cvičením skontrolujte stav a uviazanie závesu. 
- Nepokračujte v cvičení,  pokiaľ je v sieti diera 
- Tento produkt nie je určený pre cvičenie zostáv viac ako jednej osoby alebo ku komerčnému využitiu. 
- V priestore cvičenia dajte pozor na ostré predmety a hrany, aby behom cvičenia nemohlo dôjsť ku zraneniu 
- Pokiaľ ste chorý, tehotný, máte akékoľvek poranenie, trpíte ochorením srdca, vysokým krvným tlakom alebo akýmkoľvek iným 

ochorením, poraďte sa pred zahájením cvičenia so svojim lekárom 
- Pri akýchkoľvek problémoch alebo bolestiach v priebehu cvičenia ihneď prestaňte cvičiť a kontaktujte svojho lekára! 
- Cviky robte vždy pomaly a opatrne bez prudkých pohybov 
- Výrobok nie je vhodný pre deti, deti môzu používať výrobok len pod dohľadom dospelej osoby, mohlo by dôjsť k úrazu či uškrteniu! 

 
 

 
Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi 

záruku 2 roky 
Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté: 
1. zavinením užívateľa t. j. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade so záručným listom. 
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou 
3. mechanickým poškodením 
4. opotrebením 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 


