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Dřevěné gymnastické kruhy MASTER® průměr 23 cm 

MAS4A330 
 

 
Bezpečnostní upozornění: 

 Maximální nosnost je 500 kg. 
 Tento výrobek je určen pouze pro domácí účely, nemůže být použit pro komerční či jiné 

terapeutické účely. 
 Před každým použitím si nejprve prudkým zatáhnutím zkontrolujte pevnost uchycení kruhů. 
 Před prvním použitím si nejprve důkladně přečtěte návod na použití a řiďte se uvedenými 

pokyny. Poté návod uschovejte pro možné další použití 
 Výrobek může instalovat pouze dospělá osoba. 
 Uživatel výrobku je plně odpovědný za správné a bezpečné umístění.  
 Děti mohou používat výrobek pouze za dozoru dospělé osoby. Držte výrobek mimo dosah 

dětí a domácích zvířat. 
 Na výrobku nesmí cvičit více osob současně. 
 Nedělte na výrobku žádné úpravy. 
 Před cvičením konzultujte váš zdravotní stav a vhodnost použití tohoto výrobku se svým 

lékařem 
 Pokud během cvičení pocítíte nevolnost nebo bolest, okamžitě přestaňte cvičit. Další postup 

konzultujte s lékařem. Přetěžování při tréninku může způsobit vážné zranění či smrt. Pokud 
pocítíte nevolnost, okamžitě přerušte trénink.  

 Všichni uživatelé musí být informováni o správném použití výrobku a možnosti nebezpečí 
spojeném s cvičením.  

 Pravidelně kontrolujte, zda není výrobek poškozen či opotřebován. Pokud zjistíte jakékoliv 
závady, výrobek nepoužívejte. Opotřebované či poškozené části ihned vyměňte.  
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Připevnění kruhů: 
1.  Popruh zavěste na nosník. 
2. Kruh provlékněte popruhem . 
3. Popruh provlékněte přezkou po směru šipky vyznačené na přezce. 
4. Popruh protáhněte otvorem na druhé straně přezky. 
5. Délku popruhu nastavte na požadovanou výšku a přebývající popruh srolujte. 
6. Přebývající popruh zajistěte např. gumičkou či stahovací páskou. 
7. Připevnění kruhů je dokončeno. 
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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 
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: 
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 
servis@mastersport.cz 
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Gymnastické kruhy MASTER 

MAS4A330 
 

Bezpečnostné upozornenie: 
 Maximálna nosnosť je 500 kg 
 Tento výrobok je určený iba pre domáce účely, nemôže byť použitý na komerčné, či iné 

terapeutické účely. 
 Pred každým použitím si najprv prudkým zatiahnutím skontrolujte pevnosť uchytenia kruhov. 
 Pred prvým použitím si najprv dôkladne prečítajte návod na použitie a riaďte sa uvedenými 

pokynmi. Potom návod uschovajte pre možné ďalšie použitie 
 Výrobok môže inštalovať len dospelá osoba. 
 Užívateľ výrobku je plne zodpovedný za správne a bezpečné umiestnenie. 
 Deti môžu používať výrobok iba za dozoru dospelej osoby. Držte výrobok mimo dosahu detí a 

domácich zvierat. 
 Na výrobku nesmie cvičiť viac osôb súčasne. 
 Nerobte na výrobku žiadne úpravy. 
 Pred cvičením konzultujte váš zdravotný stav a vhodnosť použitia tohto výrobku so svojím 

lekárom 
 Pokiaľ počas cvičenia pocítite nevoľnosť alebo bolesť, okamžite prestaňte cvičiť. Ďalší postup 

konzultujte s lekárom. Preťažovanie pri tréningu môže spôsobiť vážne zranenie či smrť. Ak 
pocítite nevoľnosť, okamžite prerušte tréning. 

 Všetci užívatelia musia byť informovaní o správnom použití výrobku a možnosti 
nebezpečenstva spojenom s cvičením. 

 Pravidelne kontrolujte, či nie je výrobok poškodený či opotrebovaný. Ak zistíte akékoľvek 
závady, výrobok nepoužívajte. Opotrebované či poškodené časti ihneď vymeňte. 
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Pripevnenie kruhov: 
1. Popruh zaveste na nosník. 
2. Kruh prevlečte popruhom. 
3. Popruh prevlečte prackou po smere šípky vyznačenej na pracke. 
4. Popruh pretiahnite otvorom na druhej strane pracky. 
5. Dĺžku popruhu nastavte na požadovanú výšku a nadbytočný popruh zrolujte. 
6. Prebývajúci popruh zaistite napr. gumičkou či sťahovacou páskou. 
7. Pripevnenie kruhov je dokončené. 
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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. 
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Gymnastic Rings MASTER 

MAS4A330 
 

Safety information 

 Maximum user weight: 500 kg 
 The gymnastic rings are suitable for home use only. The product cannot be used for 

commerical, therapeutic  etc. Purposes. 
 Check the strength of the anchoring point before each use by pulling on the rope sharply 

before each use. 
 Carefully read the safety precautions and information  before the first use. Keep the manual 

for future reference. 
 The gymnastic rings can be installed by an adult person only. 
 The owner is responsible for the appropriate instalation and use of the product. 
 Children can use the gymnastic rings only under adult supervision. Keep away from children 

and pets. 
 The product can use only one person at a time. 
 Do not modify any part of the product. 
 Before using the product, consult your training plan with a physician.  
 Do not overtrain as it can lead to serious health issues, injuries or even death. 
 If you feel nauseous during the workout, stop exercising immediately and contact your 

physician. 
 All users have to be informed about safety risks and proper use of the product. 
 Check the product for wear and damage regularly. Any damaged or worn part has to be 

replaced immediately. 
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Installation of the gymnastic rings: 
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WARRANTY 

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 manual. No text, details, or illustrations from this 
manual may be either reproduced, distributed, or become the subject of unathorized use for 
commercial ourposes, nor may they be made available to others. 
 
Reproduction prohibited! 
 
Address of local distributor: 


