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Činka MASTER® jednoruční nastavitelná 

MAScinAd20 , MAScinAd32 
Použití činky: 
KROK 1 
Umístěte nastavitelnou činku do základny. Samčí a samičí spojky musí být zarovnány. 

obr. A 
KROK 2 
Vyberte hmotnost činky otáčením rukojeti tak dlouho, dokud se ve 
středu okna neukáže požadovaná hmotnost. 

 
 
 
obr. B 

 
KROK 3 
Zvedněte nastavenou činku přímo ze základny. 

obr. C 
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KROK 4 
Položte činku na rovný povrch. Zkuste otočit rukojetí normální silou. Rukojeť musí zůstat v zajištěné poloze. 
Zkontrolujte, zda jsou konce tyčí maximálně 5 mm od vybraného závaží. 

obr. D 
Po použití - KROK 5 
Po použití vraťte nastavitelnou činku do základny. Ujistěte se, že jsou samčí/samičí spojky zarovnány.  

obr. E obr. F 
Nepoužívejte činku, pokud jsou spojky poškozené. 
 
Pravidelně kontrolujte celkový stav činky a kontrolujte uvedené body: 
- činku lze nastavovat pouze v základně 
- samčí a samičí spojky se musí vyrovnat – viz obr. F 
- nikdy se nepokoušejte zvedat činku ze základny, pokud není v plně zvolené poloze, viz obr. B 
- pravidelně kontrolujte samčí a samičí spojení (viz obr. A). Pokud jsou poškozené, před použitím je 
vyměňte. 
- pravidelně kontrolujte, zda zacvakávací mechanismus funguje při všech různých volbách hmotnosti, viz 
obr. D. Nikdy nepoužívejte činku, pokud lze rukojetí otáčet normální silou, pokud není v základně.  
- nikdy se nepokoušejte činku používat, aniž byste měli na základně kompletní sadu závaží. 
 
Důležitá upozornění: 

1. Před začátkem cvičení zkonzultujte váš zdravotní stav se svým lékařem. 

2. Před použitím zkontrolujte, zda je vše bezpečné -  pokud jsou některé části opotřebované či poškozené, nepoužívejte toto zařízení. 

3. Cvičení není vhodné pro těhotné ženy. 

4. Nenechávejte cvičit děti bez dozoru dospělé osoby. 

5. Pokud se nebudete při cvičení cítit dobře, bude vám špatně od žaludku nebo budete mít jiný nepříjemný pocit, ihned cvičení přerušte. 

6. Není určeno pro starší osoby, malé děti a nemocné osoby. 

7. Cvičení provádějte lehce a plynule, bez prudkých pohybů. 
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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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Činka MASTER® jednoručná nastaviteľná 
MAScinAd20 , MAScinAd32 

Použitie činky: 
KROK 1 
Umiestnite nastaviteľnú činku do základne. Samčie a samičie spojky musia byť zarovnané. 

obr. A 
KROK 2 
Vyberte hmotnosť činky otáčaním rukoväti tak dlho, dokým sa v 
strede okna neukáže požadovaná hmotnosť. 

 
 
 
obr. B 

 
KROK 3 
Zdvihnite nastavenú činku priamo zo základne. 

obr. C 
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KROK 4 
Položte činku na rovný povrch. Skúste otočiť rukoväte normálnou silou. Rukoväť musí zostať v zaistenej 
polohe. Skontrolujte, či sú konce tyčí maximálne 5 mm od vybraného závažia. 

obr. D 
Po použití - KROK 5 
Po použití vráťte nastaviteľnou činku do základne. Uistite se, že sú samčie/samičie spojky zarovnané.  

obr. E obr. F 
Nepoužívajte činku, pokiaľ sú spojky poškodené. 
 
Pravidelne kontrolujte celkový stav činky a kontrolujte uvedené body: 
- činku je možné nastavovať len v základni 
- samčie a samičie spojky se musia vyrovnať – viz obr. F 
- nikdy sa nepokúšajte zdvíhať činku zo základne, pokiaľ nie je v plne zvolenej polohe, viz obr. B 
- pravidelne kontrolujte samčie a samičie spojenie (viz obr. A). Pokiaľ sú poškodené, pred použitím ich 
vymeňte. 
- pravidelne kontrolujte, či zacvakávací mechanizmus funguje pri všetkých rôznych voľbách hmotnosti, viz 
obr. D. Nikdy nepoužívajte činku, pokiaľ je možné rukoväťou otáčať normálnou silou, pokiaľ nie je v 
základni.  
- nikdy se nepokúšajte činku používať, bez toho, aby ste mali na základni kompletnú sadu závaží. 
 
Dôležité upozornenie: 

1. Pred začiatkom cvičenia skonzultujte váš zdravotný stav so svojim lékarom. 

2. Pred použitím skontrolujte, či je všetko bezpečné -  pokiaľ sú niektoré časti opotrebované či poškodené, nepoužívajte toto zariadenie. 

3. Cvičenie nie je vhodné pre tehotné ženy. 

4. Nenechávajte cvičiť deti bez dozoru dospelej osoby. 

5. Pokiaľ sa nebudete pri cvičení cítiť dobre, bude vám zle od žalúdku alebo budete mať iný nepríjemný pocit, ihneď cvičenie prerušte. 

6. Nie je určené pre staršie osoby, malé deti a choré osoby. 
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7. Cvičenie robte ľahko a plynule, bez prudkých pohybov. 

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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Adjustable dumbbell MASTER®  

 MAScinAd20 , MAScinAd32 
STEP 1 
Place the adjustable dumbbell in the base unit. Female and male connectors must be aligned. 

obr. A 
STEP 2 
Selet weight by turning handle unitl desired weight is centered in 
the window. 

 
 
 
obr. B 

 
STEP 3 
Life the adjustable dumbbell straight up out of the base unit. 

obr. C 
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STEP 4 
Place dumbbell on flat surface. Try turning the handle with normal force. The handle must remain in locked 
position. Check that the bar ends are within 5 mm of the selected plate.  
 

obr. D 
After use – STEP 5 
After use return adjustable dumbbell to base unit. Make sure that the Male/female connectors are aligned. 
Make sure that the Male/female connectors are alighned. Do not use if connectors are damaged. 

obr. E obr. F 
 
Regularly inspect the general condition of the dumbell and check the points listed. 
- the dumbbell can only be djusted when in the base unit 
- Female and male connectors must align, see fig. F 
- never attempt to lift the dumbbell from the base unit if not in fully selected position, see fig. B 
- carefully inspect male and female connections (see fig. A) regularly. Replace before use, if damaged. 
- regularly check if the locking mechanism is working in all different weight selections, see fig. D. Never use 
dumbbell if the handle can be turned with normal force whne not in base unit. Return dumbbell to 
distributor for service.  
- never attempt to use the dumbbell without having the complete set of weights plates in the base. 

 

Warnings: 
1. Consult your health with doctor before starting exercise. 
2. Check all parts of product, if it is safe. If some part is demaged, never use it! 
3. This exercise is not suitable for pregnant woman. 
4. Don´t let to exercise childeren without adults. 
5. It is not suitable for very old people, babies and  sick persons. 
6. Stop exercise immediatelly if you don´t feel well, , eel sick or other unpleasant feeling. 
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7. Don´t make rapid move. 

 

 

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:  
 


