
Návod na použití 

    

 
Eliptical pro děti  

 
Upozornění! 

Nebezpečí udušení: 

Obsahuje drobné části, které 

nejsou vhodné pro děti do 3 let. 

                      

 



Důležité upozornění: 

 

1. K sestavení je zapotřebí min. 1 dospělé osoby 

2. Před použitím si přečtěte všechny pokyny 

3. Uložte tyto pokyny pro budoucí použití 

4. Doporučený věk 3-7 let. 

5. Není určen pro děti nad 68kg. 

6. Před použitím konzultujte s lékařem svého dítěte 

7. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru při používání tohoto zařízení. 

8. Neponechávejte drobné nesmontované součásti a plastové sáčky mimo dosah dětí a důkladně 

odstraňte všechny plastové sáčky. 

9. Při rozbalení a montáži výrobku je třeba dbát opatrnosti. Děti by neměly manipulovat s žádnými 

součástmi nebo bateriemi. Děti by neměly pomáhat sestavit výrobek. 

10. Nikdy nepoužívejte výrobek v blízkosti schodů, strmých svahů, silnic, bazénů nebo jiných 

vodních oblastí. 

11. Přístroj je určet pro použití pouze 1 osobou. Nepouštějte na přístroj více osob zároveň. 

12. Děti by měly při používání výrobku používat vždy vhodnou obuv. 

13. Noste vhodný oděv při používání zařízení. Dávejte pozor na nošení volného oblečení, které 

může být zachyceno v zařízení nebo které může omezit/zabránit plynulému pohybu. 

14. Nenechávejte děti na výrobku stát. 

15. Pokud je některá část tohoto výrobku rozbitá, okamžitě jej přestaňte používat. 

16. Výrobek by měl být před každým použitím zkontrolován dospělým. Všechny šrouby a matice by 

měly být utaženy. 

17. Děti by měly být dospělou osobou informovány o správném způsobu používání výrobku. 

18. Nainstalujte výrobek na stabilní, hladký povrch. Doporučuje se použití rohoží. 

19. Nesprávné nebo nadměrné používání může vést ke zranění. 

20. Zastavte váš trénink okamžitě, pokud máte pocit závrati, slabosti nebo vyčerpání. Pokud je dítě 

tělesně postiženo nebo se zotavuje z fyzického zranění, důrazně doporučujeme, abyste přístroj 

nepoužívali bez zvláštního povolení a dohledu od svého lékaře. 

21. Dospělá osoba by měla pomáhat dětem přizpůsobit odpor pedálů a výšku sedadla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Montážní instrukce: 

 

Seznam součástí 

 

8 x šrouby, matice a podložky 

nožních trubek. 

4 x šrouby nožní desky 

 

2 X Imbusový klíč 

 

1 x Klíč 

 

 

 

 

 

 

 
 



Krok 1. Připojte rohové sloupky 

  

Pro upevnění 4 rohových sloupků použijte 8 x šrouby, matice a podložky 

nožních trubek. 

1. Sejměte matice ze základny pomocí klíče. 

2. Umístěte rohový sloupek a dotáhněte matice základny dodávaným 

klíčem. 

 

Ujistěte se, že vetší otvor na 

sloupcích směřuje směrem 

dovnitř 

 

 

 

 

 

Krok 2. Namontujte ramena 



 

Odstraňte šrouby z 

tyče pomocí 

imbusového klíče. 

 

Protáhnětetyč 

horním otvorem na 

zadních ramenách. 

 

Umístěte každý 

konec tyče do otvoru 

na rohových tyčích. 

 

Upevněte 

imbusovým 

klíčem na obou 

koncích 

 

Krok 3. Montáž předních houpacích ramen 

 

Opakujte předchozí proces. 

 

Ujistěte se, že rukojeť na předních 

houpacích ramenách směřovala dovnitř. 

 

Krok 4. Montáž nožních desek 

 

Odmontujte šrouby z podpěrných 

jednotek nožních desek. Podložky 

umístěte k otvoru ve spodní části 

otočných ramen. Nasaďte opěrku nožní 

desky. 



 

Upozornění: 

Ujistěte se, že zarážka špičky na nožní 

desce směřuje k přední straně. 

 

Hotovo! 

                       
           


