
  

S1719 - Dřevěné gymnastické kruhy SPARTAN průměr 17 cm

 

Návod na použití 

 

Bezpečnostní upozornění: 
- Maximální nosnost je 80 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 ukončete cvičení!  
- 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 části musí být vyměněny.  
 
 
 
 
 
 



 

Připevnění kruhů:  

Obrázky jsou pouze ilustrativní,  nemusí přesně odpovídat danému výrobku 

1. Zahákněte kolečko na laně do háku ve stropě 

 
 
 

2. Uvolněte pojistku na oválném oku. Protáhněte lano s oválným okem přes dřevěný 
kruh.  

 

 

 

3. Promyslete si, jak vysoko chcete mít kruhy umístěny. Pak v požadované výšce 
protáhněte lano skrz oválné oko  

 

 

4. Zajistěte pojistku na oválném oku.  Pokud budete potřebovat měnit výšku, jednoduše 
uvolněte pojistku a lano posuňte. 

 

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. 
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