
HRAZDA XL
SHARP SHAPE

Tento stroj je určen pouze pro domácí použití. Stroj není určen pro komerční účely a vyšší výkonnostní
zatížení. Nesprávné používání (např. nadměrnécvičení, prudké pohyby bez rozcvičení, špatné nastavení)
může poškodit vaše zdraví. Před začátkem cvičení konzultujte váš zdravotní stav (srdeční systém, krevní
tlak, ortopedické problémy atd.) se svým lékařem. Výrobek je testován a navržen tak, aby bylo riziko úrazu co
nejmenší. Riziko úrazu a poškození majetku však nelze zcela odstranit. Za případné potíže proto neneseme
žádnou zodpovědnost.lavního textu

Základní informace

Bezpečnostní informace

Abyste zamezili úrazu či poškození stroje, dodržujte následující pravidla:
- maximální hmotnost uživatele 130 kg
- nezavěšujte se na hrazdu dolními končetinami
- hrazdu používejte pouze tehdy, když jste si jisti, že jsou zárubně dostatečně pevné pro její připevnění
- před použitím se ujistěte, že je hrazda pevně připevněna ve dveřích
- děti do 18 let by měly na hrazdě cvičit pouze za dozoru dospělé či kvalifikované osoby
- hrazda není vhodný pro terapeutické cvičení
- během přítahů provádějte pouze kontrolované pohyby, při cvičení nekmitejte a neprovádějte trhavé pohyby
- hrazda se nesmí používat v nevětraných místnostech
- chraňte stroj před kontaktem s vysokou teplotou, vlhkostí a vodou
- před použitím si důkladně přečtete návod na použití
- pravidelně kontrolujte všechny části, pokud jsou poškozeny, hrazdu nepoužívejte a ihned poškozené části
vyměňte nebo kontaktujte dodavatele
- pravidelně kontrolujte všechny šrouby a matice, zda jsou pořádně dotaženy
- nenechávejte děti a domácí zvířata bez dozoru na stroji či v jeho blízkosti, tento stroj není hračka



Určeno pro dveřní zárubněs šířkou: 60 - 90 cm Určené pro dveřní zárubně s tloušťkou: cca 150 mm. 
Hrazda musí přesahovat dveřní zárubně na obou stranách.

Hrazdu je nutné před použitím sestavit: Spojte hlavní tyče (2, 3) dohromady a pomocí šroubů (D) a matek (C)
k nim připojte zahnuté a přídavné tyče a hranatou závěsnou tyč.

V případě potřebylze hrazdu připevnit napevno ke zdi. 



Údržba a skladování

Pravidelně provádějte běžnou údržbu stroje na základě vytížení stroje, minimálně však po 20 hodinách
provozu.
Údržba zahrnuje:
1.Pravidelnou kontrolu všech součástí (šroubya matice) a jejich pravidelné dotahování.
2. K čištěnípoužijte jen mýdlovýroztok a nikoli čisticí prostředky.
3.  Skladujte stroj vždy na suchém místě.

-na stroj se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupě
-v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobenévýrobní závadou nebo vadným
materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána
- práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené: mechanickým poškozením / neodvratnou událostí,
živelnou pohromou/ neodbornými zásahy / nesprávným zacházením či nevhodným umístěním / vlivem nízké
nebo vysoké teploty / působením vody / neúměrnýmtlakem a nárazy / úmyslně pozměněným designem,
tvarem nebo rozměry / nesprávnou údržbou/ opotřebením  výrobku při běžném používání
- reklamace seuplatňuje  zásadně  písemněs  údajem o závadě
- záruku lze uplatňovat pouze u organizace, ve které byl výrobek zakoupen
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