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Důležité! 

Před použitím produktu si pozorně přečtěte všechny instrukce. Uchovejte tento návod pro budoucí reference. 

Výrobce neustále zlepšuje všechny typy modelů. Pochopte proto prosím, že se mohou vyskytnout změny u 
doručeného produktu, co se týče podoby, rysů a technologie. 
Z tohoto důvodu nemohou vzniknout žádné nároky týkající se informací, ilustrací a popisů v tomto návodě. Dotisk, 
kopírování nebo překlad, včetně úryvků, není bez písemného svolení výrobce povolen. 
Veškerá práva v souladu se zákonem a zákonem o kopírování jsou výslovně vyhrazena výrobcem. 
Změny vyhrazeny 

Důležitá bezpečnostní upozornění 
Před sestavením nebo používáním přístroje mějte na paměti následující upozornění. 

1. Maximální nosnost je 100 kg. Osoby, jejichž váha tuto nosnost přesahuje, by neměly přístroj používat.  
2. Udržujte děti a domácí zvířata po celou dobu mimo dosah přístroje. Nenechávejte děti bez dozoru v jedné 

místnosti s přístrojem. 
3. Pokud pociťujete závrať, nevolnost, bolest hrudníku nebo jakékoliv jiné abnormální symptomy, přestaňte 

ihned s cvičením. Konzultujte to ihned s lékařem. 
4. Umístěte přístroj na čistý, rovný povrch. Umístěte pod přístroj podložku pro zajištění stability a ochrany 

podlahy. 
5. Mějte na sobě vždy vhodné oblečení při cvičení. Zároveň je vyžadována běžecká nebo fitness obuv. 
6. Používejte přístroj pouze k jeho vyhrazenému účelu, který je popsán v tomto návodě. Nepoužívejte žádné 

jiné doplňky, které nejsou výrobcem doporučovány. 
7. Neumisťujte žádné ostré předměty do blízkosti přístroje. 
8. Lidé s  postižením by měli tento přístroj používat pouze za dohledu kvalifikovaného zdravotníka nebo lékaře. 
9. Před zahájením cvičení proveďte vždy protahovací cviky. 
10. Nikdy přístroj nepoužívejte, pokud správně nefunguje. 

 
Varování: Před zahájením tohoto či jakéhokoliv jiného cvičebního programu se poraďte se svým lékařem. To platí 
zejména pro osoby starší 35 let nebo osoby se zdravotními problémy. Před použitím si přečtěte všechny pokyny. 
Prodejce nepřebírá žádnou zodpovědnost za osobní zranění nebo majetkovou škodu způsobenou používáním 
přístroje. 
Uchovejte tyto instrukce 

Sestavení a používání 
Před začátkem 

1. Najděte vhodné místo k sestavení. Sestavte přístroj v otevřeném prostoru s dostatečnou ventilací a 
osvětlením. Jelikož je přístroj do jisté míry přenosný, není nutné jej sestavovat na místě, kde se bude 
používat. Z hlediska pohodlí byste se však měli vyhnout přenášením sestaveného přístroje mezi velkými 
vzdálenostmi, úzkými průchody nebo po schodech. 

2. Připravte si nástroje. Pro sestavení budete potřebovat následující nástroje. 
 klíč 
 běžný šroubovák 

3. Přečtěte si všechna bezpečnostní doporučení na straně 1. 
 
Seznámení se s hardwarem 
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4. Před sestavením si uspořádejte šrouby a matice. Matice jsou označeny průměrem svých dutin. Pro více 
informací konzultujte nákres a seznam částí. 

 

#30 plastový přední kryt (1 ks) 

 

 

 #31 plastový kryt násady (2 ks) 

 

 

#5 šroub ⌀4x16mm (1 ks) 

 

 

#17 šroub ⌀8x12mm (4 ks) 

 

 

#29 kolík (1 ks) 

 

 

#32 šroub ⌀8x16mm (4 ks) 

 

5. Potřebné nástroje: 

 
klíč (1 ks) 
 
 
 
 

Sestavení přístroje 
 

 Krok 1 
Spojte tyč (2) s posuvnou rámovou trubkou (1) pomocí šroubů (15). 
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 Krok 2 
Spojte řídítka (3) s posuvnou rámovou trubkou (1) pomocí šroubů (17) a obloukových podložek (23). 

Krok 3 
Připojte pěnové rukojeti (6) k horní části posuvné rámové trubky (1). 
Připojte pěnové rukojeti (7) ke kolennímu rámu. 
 

 Krok 4 
Připevněte monitor (12) na řídítka (3). Poté spojte konektor A s konektorem B podle obrázku. 
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 Krok 5 
Připojte plastový kryt řídítek (31) na řídítka (3). Připojte plastový přední kryt (31) a pomocí šroubu (5) 
upevněte. 
 
Zátěž 
Pozice "plank", neboli prkno, založena na tradičním pozdravu slunce v józe, je velmi prospěšná z hlediska síly, 
flexibility a rovnováhy, které se zároveň trénují. Pomocí toho přístroje dosáhnete ideální plankové pozice. 
Použijte jakýkoliv ze 4 zátěžových stupňů. Začněte s D-EASY pokud jste začátečník nebo chcete dělat více 
opakování. Poté můžete vyzkoušet 2 různé středně těžké zátěže (B-HARD, C-MEDIUM). Poslední zátěžový 
stupeň je nejtěžší (A-EXTREME).  

   
 
Odstraňte kolík (29) z posuvné rámové trubky (1). Zvolte stupeň zátěže (A-EXTREME, B-HARD, C-MEDIUM, D-
EASY), viz obrázek nahoře. 
 
 
Skladování 
Po ukončení cvičení odstraňte kolík (29) z posuvné rámové trubky (1). Složte přístroj a složte rámy u kolíku 
(29) podle obrázku. Skladujte na čistém a suchém místě. 
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Nákres 
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Seznam částí 

 
ČÍSLO POPIS MNOŽSTVÍ POZNÁMKA 

1 posuvná rámová trubka 1  
2 tyč 2  
3 řídítka 1  
4 kolenní rám 1  
5 šroub 1 ⌀4x15 
6 pěnová rukojeť 2 ⌀23x80xL160 
7 pěnová rukojeť 4 ⌀23x67xL160 
8 koncový uzávěr 4  
9 koncový uzávěr 6  

10 koncový uzávěr 2  
11 rukojeť řídítek 2 ⌀20x30xL205 
12 monitor 1  
13 vycpávka 2  
14 vycpávka 2  
15 chodidlová podložka 2  
16 šroub 2 M8xL45 
17 šroub 4 M8xL10 
18 šroub 4 D10x1,5 
19 velká rozpěrka 4 ⌀12x⌀8,2x9 
20 nylonová matice 8 M8 
21 plochá podložka 8 M8 
22 oblouková podložka 2 M8 
23 hřídel 1 M8xL180 
24 magnet 1 ⌀17x8 
25 ložisko 8 608Z 
26 rozpěrka 8 ⌀13x⌀8,5x5 
27 kolečko 4 ⌀55x30 
28 uzávěr 4 ⌀12 
29 kolík 1  
30 plastový přední kryt 1  
31 plastový kryt rukojeti 2  
32 šroub 4 ⌀M8xL16 
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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 např. nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a 
klik ke středové ose 
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou 
3. mechanickým poškozením 
4. opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy jako ložiska klínový 
řemen, opotřebení tlačítek na computeru) 
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: 
1. cvičení doprovázené zvukovými efekty a občasným vrzáním není závada bránící řádnému užívání stroje a tudíž nemůže být 
předmětem reklamace. Tento jev lze odstranit běžnou údržbou. 
2. doba životnosti ložisek, klínového řemene a dalších pohyblivých částí může být kratší než je doba záruky 
3. na stroje nutné provést odborné vyčištění a seřízení minimálně jednou za 12 měsíců 
4. v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, 
aby věc mohla být řádně užívána 
5. reklamace se uplatňuje zásadně písemně s přesným  označením typu zboží, popisem závady a potvrzeným dokladem o 
zakoupení 
 
 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v 
okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na 
určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si 
vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními 
předpisy uděleny pokuty.  

 
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. 
1. máje 69/14     
709 00 Ostrava – Mariánské Hory 
Czech Republic 
servis@mastersport.cz 
www.mastersport.cz 
 



 

9 
 

SK 
 

 

 

MASTER® SHAPER – LIFTER 

MAS4A096 

 

Návod k použitiu 

 



 

10 
 

SK Dôležité! 

Pred použitím produktu si pozorne prečítajte všetky inštrukcie. Uschovajte tento návod pre budúce referencie. 
Výrobca neustále zlepšuje všetky typy modelov. Pochopte preto prosím, že sa môžu vyskytnúť zmeny u doručeného 
produktu, čo sa týka podoby, rysov a technológie. Z tohto dôvodu nemôžu vzniknúť žiadne nároky týkajúce sa 
informácií, ilustrácií a popisov v tomto návode. Dotlač, kopírovanie alebo preklad, vrátane úryvkov, nie je bez 
písomného súhlasu výrobcu povolený. Všetky práva v súlade so zákonom a zákonom o kopírovaní sú výslovne 
vyhradené výrobcom. 

Zmeny vyhradené 
Dôležité bezpečnostné upozornenia 

Pred zostavením alebo používaním prístroja majte na pamäti nasledujúce upozornenie. 
1. Maximálna nosnosť je 100 kg. Osoby, ktorých váha túto nosnosť presahuje, by nemali prístroj používať. 
2. Udržujte deti a domáce zvieratá po celú dobu mimo dosahu prístroja. Nenechávajte deti bez dozoru v jednej 
miestnosti s prístrojom. 
3. Ak pociťujete závraty, nevoľnosť, bolesť hrudníka alebo akékoľvek iné abnormálne symptómy, prestaňte ihneď s 
cvičením. Konzultujte to ihneď s lekárom. 
4. Umiestnite prístroj na čistý, rovný povrch. Umiestnite pod prístroj podložku pre zabezpečenie stability a ochrany 
podlahy. 
5. Majte na sebe vždy vhodné oblečenie pri cvičení. Zároveň je vyžadovaná bežecká alebo fitness obuv. 
6. Používajte prístroj iba k jeho vyhradenému účelu, ktorý je opísaný v tomto návode. Nepoužívajte žiadne iné 
doplnky, ktoré nie sú výrobcom odporúčané. 
7. Neumiestňujte žiadne ostré predmety do blízkosti prístroja. 
8. Ľudia s postihnutím by mali tento prístroj používať iba za dozoru kvalifikovaného zdravotníka alebo lekára. 
9. Pred začiatkom cvičenia vykonajte vždy naťahovacie cviky. 
10. Nikdy prístroj nepoužívajte, ak správne nefunguje. 
 
Varovanie: Pred začatím tohto alebo akéhokoľvek iného cvičebného programu sa poraďte so svojím lekárom. To platí 
najmä pre osoby staršie ako 35 rokov alebo osoby so zdravotnými problémami. Pred použitím si prečítajte všetky 
pokyny. Predajca nepreberá žiadnu zodpovednosť za osobné zranenie alebo majetkovú škodu spôsobenú 
používaním prístroja. 
Uchovajte tieto inštrukcie 

Zostavenie a používanie 
Pred začiatkom 
1. Nájdite vhodné miesto na zostavenie. Zostavte prístroj v otvorenom priestore s dostatočnou ventiláciou a 
osvetlením. Keďže je prístroj do istej miery prenosný, nie je nutné ho zostavovať na mieste, kde sa bude používať. Z 
hľadiska pohodlia by ste sa však mali vyhnúť prenášaním zostaveného prístroja medzi veľkými vzdialenosťami, 
úzkymi priechodmi alebo po schodoch. 
2. Pripravte si nástroje. Pre zostavenie budete potrebovať nasledujúce nástroje: 
- kľúč  
- bežný skrutkovač 
3. Prečítajte si všetky bezpečnostné odporúčania na strane 1. 
 
Zoznámenie sa s hardvérom 
 

 Pred zostavením si usporiadajte skrutky a matice. Matice sú označené priemerom svojich dutín. Pre viac 
informácií konzultujte nákres a zoznam častí. 

 

#30 plastový predný kryt (1 ks) 
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 #31 plastový kryt násady (2 ks) 

 

 

#5 skrutka ⌀4x16mm (1 ks) 

1. Potrebné nástroje: 
kľúč (1 ks) 
 

 

 

 

#17 skrutka ⌀8x12mm (4 ks) 

 

 

#29 kolík (1 ks) 

 

 

#32 skrutka ⌀8x16mm (4 ks) 

 

 
 

Zostavenie prístroja 
 

 Krok 1 
Spojte tyč (2) s posuvnou rámovou rúrkou (1) pomocou skrutiek (15). 
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 Krok 2 
Spojte riadidlá (3) s posuvnou rámovou rúrkou (1) pomocou skrutiek (17) a oblúkových podložiek (23). 

Krok 3 
Pripojte penové rukoväte (6) k hornej časti posuvnej rámovej trubky (1). 

 Krok 4 
Pripevnite monitor (12) na riadidlá (3). Potom spojte konektor A s konektorom B podľa obrázku. 
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 Krok 5 
Pripojte plastový kryt riadidiel (31) na riadidlá (3). Pripojte plastový predný kryt (31) a pomocou skrutky (5) 
upevnite. 
 
Záťaž 
Pozícia "Plank", čiže doska, založená na tradičnom pozdrave slnka v joge, je veľmi prospešná 
prostredníctvom sily, flexibility a rovnováhy, ktoré sa zároveň trénujú. Pomocou tohto prístroja dosiahnete 
ideálnu plankovú pozíciu. Použite akýkoľvek zo 4 záťažových stupňov. Začnite s D-EASY, ak ste začiatočník 
alebo chcete robiť viac opakovaní. Potom môžete vyskúšať 2 rôzne stredne ťažké záťaže (B-HARD, C-
MEDIUM). Posledný záťažový stupeň je najťažší (A-EXTREME). 

   
 
Odstráňte klinec (29) z posuvnej rámovej trubky (1). Zvoľte stupeň záťaže (A-EXTREME, B-HARD, C-MEDIUM, 
D-EASY), viď obrázok hore. 
 
Skladovánie 
Po skončení cvičenia odstráňte kolík (29) z posuvnej rámovej trubky (1). Zložte prístroj a zložte rámy u kolíka 
(29) podľa obrázku. Skladujte na čistom a suchom mieste. 
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Nákres 
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Zoznam častí 
 

ČÍSLO POPIS MNOŽSTVO POZNÁMKA 
1 posuvná rámová trubka 1  
2 tyč 2  
3 riadidlá 1  
4 kolenný rám 1  
5 skrutka 1 ⌀4x15 
6 penová rukoväť 2 ⌀23x80xL160 
7 penová rukoväť 4 ⌀23x67xL160 
8 koncový uzáver 4  
9 koncový uzáver 6  

10 koncový uzáver 2  
11 rukoväť riadidiel 2 ⌀20x30xL205 
12 monitor 1  
13 vypchávka 2  
14 vypchávka 2  
15 chodidlová podložka 2  
16 skrutka 2 M8xL45 
17 skrutka 4 M8xL10 
18 skrutka 4 D10x1,5 
19 veľká rozperka 4 ⌀12x⌀8,2x9 
20 nylonová matica 8 M8 
21 plochá podložka 8 M8 
22 oblúková podložka 2 M8 
23 hriadeľ 1 M8xL180 
24 magnet 1 ⌀17x8 
25 ložisko 8 608Z 
26 rozperka 8 ⌀13x⌀8,5x5 
27 koliesko 4 ⌀55x30 
28 uzáver 4 ⌀12 
29 kolík 1  
30 plastový predný kryt 1  
31 plastový kryt rukovätí 2  
32 skrutka 4 ⌀M8xL16 
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Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi 
záruku 2 roky odo dňa predaja. 

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté: 
1. zavinením užívateľa t. j. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade so 
záručným listom napr. nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v 
kľučkách a kľučiek k stredovej osi 
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou 
3. mechanickým poškodením 
4. opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. Gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy ako ložiská 
klinový remeň, opotrebenie tlačidiel na computeru) 
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: 
1. cvičenie doprevádzané zvukovými efektami za občasným vŕzaním nie  je závada brániaca riadnemu užívaniu stroja a teda 
nemôže byť predmetom reklamácie. Tento jav možno odstrániť bežnou údržbou. 
2. doba životnosti ložísk, klinového remeňa a ďalších pohyblivých častí môže byť kratšia, ako je doba záruky 
3. na stroji je nutné vykonať odborné vyčistenie a nastavenie minimálne raz za 12 mesiacov 
4. v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku 
tak, aby vec mohla byť riadne užívaná 
5. reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným označením typu tovaru, popisom závady a potvrdeným dokladom o 
zakúpení 
 
 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení. Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v 
okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevyhadzujte do bežného odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobok odovzdajte na 
určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii 
potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie 
podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade 
s národnými predpismi udelené pokuty. 

 
Copyright - autorské 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. 

 
TRINET Corp., s. r. o. 
Cesta do Rudiny 1098    
024 01 Kysucké Nové Mesto 
Slovakia
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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. 

 

Enviromental protection - Information about electrical and electronic equipment disposal. 
Do not throw a device into a household waste container after its service life finishes or its repair is uneconomical. 
Hand the device over to a designated waste collection point to dispose it properly. 
There it will be accepted free of charge. The correct disposal will help to conserve natural resources and prevent potential negative effects on 
environment and human health which could arise from inappropriate waste handling. For more details please contact your local authorities or 
the nearest waste collection point. 
In case of the wrong disposal fines could be imposed in accordance with national regulations 

 

© 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:  
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Wichtig! 

Bitte lesen Sie sich vor Gebrauch des Produktes die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie diese 
Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Der Hersteller verbessert kontinuierlich alle Arten von Modellen. Bitte 
haben Sie Verständnis dafür, dass Änderungen in der gelieferten Ware auftreten können, was das Aussehen, 
Funktionen und Technologien des Produkts anbetrifft. 

Aus diesem Grund können keine Ansprüche in Bezug auf die Informationen, Abbildungen und Beschreibungen in 
dieser Anleitung abgeleitet werden. Nachdruck, Vervielfältigung und Übersetzung, auch auszugsweise, sind nur mit 
vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet. 

Alle Rechte in Übereinstimmung mit dem Gesetz und dem Kopiergesetz sind vom Hersteller ausdrücklich 
vorbehalten. 

Änderungen vorbehalten 

Wichtige Sicherheitshinweise  
Vor der Montage und Bedienung des Gerätes, beachten Sie die folgenden Hinweise. 

 Die maximale Gewichts-Kapazität beträgt 100 kg. Menschen, deren Gewicht diese Kapazität übersteigt, 
sollten das Gerät nicht verwenden. 

 Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät fern. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt im selben Raum mit 
dem Gerät. 

 Wenn Sie Schwindel, Übelkeit, Schmerzen in der Brust oder sonstige ungewöhnliche Symptome bemerken, 
hören Sie sofort mit dem Training auf und konsultieren Sie Ihren Arzt. 

 Stellen Sie das Gerät auf eine saubere, ebene Fläche. Legen Sie eine Matte unter das Gerät um die Stabilität 
zu gewährleisten und den Böden zu schützen. 

 Haben Sie immer angemessene Kleidung beim Training an. Lauf- oder Gymnastikschuhe sind ebenfalls 
erforderlich. 

 Verwenden Sie das Gerät nur zum vorgesehenen Zweck, wie in dieser Anleitung beschrieben. Verwenden Sie 
keine anderen Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.  

 Stellen Sie keine scharfen Gegenstände in der Nähe des Produkts. 
 Menschen mit Behinderungen sollten dieses Gerät nur unter Aufsicht einer qualifizierten medizinischen 

Fachkraft oder Arzt verwenden. 
 Vor dem Training Übungen führen Sie immer Stretching-Übungen durch. 
 Benutzen Sie niemals das Gerät, wenn es nicht richtig funktioniert. 

 
Warnung: Vor diesem oder irgendeinem anderen Beginn des Trainingsprogramms, konsultieren Sie Ihren Arzt. Dies 
gilt vor allem für Menschen über 35 Jahre oder Menschen mit gesundheitlichen Problemen. Achten Sie darauf, alle 
Anweisungen zu lesen. Der Verkäufer übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die durch die 
Verwendung des Geräts verursacht wurden. 
Bewahren Sie diese Anleitung 

Zusammensetzen und verwenden 
Vor dem Beginn 

 Wählen Sie einen geeigneten Ort zum Zusammensetzen aus. Setzen Sie das Gerät in einem offenen 
Raum mit ausreichender Belüftung und Beleuchtung zusammen. Da das Gerät in einem gewissen 
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Maße tragbar ist, ist es nicht notwendig, es an dem gleichen Ort zusammenzusetzen, wo es 
verwendet wird. In Bezug auf Komfort, sollten Sie jedoch vermeiden das Gerät zwischen den großen 
Entfernungen, enge Passagen oder Treppen zu übertragen. 

 Bereiten Sie die Werkzeuge vor. Zum Zusammensetzen werden Sie die folgenden Werkzeuge 
brauchen. 

 Schlüssel 
 Schraubenzieher 
 Lesen Sie alle Sicherheitshinweise auf Seite 1. 

 
Bekanntmachen mit der Hardware 

 Vor dem Zusammensetzen vorbereiten Sie sich die Schrauben und Muttern. Die Muttern sind mit dem 
Durchmesser ihrer Hohlräume markiert. Für genauere Informationen konsultieren Sie das Schaubild und 
die Teileliste. 

 

#30 Kunststoff-Frontabdeckung (1 Stk.) 

 

 #31 Kunststoff-Abdeckung des Griffs (2 Stk.) 

 

#5 Schraube ⌀4x16mm (1 Stk.) 

 

#17 Schraube ⌀8x12mm (4 Stk.) 

 

#29 Stift (1 Stk.) 

 

#32 Schraube ⌀8x16mm (4 Stk.) 

Benötigte Werkzeuge: 

 
Schlüssel (1 Stk.) 
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Zusammensetzen des Geräts 
 

 Schritt 1 
Verbinden Sie die Stange (2) mit dem Gleitrohr-Rahmen (1) mit Schrauben (15). 
 
 

 Schritt 2 
Verbinden Sie den Lenker (3) mit dem Gleitrohr-Rahmen (1) mit Schrauben (17) und gebogenen 
Unterlegscheiben (23). 

Schritt 3 
Verbinden Sie den Schaumgriff (6) mit dem oberen Teil des Gleitrohr-Rahmens (1). 
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Verbinden Sie den Schaumgriff (7) mit dem Knierahmen. 
 

 Schritt 4 
Befestigen Sie den Monitor (12) an den Lenker (3). Verbinden Sie dann den Stecker A mit dem Stecker B wie 
unten gezeigt. 

 
 

 Schritt 5 
Befestigen Sie die Kunststoffabdeckung des Lenkers (31) an den Lenker (3). Befestigen Sie die Kunststoff-
Frontabdeckung (31) mit Schrauben (5) und ziehen Sie fest. 
 
 
Last 
Die "Plank" Position, oder auch Unterarmstütz genannt, basierend auf den traditionellen Gruß der Sonne im 
Yoga, ist sehr vorteilhaft in Bezug auf Festigkeit, Flexibilität und Balance, die zugleich trainiert werden. Mit 
Hilfe dieses Gerät erreichen Sie die perfekte Plank Position. Verwenden Sie eine der vier Grade der Last. 
Beginnen Sie mit EASY-D, wenn Sie ein Anfänger sind oder mehr Wiederholungen machen wollen. Dann 
können Sie zwei verschiedene mittlere Lasten (B-hart, mittel-C) probieren. Der letzte Grad ist die schwerste 
Last (A-EXTREME). 
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Entfernen Sie der Stift (29) aus dem Gleitrohr-Rahmen (1). Wählen Sie den Grad der Last (A-EXTREME, B-
HARD, MEDIUM-C, D-EASY), siehe oben. 
 
Aufbewahrung 
Nach dem Training, entfernen Sie den Stift (29) aus dem Gleitrohr-Rahmen (1). Falten Sie das Gerät und 
falten Sie die Rahmen mit dem Stift (29), wie dargestellt. Bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen 
Ort. 
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Schaubild 

 
Teileliste  

 
Nu.    

1 Gleitrohr Rahmen 1  
2 Stange 2  
3 Lenker 1  
4 Knierahmen 1  
5 Schraube 1 ⌀4x15 
6 Schaumgriff 2 ⌀23x80xL160 
7 Schaumgriff 4 ⌀23x67xL160 
8 Endkappe 4  
9 Endkappe 6  

10 Endkappe 2  
11 Lenkergriffe 2 ⌀20x30xL205 
12 Monitor 1  
13 Polster 2  
14 Polster 2  
15 Fußsohle-Pad 2  
16 Schraube 2 M8xL45 
17 Schraube 4 M8xL10 
18 Schraube 4 D10x1,5 
19 Spacer 4 ⌀12x⌀8,2x9 
20 Nylonmutter 8 M8 
21 Flache Unterlegscheiben 8 M8 
22 Gebogene Unterlegscheiben 2 M8 
23 Welle 1 M8xL180 
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24 Magnet 1 ⌀17x8 
25 Lager 8 608Z 
26 Spacer 8 ⌀13x⌀8,5x5 
27 Rad 4 ⌀55x30 
28 Verschluss 4 ⌀12 
29 Stift 1  
30 Kunststoff-Frontabdeckung 1  
31 Kunststoff-Abdeckung des Griffs 2  
32 Schraube 4 ⌀M8xL16 

 
 
 

Der Verkäufer bietet folgende Garantie für den ersten Eigentümer: 2 
Jahre Garantie 

Die Garantie gilt nicht für folgende: 

1. Verschulden des Benutzers, d.h. Beschädigung durch unsachgemäße Montage, unsachgemäße Reparaturen, Verwendung im 
Missverhältnis mit dem Garantieblatt 

2. Unsachgemäße oder vernachlässigte Wartung 

3. Mechanische Beschädigung 

4. Abnutzung der Teile bei üblicher Benutzung (z. B. Gummi- und Kunststoffteile , bewegliches 

Mechanismus) 

5. Unabwendbares Ereignis und Naturkatastrophen 

6. Unfachliche Eingriffe 

7. Aufgrund Misshandlung oder unsachgemäßer Platzierung, niedriger oder hoher Temperaturen, Wasserwirkung , 
unverhältnismäßiges Drucks und Stoß, absichtliche Veränderung des Designs, Form oder Größe 

 
  UMWELTSCHUTZ -  Informationen zu der Liquidation elektrische und elektronische Anlage. 

Nach der Lebensdauer  das Band vergehen oder im Augenblick, wenn die Reparatur unekonomisch war, das Band werfen Sie nicht im Hausabfall weg. Fϋr den Zweck 
richtige Liquidation Erzeugnis geben Sie auf  den bestimmten Sammelplätze ab, wo werden die Maschine kostenlos annehmen. 
Mit der richtigen Liquidation helfen Sie wertvolle Naturquelle bewahren und helfen Sie mit der Prävention negative Auswirkungen auf die Umwelt und menschlich 
Gesundheit. Weitere Einzelheite fordern Sie von örtlichen Amt oder von Sammelplätze. Bei schlechten Liquidation diese Art des Abfalles können im Einklang mit 
nationalen Vorschriften Geldstrafen auferlegen.  

 

Copyright - Autorenrecht 
Die Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. macht alle Autorenrechte zu der Inhalt diese Anleitung zu der Benutzung geltend. Autorenrecht verbieten die Reproduktion der Teilen der 
Anleitung oder als das Ganze von dritte Seite ohne ausdrϋkliche Zustimmung der Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o.. Die Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. nimmt keine Verantwortung 
fϋr das Benutzung der Informationen, die in diese Anleitung sind. 

 
Die Adresse Lokal Verteiler: 
 

 


