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HELMA MASTER FREAK  

MAS-B250 
Návod na použití 

Tento výrobek byl vyroben k ochraně při jízdě na kole, kolečkových bruslích, skateboardu atd. 
Ochrannou přilbu byste měli mít nasazenou při každé jízdě na kole, skateboardu či kolečkových bruslích. Abyste předešli úrazu 
hlavy, ujistěte se, že jste zakoupili přilbu ve správné velikosti. 
 
MAXIMÁLNÍ OCHRANY DOSÁHNETE POUZE S PŘILBOU VE SPRÁVNÉ VELIKOSTI A SE SPRÁVNĚ UTAŽENÝMI POPRUHY.  
Před prvním použitím si důkladně přečtěte následující pokyny! 
 
Bezpečnostní pokyny:  

 Tato přilba zajišťuje ochranu během jízdy na kole, skateboardu a kolečkových bruslích, ale slouží pouze pro provozování 
rekreačního sportu. Pro správné používání přilby si přečtěte následující instrukce. 

 Přilba není určena pro vrcholový sport, pro akrobacii a jiné extrémní cviky. Tato přilba neslouží jako profesionální 
ochranná sportovní pomůcka. 

 Přilba dostatečně neuchrání jezdce, který provozuje jak rekreační tak vrcholový sport a ne vždy chrání před poškozením 
těla.  

 Výrobek by měl být používán dohromady s ostatními ochrannými prostředky – jako např. chrániče.  
 Nedělejte na přilbě žádné úpravy a neodstraňujte originální prvky přilby. Nepřidávejte na přilbu žádné části, pokud to 

není dovoleno  v tomto návodu. Jakékoliv zásahy do přilby můžou způsobit ztrátu ochranných vlastností. 
 Tato přilba by neměla být používána dětmi při lezení či jiných aktivitách, při kterých hrozí nebezpečí oběšení, pokud se 

dítě zablokuje v přilbě. 
 Přilba ne vždy ochrání před úrazem.  
 Přilba se nesmí používat na lyžích, skútru a jakýmkoliv jiným sportům kromě jízdy na kole, skateboardu a kolečkových 

bruslích. 
 
Obrázek A 
Přední část 
Popruh 2, Popruh 1 
Fixátor 
Zadní popruh 
Přední bradový popruh 
Zadní část 
 
Obrázek B 
Přední část 
Přední bradový popruh 
Přitáhněte pro nastavení délky popruhu 
Zadní popruh 
 
POKYNY KE SPRÁVNÉMU UPEVNĚNÍ PŘILBY: 

1. Velikost přilby: 
Velikost přilby zvolte tak, aby byla pohodlná, ale aby vám či dítěti pevně seděla. 
Na přilbě se nachází regulátor, s jehož pomocí můžete velikost přilby upravit. Při 
pohybu přilby dopředu a dozadu, doleva a doprava by měla přilba sedět pohodlně, 
ale zároveň by měla lehce pohybovat s kůží na obočnicových obloucích. 

2. Nastavení popruhů: 
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Přilbu upevněte na hlavu tak, aby popruhy tvořily písmeno Y okolo uší. Popruhy utáhněte a zapněte pod bradou pomocí 
přezky. Volné konce popruhů zafixujte gumovými úchytkami, které jsou součástí balení. Popruhy by měly být utaženy 
tak, aby přilba zůstala pevně na místě a to i v případě, že byste se pokusili s přilbou manipulovat rukou. Nastavení délky 
popruhů se může během používání měnit, kontrolujte je proto průběžně. 

 
Varování 
Přilba není vhodná do prostředí s teplotou pod 0°C. Příliš nízké teploty mohou negativně ovlivnit funkční vlastnosti výrobku. 
 
Varování 
Ačkoliv ochranná přilba viditelně snižuje riziko úrazu, žádná přilba neochrání před všemi úrazy. 
 
Tato přilba byla navržena tak, aby tlumila náraz, při kterém může dojít k částečnému poškození skořepiny a/ nebo vložky. Takové 
poškození nemusí být viditelné okamžitě. V případě, že jste helmu měli nasazenu a stali jste se účastníkem nehody, helma splnila 
svůj účel a musí být nahrazena za novou. Zajistíte tak maximální ochranu při jízdě na kole atd. 
 
Pokyny k údržbě 
Ochrannou přilbu pravidelně udržujte. Čistěte ji jemným mýdlem a vodou. K údržbě nepoužívejte alkohol či přípravky na mytí 
oken, které by helmu mohly poškodit. Ochrannou helmu nevystavujte vysokým teplotám, nenechávejte ji v létě v autě a 
nevysoušejte fénem. Pravidelnou údržbou prodlužujete životnost tohoto výrobku. 
 
Upozornění 
Mějte na paměti, že ochranná přilba vás může ochránit pouze v případě, že ji máte nasazenu. 
 
Přilby jsou určeny k tomu, aby absorbovaly normální úroveň nárazu. Pokud dojde k poškození jejího ochranného povrchu nebo 
k poškození či uvolnění popruhů, helmu vyměňte za novou. 
 
ÚROVEŇ OCHRANY – STUPEŇ 2 
Životnost přilby: 3 roky 
Různé deformace, rýhy, praskliny nebo jiná poškození – například pásků, nebo pokud dojde k nárazu na přilbu. V těchto 
případech je třeba přilbu nahradit za novou, i když ještě neuplynula doba životnosti! 
 

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 
roky ode dne prodeje. 

Záruční podmínky: 
 na výrobek se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupě. 
 v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní 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, 

neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry  
 Reklamace se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a potvrzeným záručním listem. Záruku lze 

uplatňovat pouze u organizace, ve které byl výrobek zakoupen. 
 
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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                                            HELMA MASTER FREAK  

MAS-B250 
                                             Návod na použitie 
 
Tento výrobok bol vyrobený na ochranu pri jazde na bicykli, kolieskových korčuliach, skateboarde atď. 
Ochrannú prilbu by ste mali mať nasadenú pri každej jazde na bicykli, skateboarde alebo kolieskových korčuliach. Aby ste predišli 
úrazu hlavy, uistite sa, že ste zakúpili prilbu v správnej veľkosti. 
 
MAXIMÁLNU OCHRANU DOSIAHNETE LEN s prilbou V SPRÁVNEJ VEĽKOSTI  A SO SPRÁVNE utiahnutými POPRUHMI. 
Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte nasledujúce pokyny! 
 
Bezpečnostné pokyny: 

 Táto prilba zaisťuje ochranu počas jazdy na bicykli, skateboarde a kolieskových korčuliach, ale slúži len na 
prevádzkovanie rekreačného športu. Pre správne používanie prilby si prečítajte nasledujúce inštrukcie. 

 Prilba nie je určená pre vrcholový šport, pre akrobaciu a iné extrémne cviky. Táto prilba neslúži ako profesionálna 
ochranná športová pomôcka. 

 Prilba dostatočne neuchráni jazdca, ktorý prevádzkuje ako rekreačný tak vrcholový šport a nie vždy chráni pred 
poškodením tela. 

 Výrobok by mal byť používaný dohromady s ostatnými ochrannými prostriedkami - ako napr. chrániče. 

 Nerobte na prilbe žiadne úpravy a neodstraňujte originálne prvky prilby. Nepridávajte na prilbu žiadne časti, pokiaľ to 
nie je dovolené v tomto návode. Akékoľvek zásahy do prilby môžu spôsobiť stratu ochranných vlastností. 

 Táto prilba by nemala byť používaná deťmi pri lezení či iných aktivitách, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo obesenia ak 
sa dieťa zablokuje v prilbe. 

 Prilba nie vždy ochráni pred úrazom. 

 Prilba sa nesmie používať na lyžiach, skútri a akýmkoľvek iným športom okrem jazdy na bicykli, skateboarde a 
kolieskových korčuliach. 

 
Obrázok A  
predná časť 
popruh 2, popruh 1                     
fixátor 
zadný pás 
predný bradový popruh 
zadná časť   
 
Obrázok B 
predná časť 
predný bradový popruh 
pritiahnite pre nastavenie dĺžky popruhu 
zadný pás 
                                                                                                  
POKYNY K správnemu upevneniu PRILBY: 

1. Veľkosť prilby: 
Veľkosť prilby zvoľte tak, aby bola pohodlná, ale aby vám či dieťaťu pevne sedela. Na prilbe 
sa nachádza regulátor,  pomocou ktorého môžete veľkosť prilby upraviť. Pri pohybe prilby 
dopredu a dozadu, doľava a doprava by mala prilba sedieť pohodlne, ale zároveň by sa 
mala zľahka pohybovať s kožou na bočnicových oblúkoch. 
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2. Nastavenie popruhov: 

Prilbu upevnite na hlavu tak, aby popruhy tvorili písmeno Y okolo uší. Popruhy utiahnite a zapnite pod bradou pomocou pracky. 
Voľné konce popruhov zafixujte gumovými úchytkami, ktoré sú súčasťou balenia. Popruhy by mali byť dotiahnuté tak, aby prilba 
zostala pevne na mieste a to aj v prípade, že by ste sa pokúsili s prilbou manipulovať rukou. Nastavenie dĺžky popruhov sa môže 
počas používania meniť, kontrolujte ich preto priebežne. 
 
Varovanie 
Prilba nie je vhodná do prostredia s teplotou pod 0 ° C. Príliš nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť funkčné vlastnosti výrobku. 
 
Varovanie 
Hoci ochranná prilba viditeľne znižuje riziko úrazu, žiadna prilba neochráni pred všetkými úrazmi. 
 
Táto prilba bola navrhnutá tak, aby tlmila náraz, pri ktorom môže dôjsť k čiastočnému poškodeniu škrupiny alebo vložky. Takéto 
poškodenie nemusí byť viditeľné okamžite. V prípade, že ste helmu mali nasadenú a stali ste sa účastníkom nehody, helma 
splnila svoj účel a musí byť nahradená za novú. Zaistíte tak maximálnu ochranu pri jazde na bicykli atď. 
 
Pokyny na údržbu 
Ochrannú prilbu pravidelne udržujte. Čistite ju jemným mydlom a vodou. K údržbe nepoužívajte alkohol alebo prípravky na 
umývanie okien, ktoré by helmu mohli poškodiť. Ochrannú prilbu nevystavujte vysokým teplotám, nenechávajte ju v lete v aute 
a nevysúšajte fénom. Pravidelnou údržbou predlžujete životnosť tohto výrobku. 
 
Upozornenie 
Majte na pamäti, že ochranná prilba vás môže ochrániť len v prípade, že ju máte nasadenú. 
 
Prilby sú určené na to, aby absorbovali normálnu úroveň nárazu. Pokiaľ dôjde k poškodeniu jej ochranného povrchu alebo k 
poškodeniu či uvoľneniu popruhov, helmu vymeňte za novú. 
 
ÚROVEŇ OCHRANY - STUPEŇ 2 
Životnosť prilby: 3 roky 
Rôzne deformácie, ryhy, praskliny alebo iné poškodenia - napríklad pásikov, alebo ak dôjde k nárazu na prilbu. V týchto 
prípadoch je potrebné prilbu nahradiť za novú, aj keď ešte neuplynula doba životnosti! 
 

Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi záruku 2                           
roky odo dňa predaja. 

Záručné podmienky: 
 na výrobok sa poskytuje kupujúcemu záručná doba 24 mesiacov odo dňa kúpy. 
 v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo 

chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná. 
 Práva zo záruky sa nevzťahujú na vady spôsobené: 

                             -   mechanickým poškodením 
                             -   neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 
                             -   neodbornými zásahmi 
                             -   nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom  nízkej alebo vysokej 
teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo 
rozmermi 

 Reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s údajom o závade a potvrdeným záručným listom. 
Záruku je možné uplatňovať iba u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený. 

 
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  
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HELMET MASTER FREAK 

MAS-B250 
USER MANUAL 

 
This equipment is specified as sufficient for General Wheeled Sports. 
 
A helmet should always be used when cycling, skateboarding and roller skating. It helps to minimaze injuries and to 
protect your health. 
 
PROPER FIT AND CORRECT STRAP ADJUSTMENT ARE ABSOLUTELY NECESSARY TO ENSURE MAXIMUM HEAD PROTECTION 
FOR YOURSELF. CAREFULLY FOLLOW THE INSTRUCTIONS BELOW! 
 
Safety information:  

 The helmet is intended for pedal cyclists, skateboarders and roller skaters. Please read the instructions in this 
manual carefully. 

 The helmet is not suitable for professional sports, acrobatic cycling or extreme sports etc. It is for recreational use 
only. 

 The helmet will never protect you completely. Helmets can’t prevent all head injuries and cannot protect what 
they don’t cover.  

 The helmet should be used together with other protective components such as knee pads etc.  
 Do not modify or remove any original component parts of the helmet. Do not adapt the helmet for the purpose of 

attaching accessories. Any modification can lead to compromising the helmet’s protective abilities. 
 This helmet should not be used by children while climbing or doing other activities when there is a risk of 

strangulation if the child gets trapped with the helmet. 
 The helmet cannot prevent all injuries. 
 Do not use the helmet for skiing, motor scooter riding etc. Use only for cycling, skateboarding or roller skating. 

 
Figure A 
Strap no. 2, strap no. 1 
Retainer 
Rear strap 
Front chin strap 
 
Figure B 
Front Chin Strap 
Pull up to adjust the strap lenghts 

Rear strap 
 

 FITTING INSTRUCTIONS 
 1. HELMET SIZE 
 Choose a helmet size that is comfortable yet snug on your child’s head.  fitting 

adjust knob are provided to help achieve a custom fit.  Shift the helmet around 
back and forth, and side to side.  Helmet should remain comfortable yet move the 
skin of the brow with it. 

 
 2. ADJUSTING STRAPS 
 Place helmet level on head with strap junction forming a “Y” under ears.  Tighten all straps evenly and buckle under 

chin.  Secure loose end strap with rubber ring provided.  Straps should be tight enough to prevent helmet from shifting 
forward or backward when moved by hand.  Check these adjustments every time the helmet is worn. 

 
WARNING 
Do not use this Helmet in temperatures below 0ºC, as cold temperatures severely reduce the performance of the 
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 materials used. 

 
WARNING 
Although wearing a Helmet can significantly reduce the risk of injury, no Helmet can offer full protection. 
 
This helmet is designed to absorb the energy of a severe blow through partial destruction of the shell and/or lining.  Such 
damage may not be readily apparent.  If this helmet is involved in an accident, it has done its job.  Please replace it as 
soon as possible with another helmet to insure continued maximum protection. 
 
WARNING 
Contamination of, alteration to or misuse of this Helmet will dangerously reduce the performance of this product. 
 
Instructions for Cleaning 
Please take adequate care of this helmet.  Clean only with mild soap and water, as some common cleaning solution such 
as alcohol or window cleaner may damage it.  Do not subject it to high heat, as inside a locked car during the summer or 
drying it in front of a heater.  A little common sense will keep this helmet looking good and in safe condition. 
 
PLEASE NOTE 
Please remember, a helmet can only protect you if you wear a helmet! 
 
Helmets are made to handle normal levels of abuse, and should be replaced when either the hard plastic protective 
surface breaks, or the adjustable straps tear or come loose from the Helmet. 
 
Protection level – 2 
Lifespan of the product: 3 years 
If there are deformations, cracks, grooves and scratches etc on the helmet, or in case the helmet was involved in an accident 
– replace the helmet immediately, even if the lifespan is not over yet. 
 
 

       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 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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FAHRRADHELM MASTER FREAK 

MAS-B250 
 

Bedienungsanleitung 
 

Dieser Helm ist ausschließlich zum Schutz beim Radfahren, Tretrollerfahren, Skateboarden und Rollerskaten konzipiert. 
 

Der Fahrradhelm soll immer beim Radfahren, Tretrollerfahren, Skateboarden usw. verwendet werden. Um das Unfallrisiko zu 
minimalisieren, tragen Sie den Helm in einer passenden Größe.  
 
Richten Sie den Helm so aus, dass er richtig sitzt: Die Riemen müssen so eingestellt sein, dass sie die Ohren nicht bedecken. Der 
Verschluss darf nicht auf dem Kinn aufliegen. Riemen und Verschluss müssen komfortabel und fest eingestellt werden. 
Lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch. 
 
Sicherheitshinweise:  

 Dieser Helm ist ausschließlich für den Reitsport und für den Fahrradund Rollschuhsport geeignet. Für andere Sportarten 
wie Motorrad- und anderen Extremsports ist er nicht geeignet. 

 Der Schutz, den ein Helm gibt, hängt von den Umständen des Unfalls ab, wobei das Tragen eines Schutzhelmes nicht 
immer einen tödlichen Unfall oder längere Invalidität verhindert.  

 Um den maximalen Schutz zu erreichen, verwenden Sie den Helm immer zusammen mit anderen Protektoren wie 
Knieschoner usw.  

 Keine Veränderungen an der Helmschale vornehmen! Niemals anbohren oder Gegenstände anschrauben. Jede 
Veränderung kann die Schutztfähigkeit verringern. 

 Die Helm darf nicht von Kindern beim Klettern oder bei anderen Spielen getragen werden, bei dennen 
Strangulierungsgefahr besteht. 

 Der Helm kann Sie nicht von allen Unfällen schützen. 
 Nicht für Skifahren, Motorradfahren, Extremsports usw. geeignet. 

 
Bezeichnung A 
Band Nr. 2, Band Nr. 1 
Halter 
Hinterer Band 
Vordere Kinnband 
 
Bezeichnung B 
Vordere Kinnband 
Hochziehen um die Band-Länge 
einstellen 
 
 

 
ANLEITUNG ZUR RICHTIGEN FAHRRADHELM-EINSTELLUNG: 

1. Größe des Helms: 
Die Größe des Helms wählen Sie immer so, dass der Helm sowohl komfortabel 
als auch fest sitz. Das integrierte Größenverstellsystem lässt sich mittels eines Drehknopfs stufenlos am Hinterkopf 
verstellen. Bei einer Bewegung des Kopfs soll der Helm so fest sitzen, dass er mit dem Haut der Augenbrau leicht 
bewegt.  

2. Kinnband-Einstellung 
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 Vorderes und hinteres Gurtband sollen ein Dreieck um das Ohr ergeben, bei dem der vordere Gurt kürzer ist als der 

hintere Gurt. Passen Sie die Länge der Gürte an und schließen Sie den Kinnverschluss ein. Achten Sie darauf, dass der 
Kinnband nicht zu locker ist. In diesem Fall muss er mit Hilfe der Windung am Verschluss nachgezogen werden. Das 
Gurtband muss richtig durch den Verschlussteil gefädelt sein und unmittelbar hinter dem Verschlussteil durch das 
kleine mitgepackte Gummiband geführt und dadurch geklemmt werden. Die Kinnband-Einstellung muss während der 
Verwendung des Helms regelmäßig kontrolliert werden. 

 
Hinweis 
Verwenden Sie den Helm nicht, wenn die Temperatur unter 0°C senken. Niedrige Temperatur kann zur Beschädigung des 
Materials führen.  
Hinweis 
Ein Helm kann den Träger nicht vor allen vorhersehbaren Unfällen schützen. Abhängig vor der Art des Aufpralls können auch 
Unfälle, die bei sehr niedriger Geschwindigkeit geschehen, ernsthafte Kopfverletzungen verursachen oder sogar tödlich 
ausgehen. Fahren Sie deshalb stets mit äußerster Vorsicht. 
 
Wechseln Sie den Helm aus und entsorgen Sie ihn, wenn er einem heftigen Stoß, z. B. nach einem Unfall, ausgesetzt war. Selbst 
bei nicht sichtbaren Schäden sollte der Helm nach schweren Stößen durch einen neuen Helm ersetzt werden. Gleiches gilt, wenn 
der Helm nicht richtig passt.  
 
Hinweis 
Entfernen Sie keine Originalteile und nehmen Sie keine unsachgemäßen Veränderungen an diesem Helm vor. Dies kann die 
Schutzfunktion des Helms erheblich beeinträchtigen. 
Reinigung 
Verwenden Sie keine Lösungs- oder Verdünnungsmittel oder andere Chemikalien an Ihrem Helm. Dies kann Schäden am Helm 
verursachen, die die Schutzfunktion erheblich beeinträchtigen. Bewahren Sie den Helm nicht in der Nähe von Heiz- und 
Wärmequellen auf, z. B. hinter Glasscheiben im Auto. Hohe Temperatur, bereits ab 60 °C, kann den Helm ernsthaft beschädigen. 
Unebene Helmoberfläche und Bläschenbildung sind Anzeichen einer solchen Beschädigung. 
Regelmäßige Reinigung kann der Lebensdauer Ihres Helms verlängen. 
Hinweis 
Der Helm kann Sie schützen nur, wenn Sie ihn tragen. 
Ein Helm bietet keinen 100-prozentigen Schutz vor Verletzungen. Er kann aber dazu beitragen, die Schwere von Verletzungen zu 
verringern. Falls der Helm beschädigt wird, ersetzen Sie ihn für einen neuen. 
Schutzgrad  – 2 
Lebensdauer des Produktes: 3 Jahre 
Infolge eines Sturzes bzw. eines stärkeren Aufpralls kann die Schutzwirkung der Helmschale stark beeinträchtigt werden, selbst 
wenn äußerlich keine Beschädigung zu erkennen ist. Wechseln Sie einen Helm deshalb danach unbedingt aus und verwenden Sie 
nie einen Helm, der in einen Unfall verwickelt war! 
 

Der Verkäufer spendet auf dieses Erzeugnis dem ersten Besitzer eine 
Garantie von 2 Jahren von dem Tag des Verkaufes. 
Garantie gilt nicht auf folgende Defekte: 
 eine Beschädigung, die vom Benutzer verschuldet wurde 
 eine Beschädigung, die aufgrund einer falschen Montage verursacht wurde,  
 unsachgemäße Reparaturversuche,  
 Verwendung im Widerspruch mit dem Benutzermanual,  
 unrichtige oder unregelmäßige Wartung, 
 mechanische Beschädigung, 
 Abnutzung der Teilen bei Überbelastung,  
 unabwendbares Ereignis und Katastrophe, 
 inkompetente Behandlung, 
 ungeeignetes Umgehen oder ungeeignete Platzierung, Aussetzung zu einer niedrigen oder höheren Temperatur, 

Aussetzung zum Wasser, Druck und Prallen,  
  

Copyright - Autorenrecht 
Die Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. geltend machen alle Autorenrechte zu der Inhalt dieses Benutzermanuals.  
Autorenrechte verbieten die Reproduktion der Teilen der Anleitung oder als das Ganze von der dritten Seite ohne die ausdrückliche Zustimmung der 
Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. nimmt keine Verantwortung fϋr das Patent der Benutzung dieses Benutzermanuals ϋber. 
 
 
 Die Adresse des lokalen Verteilers: 


