
Комбиниран фитнес уред

Наръчник за експлоатация

Уважаеми клиенти,

Благодарим  ви,  че  избрахте  нашия  гладиатор.  Пожелаваме  ви  приятни
моменти с него и успех по време на тренировките. 

Моля,  следвайте  стриктно  приложените  инструкции  за  монтиране  и
безопасна  експлоатация  на  уреда.  При  възникнали  въпроси  от  ваша
страна, моля свържете се с нашите консултанти.

Основна информация:

Този уред е предназначен за домашна употреба. Също така може да се използва за 
търговски цели.

· Неправилното използване на уреда (като прекомерни упражнения, резки движения, без
подгряване, лош контрол), може да навреди на здравето ви.

· Преди да се упражнявате се консултирайте с лекар за вашето здравно състояние – 
сърдечно-съдова система , кръвното налягане, ортопедични проблеми и др.

· Производителят не носи отговорност за всяка вреда, щета или повреда, причинени от 
употребата на този продукт или лош монтаж и поддръжка.

Препоръчително е сглобяването на уреда да се извърши от специалист. За повече 
информация, моля свържете се с търговеца на уреда.

Информация за безопасност:
За да се предотврати нараняване или увреждане на оборудванете, спазвайте следните 
правила:
· Машината не може да се използва в непроветриви помещения.



· Високата температура, влажността на въздуха и водата не трябва да влизат в контакт с 
машината.
· Компютърът автоматично ще спре, ако вие спрете да въртите педалите.
· Преди употреба, прочетете тези инструкции.
· Поставете устройството на стабилна и равна повърхност. Уреда трябва да застане 
стабилно.

· Оставете открито пространство около машината най-малко 2 метра във всички посоки.
· Неправилни или прекомерни упражнения могат да влошат вашето здраве.
· Уверете се, че лостовете и другите механизми за регулиране на машината са закрепени 
здраво.
· Проверете всички сегменти. Ако те са повредени, не използвайте машината и 
незабавно се свържете с доставчика за замяна на повредените части.
· Периодично проверявайте всички болтове и гайки дали са затегнати.
· Не оставяйте деца или домашни любимци без надзор в близост до машината.
· Тази машина не е играчка.

· Дръжте това ръководство за поръчване на всички резервни части в бъдеще.

Важно:

Връщането на стоката става само в оригиналната опаковка или опаковки, които са безопасни 
за транспортиране и не може да бъде повредана машината.

Инструменти

Повечето от нашите продукти са снабдени с основните инструменти, които ще ви дадът 
възможност успешно да сглобите продукта. Но все пак може да имате нужда от чук и 
френски ключ.

Работно място
Осигурете си достатъчно чисто пространство където да сглобите уреда. Това ще ви позволи 
да се движите около продукта, докато го сглобявате и ще се намали възможността за 
нараняване.

Помощ от приятел
Може да сглобите уреда по-бързо, по-безопасни и по-лесно с помощта на един приятел, тъй 
като някои от компонентите може да са големи или тежки.

Отворете кутията
Внимателно отворете кутията, която съдържа вашия продукт, като се вземат под внимание 
предупреждението отпечатано върху картонената опаковка за да се гарантира, че рискът от 
нараняване е намален. Внимавайте за остри скоби, които могат да бъдат използвани за 
закрепване на капака, тъй като те могат да причинят вреда. Не забравяйте да отворите кутия в
правилно положение, тъй като това ще бъде най-лесният и безопасен начин.

Разопаковане
Внимателно разопаковайте всеки компонент. Моля, обърнете внимание, че някои от 
частите могат да бъдат предварително монтирани на основните компоненти.

Безопасност

Преди да предприеме някаква дейност, която влияе върху сърдечно-съдови Ви 
система, се консултирайте лекар. Моля, прочетете внимателно това ръководство 
преди да започне сглобяването на вашия продукт или да започнете да се 



упражнявате.

·  Не оставяйте деца да се упражняват на уреда. Също така не оставяйте децата да си 
играяят с уреда.

·  Зони за безопасност - винаги да е налице един метър свободно 
пространство от уреда на всички страни.

·  Редовно проверявайте дали гайки, болтове и фитинги са здраво затегнати. 
Правете периодична проверка на всички движещи се части.

· Почиствайте само с влажна кърпа без почистващи препарати.

·  Преди употреба се уверете, че вашият продукт е поставен на твърда, равна 
повърхност. Ако е необходимо, използвайте гумена подложка за да се намали 
възможността за подхлъзване.

·  Винаги носете подходящи дрехи и обувки, Не носете широки дрехи, които могат 
да бъдат захванати от уреда по време на тренировка.

Инструкции за сглобяване:
Препоръчваме уреда да бъде сглобен от специалист, в противен случай при 
неправилно свързване на даден елемент, продавачът не поема гаранция
Ако решите Вие да го сглобите, моля следвайте стриктно схемите при монтаж,
които са в другата част на упътването, намиращо се в кашона на уреда.

Съхранение и употреба
Продуктът е предназначен за използване в чисти и сухи помещения. Не трябва да се 
съхранява в прекалено студени и влажни места, тъй като това може да доведе до корозия и 
други проблеми, които са извън нашия контрол..

Уважаеми клиенти,
Вие сте длъжни да предадете за рециклиране съответните материали от уреда: 

- Външна опаковка (картон)
- Отляти части от полистрол
- Опаковки и торбички от полиетилен
- Електрооборудване
- Каиши от полипропилен
- Уредът не трябва да се изхвърля заедно с домашния боклук

За връзка с фирми за рециклиране на отпадъците се обърнете към вносителя!

Продавач: Sportensklad.BG,  Соларшоп ЕООД , гр.София , Дружба 2, бл.283
Вносител: Sportensklad.BG,  Соларшоп ЕООД , гр.София , Дружба 2, бл.283
Производител: Мастър спорт с.р.о , Чехия, 70900 Острава


