
Регулируеми дъмбели 15кг или 10кг 

УПЪТВАНЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

• Този уред е предназначен само за домашна употреба, за физически упражнения . 
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.

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

• Информация за безопасност:
• Сглобете дъмбела и притегнете добре гайките и лоста. 

Консултирайте се със специалист за упражненията преди употреба. 
• Не хвърляйте дъмбела. 
• Затягайте добре гайките при тренировка, за да не се разбие резбата им и да не се 

нараните. 
• 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 уреда са закрепени 
здраво.

• Проверете всички сегменти. Ако те са повредени, не използвайте уреда и незабавно се 
свържете с доставчика.

• Осигурете си достатъчно чисто поне два метра радиус пространства, където да 
тренирате без да нараните себе си, околните или някой предмет.

• Не правете упражнения над главата си, които могат да ви наранят. 
• Не оставяйте деца или домашни любимци без надзор в близост до уреда.
• Този уред не е играчка.
• Съхранете това ръководство.
• Съхранявайте уреда на сухо място, без пряка слънчева светлина

 
Състав на уреда: ПВЦ, Цемент и стомана.

Рециклиране
Моля, запазете опаковката за случаи на ремонт /гаранционен ремонт . Уредът не трябва да се 
изхвърля заедно с домашния боклук.

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; Каиши от полипропилен

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

 

 

ВНОСИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ: 

СПОРТЕН СКЛАД БГ
Соларшоп ЕООД 

гр. Пазарджик, ул. Димчо Дебелянов 5

E-mail: info@sportensklad.bg

www.sportensklad.bg


