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BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Őrizze meg későbbi felhasználásra.

1. Ez a termék nem alkalmas 3 év alatti  gyermekek számára. Apró részeket tartalmaz, amelyeket
lenyelhetnek és fennállhat a fulladás veszélye.

2. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.

3. Ezt a terméket csak felnőtt szerelheti össze.

4. Ez a termék csak otthoni használatra alkalmas. Ne használja kereskedelmi célokra.

5. Ne végezzen helytelen módosítást, és csak a kézikönyv szerint használja.

6. Alkalmas beltéri és kültéri használatra egyaránt.

7.  Az  alapot  fel  kell  tölteni  homokkal  vagy  vízzel.  Ellenkező  esetben  áteshet  és  megsértheti  a
felhasználót.

8. Ha az alap üres, helyezze vízszintes helyzetbe (helyezze a földre).

9. Győződjön meg arról, hogy ez a termék stabil. Ne erőltesse meg magát edzés közben.

10. Ha kölcsön adja másoknak, tájékoztassa őket  a biztonsági  óvintézkedésekről  és a lehetséges
kockázatokról.

11. Helyezze egy sima, tiszta és szilárd felületre.

12. Ellenőrizze, hogy az alap megfelelően fel van-e töltve homokkal vagy vízzel, és hogy nem dől-e
meg.

13. Ne hagyja, hogy a gyermekek felnőttek felügyelete nélkül használják ezt a terméket. Gyermekek
nem szerelhetik össze.

14. Ez egy edzőeszköz, nem játék.

15. Soha ne használja víz, uszoda vagy szauna közelében. Veszélyes lehet.

16.  Sportolás  közben  viseljen  kényelmes  sportruhát.  A  ruháknak  megfelelően  kell  illeszkedniük.
Kerülje a túl laza ruhákat, amelyek könnyen beakadhatnak. Mindig viseljen sportcipőt (szandál
nélkül). Soha ne edzen mezítláb.

17. Minden használat előtt ellenőrizze ezt a terméket. Ha nem működik megfelelően, hagyja abba a
testmozgást.

18. Ha rosszul érzi magát edzés közben, azonnal hagyja abba.

19.  Rendszeresen ellenőrizze  az összes alkatrész sérülését  vagy kopását.  A kopott  alkatrészeket
azonnal ki kell cserélni.

20. Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.

21. A terméket csak arra a célra használja, amelyre szánták.

22. Ne viseljen ékszereket. Bekadhatnak edzés közben.

23. Soha ne másszon fel az állványra.
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24. Ne akasszon semmilyen tárgyat a táblára vagy a peremre.

25. Ne érjen a peremhez, hogy elkerülje a felborulást.

26.  A  sérülés  elkerülése  érdekében  az  edzés  megkezdése  előtt  konzultáljon  orvosával  az
egészségével kapcsolatban.

27. FIGYELEM! Az edzés közbeni túlterhelés súlyos sérüléshez vagy akár halálhoz is vezethet. Ha
szédül, azonnal hagyja abba az edzést.
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ALKATRÉSZ LSITA

kép megnevezés db

A) Palánk

1

B) Perem

1

C) Alap

1

D) Alsó rúd

1

E) középső rúd

1

F) Felső rúd

1

G) Gumigyűrű
2
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H) Alap sapka
1

I) Anya M8

4

J) Alátét M8
4

1) Csavar M8x40 mm

4

ÖSSZESZERELÉSI LÉPÉSEK

FIGYELEM!

•  A  gyártó  azt  javasolja,  hogy  az  alapot  töltse  fel  homokkal,  ne  vízzel.  Ha  vízzel  töltené  meg,
rendszeresen ellenőrizze, hogy nem szivárog-e. A szivárgó víz következtében az alap könnyebb lesz
és instabillá teszi.

•  Szivattyúzza  ki  a vizet  az alapból,  vagy adjon hozzá 2 liter  (7,57 L) fagyálló anyagot,  mielőtt  a
hőmérséklet nulla alá süllyedne. A fagyos víz megrepesztheti az alapot és sérülést okozhat.

• Ez a termék csak otthoni használatra alkalmas. Ne használja kereskedelmi célokra.

1. Lépés

Helyezze az alsó oszlopot (D) az alap (C) barázdájába. Ezután tegye a gumigyűrűt (G) a középső
oszlopra  (E),  hogy  beállítsa  a  megfelelő  magasságot,  amikor  a  középső rudat  beillesztik  az alsó
oszlopba.

2. Lépés

Rögzítse a peremet (B) és a felső oszlopot (F) a palánkhoz (A) 4 csavarral (1), 4 alátéttel (J) és 4
anyával (I).

3. Lépés

Fedje le a gumigyűrűt a felső oszlopon. Ezután helyezze a felső oszlopot a középső oszlopba.
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