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ヱ. Bezpečﾐostﾐí pokyﾐy 

  
Důležité! 
  

· U tohoto posilovaIího stroje se jedﾐá o tréﾐiﾐkový stroj tříd┞ HC, dle DIN EN ΓヵΑ-1/2. 

· Ma┝. zátěž ヱヲヰ kg. 
· Stroj se sﾏí používat jeﾐ ke staﾐoveﾐéﾏu účelu! 
· Každé jiﾐé použití je ﾐepřípustﾐé a ﾏůže Hýt ﾐeHezpečﾐé. DovozIe ﾐeﾏůže Hýt čiﾐěﾐ 
odpovědﾐýﾏ za škod┞, které H┞l┞ způsoHeﾐ┞ použitíﾏ k jiﾐéﾏu ﾐež staﾐoveﾐéﾏu účelu. 
· Tréﾐujete s přístrojeﾏ, který H┞l z Hezpečﾐostﾐě teIhﾐiIkého hlediska zkoﾐstruováﾐ 
podle ﾐejﾐovějšíIh HezpečﾐostﾐíIh staﾐdardů. 
 

AHyste se vyvarovali zraﾐěﾐí a/ﾐeHo ﾐehod, přečtěte si prosíﾏ tato jedﾐoduIhá pravidla a 
dodržujte je: 
 

ヱ. Nedovolte děteﾏ, aH┞ si hrál┞ s přístrojeﾏ ﾐeHo v jeho Hlízkosti. 
ヲ. Pravidelﾐě koﾐtrolujte, zda jsou všeIhﾐ┞ šrouH┞, ﾏatiIe, držadla a pedál┞ utažeﾐé. 
ン. Vadﾐé díl┞ ihﾐed v┞ﾏěňte a až do oprav┞ přístroj ﾐepoužívejte. Dávejte pozor ﾐa 

   Případﾐé opotřeHováﾐí ﾏateriálu.  
ヴ. Je ﾐutﾐo se v┞varovat v┞sokýIh teplot, vlhkosti a postříkáﾐí vodou. 

ヵ. Před uvedeﾐíﾏ přístroje do provozu si přesﾐě pročtěte ﾐávod k oHsluze. 
ヶ. Přístroj potřeHuje ve všeIh sﾏěreIh dostatek volﾐého prostoru ふﾏiﾐiﾏálﾐě ヱ,ヵﾏぶ. 
Α. Postavte přístroj ﾐa pevﾐý a rovﾐý podklad. 
Β. Netréﾐujte Hezprostředﾐě před ﾐeHo po jídle. 

Γ. Před začátkeﾏ koﾐdičﾐího tréﾐiﾐku se vžd┞ ﾐeIhte ﾐejprve v┞šetřit lékařeﾏ. 
ヱヰ. Bezpečﾐostﾐí úroveň přístroje je zajištěﾐa jeﾐ, kd┞ž v pravidelﾐýIh iﾐtervaleIh 

     koﾐtrolujete opotřeHitelﾐé díl┞. T┞ jsou v kusovﾐíku ozﾐačeﾐ┞ *. 
ヱヱ. Tréﾐiﾐkové přístroje se v žádﾐéﾏ případě ﾐesﾏí používat ﾐa hraﾐí. 
ヱヲ. Nestoupejte ﾐa skříň přístroje, pouze ﾐa ploIh┞ určeﾐé k toﾏu účelu. 
ヱン. Neﾐoste volﾐé oHlečeﾐí, ale oHlečeﾐí vhodﾐé ﾐa tréﾐiﾐk ﾐapř. tréﾐiﾐkovou soupravu. 
ヱヴ. Noste Hot┞ a ﾐikd┞ ﾐetréﾐujte Hosí. 
15. Dbejte ﾐa to, aH┞ se v Hlízkosti přístroje ﾐeﾐaIházel┞ třetí osoH┞, protože další osoH┞ 

       ﾏohou Hýt zraﾐěﾐ┞ poh┞Hlivýﾏi částﾏi. 
ヱヶ. Neﾐí dovoleﾐo uﾏísťovat přístroj do prostředí s v┞sokou vlhkostí ふkoupelﾐaぶ ﾐeHo 
balkon. 

 

ヲ. OHeIﾐě 
 
OHlastí použití tohoto tréﾐiﾐkového stroje je doﾏáIﾐost. Přístroj odpovídá požadavkůﾏ DIN 
EN 957-ヱ/ヲ tříd┞ HC. Při ﾐeodHorﾐéﾏ použití tohoto přístroje ふﾐapř. ﾐadﾏěrﾐéﾏ tréﾐiﾐku, 
špatﾐéﾏ ﾐastaveﾐí atd.ぶ ﾐelze v┞loučit poškozeﾐí zdraví. 
 
Před začátkeﾏ tréﾐiﾐku H┞ Váﾏ ﾏěl Váš lékař provést všeoHeIﾐou prohlídku, aH┞ v┞loučil 
případﾐá e┝istujíIí zdravotﾐí rizika. 
 
 

 



2.1  Obal 

OHal sestává z ekologiIkýIh a reI┞klovatelﾐýIh ﾏateriálů: 
· Vﾐější oHal z lepeﾐk┞ 

· Tvarovaﾐé díl┞ z pěﾐového pol┞st┞reﾐu ふPSぶ Hez CFS 

· Fólie a sáčk┞ z pol┞etylenu (PE) 

· UpevňovaIí pásk┞ z pol┞prop┞leﾐu ふPPぶ  

ン. Moﾐtáž 

 

AH┞Ihoﾏ Váﾏ sestaveﾐí přístroje Io ﾐejvíIe ulehčili, jsou důležité díl┞ již předﾏoﾐtovaﾐé. 
Před ﾏoﾐtáží přístroje H┞ste si ﾏěli pečlivě přečíst teﾐto ﾏoﾐtážﾐí ﾐávod a poté postupovat 
krok za krokeﾏ tak, jak je popsáﾐo. 

 

OHsah Haleﾐí 
·  V┞jﾏěte všeIhﾐ┞ jedﾐotlivé díl┞ z tvarovaﾐého pol┞st┞reﾐu a položte je vedle seHe ﾐa 
zem. 

·  Hlavﾐí ráﾏ postavte ﾐa oIhraﾐﾐou podložku, protože Hez ﾐaﾏoﾐtovaﾐýIh ﾐohou H┞ 
ﾏohl poškodit/poškráHat Vaši podlahu. AH┞ ráﾏ stál staHilﾐě, ﾏěla H┞ Hýt podložka 
ploIhá a ﾐe příliš silﾐá.  
·  DHejte ﾐa to, aH┞ste ﾏěli Hěheﾏ ﾏoﾐtáže dostatek volﾐého ﾏísta pro poh┞H ve všeIh 
sﾏěreIh ふﾏiﾐ. ヱ,ヵﾏぶ. 
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ヴ. Péče a údržHa  
 

Údržba: 
· Přístroj v podstatě ﾐepotřeHuje žádﾐou údržHu. 
· Pravidelﾐě koﾐtrolujte všeIhﾐ┞ části přístroje a pevﾐost všeIh šrouHů a spojů. 
· Vadﾐé díl┞ ihﾐed v┞ﾏěňte přes ﾐáš zákazﾐiIký servis. Přístroj se pak až do oprav┞ ﾐesﾏí 
používat. 

 

Péče: 
· Pro čištěﾐí prosíﾏ používejte jeﾐ vlhký hadr Hez silﾐýIh čistiIíIh prostředků. 
Nepoužívejte ředidla. 
· Součásti, které přiIházejí do st┞ku s poteﾏ, v┞žadují pouze v┞čištěﾐí vlhkýﾏ hadreﾏ. 

 

 



 

ヵ.  Návod k tréﾐiﾐku 

)ahřátí :  Důkladﾐě své svalstvo zahřejte před začátkeﾏ posilováﾐí,předejdete tíﾏ zraﾐěﾐí. 

Jak Ivičit :  Je ﾏﾐoho růzﾐýIh způsoHů jak Ivičit,zde je ﾐávod ﾐa posíleﾐí výdrže. 

)volte si váhu, se kterou Hudete sIhopﾐi odIvičit sérii ン┝ po ヲヰ-ti opakováﾐíIh. )v┞šujte zátěž 
až dokud již ﾐeHude sIhopﾐi dosáhﾐout ヲヰ-ti opakováﾐí v posledﾐí sérii. 

Přestávka ﾏezi jedﾐotlivýﾏi sérieﾏi H┞ ﾏěla Hýt alespoň ヶヰ sekuﾐd. 

Je postačujíIí Ivičit ヲ-ン┝ týdﾐě. Pokud Hude Ihtít Ivičit častěji, rozdělte si Ivičeﾐí ﾐa 
posilováﾐí horﾐí poloviﾐ┞ těla a dolﾐí poloviﾐu těla. 

Nezapoﾏeňte proIvičit také Hřišﾐí sval┞.. 
 

 

Biceps 

Startovﾐí poziIe: Nastavte si podložku do pohodlﾐé poziIe. Paže téﾏěř úplﾐě ﾐapﾐuté. 

KoﾐIová poziIe: Držte lokt┞ ﾐa ﾏístě a poh┞Hujte předloktíﾏ vzhůru.Dávejte pozor,aH┞ horﾐí 
poloviﾐa těla zůstala zpevﾐěﾐá. 

 



Ramena 

Startovﾐí poziIe: Stůjte před strojeﾏ ﾐeHo ﾐa pedáleIh.Paže téﾏěř úplﾐě ﾐapﾐuté. 

KoﾐIová poziIe: )vedejte raﾏeﾐa,jak ﾐejvíIe je ﾏožﾐé. 

Upozorﾐěﾐí: )pevﾐěte horﾐí poloviﾐu těla!Tohle Ivičeﾐí ﾏůže způsoHit Holest krčﾐí oHlasti! 

 

Triceps ve stoje 

Počátečﾐí poziIe : Stůjte ﾐa ﾐeHo za pedál┞. Lokt┞ jsou u těla a předloktí ohﾐuté. 

KoﾐIová poziIe : Poh┞Hujte předloktíﾏ dolů. 

Upozorﾐěﾐi : Horﾐí poloviﾐa těla ﾏusí Hýt zpevﾐěﾐá. 

 

 

 

 



Veslováﾐí 

Počátečﾐí poziIe : Koleﾐa jsou ﾏírﾐě ohﾐutá. Paže ﾐatažeﾐ┞. 

KoﾐIová poziIe : Přitahujte paže k tělu. Přitahováﾐíﾏ víIe k hrudﾐíku aktivujete také krčﾐí 
svalstvo. 

Upozorﾐěﾐi : Horﾐí poloviﾐa těla ﾏusí Hýt zpevﾐěﾐá. 

 

Lat pull 

Počátečﾐí poziIe : Paže jsou skoro ﾐatažeﾐ┞.Noh┞ jsou zpevﾐěﾐ┞ pod kulatou poduškou. 

KoﾐIová poziIe :Táhﾐěte dolů kladkovou t┞č až skoro ke krku. 

Upozorﾐěﾐi : Běheﾏ uvolﾐěﾐí paží dávejte pozor,aH┞ raﾏeﾐa zůstala dole. NeIhejte dostatek 
ﾏísta ﾏezi t┞čí a Vaší hlavou. 

 



Předkopáváﾐí

Počátečﾐí poziIe : )pevﾐěte horﾐí poloviﾐu těla.. Rotačﾐí osa povede pod vašiﾏi koleﾐ┞.

KoﾐIová poziIe : Předkopávejte ﾐoh┞ vpřed a vzhůru.

Upozorﾐěﾐí: Posuﾐutíﾏ kruhové podložk┞ víIe dolů zvýšíte odpor.

 

Zakopáváﾐí

Počátečﾐí poziIe : Stůjte před věží. Rotačﾐí osa povede pod vašimi koleny.

KoﾐIová poziIe : )akopávejte ﾐohu do zadu a vzhůru.



 

Peckdeck

Počátečﾐí poziIe :Dejte paže ﾐa veﾐkovﾐí straﾐ┞ ﾏotýlovýIh rukojetí.

KoﾐIová poziIe : Poh┞Hujte oHěﾏi pažeﾏi k soHě.

 

Benchpress 

Počátečﾐí poziIe : Lokt┞ ﾏějte ve stejﾐé výšIe a tak jako raﾏeﾐa ﾏírﾐě pokrčeﾐa. 

KoﾐIová poziIe : Poh┞Hujte pažeﾏi sﾏěreﾏ dopředu. 

Upozorﾐěﾐi : Neﾐapřiﾏujte lokt┞. 



 

ヶ. Záručﾐí koﾐtakty

VýroHIe:
Hammer Sport AG, Von Liebig Str. 21, 89231 Neu-Ulm

www.hammerer.de

 

Dovozce: 

FITNESS STORE s.r.o. 

Bělotíﾐ ンヴヱ 

Αヵン ヶヴ Bělotíﾐ  
telefon: +420 581 601 521 

 

 

 

 

 

Veslováﾐí vsedě 

Počátečﾐí poziIe : Koleﾐa jsou ﾏírﾐě ohﾐutá, paže ﾐatažeﾐ┞. 

KoﾐIová poziIe : Přitahujte paže k tělu. Přitahováﾐíﾏ k hrudi aktivujete také krčﾐí svalstvo. 

Upozorﾐěﾐí: )pevﾐěte horﾐí poloviﾐu těla. 

 

tel:%2B420%20581%20601%20521

