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Zestaw szangielki, sztanga prosta i sztanga łamana
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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – MANUAL INSTRUCTION  

NÁVOD K OBSLUZE – BEDIENUNGSANLEITUNG

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



Informacja wstępna
Ten przyrząd  do ćwiczeń jest  stworzony  z  zachowaniem optymalnego  bezpieczeństwa.  Jednakże,  zachowaj  wzmożone
środki ostrożności przy każdorazowym korzystaniu ze sprzętu sportowego. Upewnij się że zapoznałeś się z całą instrukcją
zanim przystąpisz do montażu lub używania sprzętu. Proszę przestrzegaj następujących środków ostrożności:

1. Dzieci oraz zwierzęta nie powinny nigdy znajdować się w pobliżu sprzętu. NIE ZOSTAWIAJ dzieci bez opieki sam na
sam ze sprzętem sportowym.

2. Tylko jedna osoba powinna korzystać ze sprzętu w tym samym czasie.
3. Jeśli  użytkownik  doświadczy  zawrotów  głowy,  nudności,  bólów  w  klatce  piersiowej,  lub  pojawią  się  inne

symptomy, natychmiast PRZERWIJ trening. NATYCHMIAST SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM.
4. Ten produkt jest przeznaczony do użytku domowego nie nadaje się do użytku masowego.
5. Sprawdź urządzenie przed każdym użyciem. Nie korzystaj z ciężarów z uszkodzonymi częściami.
6. Okresowo sprawdzaj i testuj mechanizm hamujący.
7. Nigdy nie upuszczaj sprzętu bezwładnie na podłogę, może to spowodować uszkodzenia sprzętu bądź ciała.
8. Nie próbuj rozdzielać sprzętu.
9. Zanim rozpoczniesz korzystanie z maszyny każdorazowo rozgrzej się poprzez rozciąganie.
10. Nigdy nie korzystaj z maszyny gdy coś nie działa należycie
11. Zalecamy trening w asyście osoby towarzyszącej

UWAGA:  ZANIM  ROZPOCZNIESZ  JAKIKOLWIEK  PROGRAM  TRENINGOWY,  SKONSULTUJ  SIĘ  Z  LEKARZEM.  TO  JEST
SZCZEGÓLNIE WAŻNE DLA OSÓB POWYŻEJ 35 ROKU ŻYCIA LUB OSÓB Z PRZEWLEKŁYMI PROBLEMAMI ZDROWOTNYMI.
PRZECZYTAJ  WSZYSTKIE  INSTRUKCJE  ZANIM  ROZPOCZNIESZ  KORZYSTANIE  Z  JAKIEGOKOLWIEK  SPRZĘTU  FITNESS.  NIE
ODPOWIADAMY ZA SZKODY OSOBISTE BĄDŹ NA MIENIU POWSTAŁE W SKUTEK LUB W TRAKCIE KORZYSTANIA Z TEGO
PRODUKTU. 

Instrukcja obsługi
Zestaw STC 55 pozwala na trening z czterema różnymi akcesoriami treningowymi: hantlami, sztangą prostą średnią, sztangą
prostą długą, sztangą łamaną długą.

Hantle

1. Wyciągnij z walizki krótkie uchwyty z ogumowaniem.
2. Na gwintowaną część nałóż symetrycznie talerze.
3. Nakładaj największe talerze bliżej środka hantli, a następnie lżejsze hantle bliżej krańców hantli.
4. Nałóż i szczelnie dokręć zaciski.  



Sztanga prosta średnia

1. Z walizki wyjmij oba uchwyty z ogumowaniem oraz łącznik z pasującym gwintowaniem.
2. Połącz oba uchwyty dokręcając je mocno do łącznika.
3. Nałóż symetrycznie talerze od najcięższych do najlżejszych.
4. Nałóż i szczelnie dokręć zaciski  

Sztanga prosta długa

1. Z walizki wyciągnij obie połowy długiej sztangi z radełkowanym uchwytem oraz łącznik o gwincie pasującym do 
wkrętu o drobniejszym gwincie.

2. Połącz oba uchwyty dokręcając je mocno do łącznika.
3. Nałóż symetrycznie talerze od najcięższych do najlżejszych.
4. Nałóż i szczelnie dokręć zaciski  



Sztanga łamana długa

 

1. Z walizki wyciągnij obie połowy długiej sztangi z łamanym krótki wkręt na klucz imbusowy oraz klucz imbusowy.
2. Połącz oba uchwyty dokręcając śrubkę mocno przy pomocy klucza imbusowego.
3. Nałóż symetrycznie talerze od najcięższych do najlżejszych.
4. Nałóż i szczelnie dokręć zaciski  

IMPORTER/ DOVOZCE: ABISAL SP.Z.O.O., ul. Św. Elżbiety 6, 41-905 Bytom, POLSKA
abisal@abisal.pl

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa artykułu: 

Kod EAN: 

Data sprzedaży: 

WARUNKI GWARANCJI

1. Sprzedawca  w imieniu  Gwaranta  udziela  gwarancji  na  terytorium  RP na  okres  24  miesięcy  od  daty
sprzedaży.

2. Gwarancja będzie respektowana przez sklep lub serwis po przedstawieniu przez klienta:
- czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej z pieczątką sprzedaży oraz podpisem sprzedawcy
- ważnego dowodu zakupu sprzętu z datą sprzedaży / rachunku /
- reklamowanego towaru

3. Ewentualne wady i uszkodzenia ujawniane w okresie gwarancyjnym będą naprawiane bezpłatnie w terminie nie
dłuższym niż 21 dni od daty dostarczenia towaru do sklepu lub serwisu.
4. W przypadku konieczności sprowadzenia części z importu okres gwarancji może się wydłużyć o czas niezbędny do
jej sprowadzenia jednak nie dłużej niż o 40 dni.
5. Gwarancją nie są objęte: - Uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady,
- uszkodzenia i wady wynikłe wskutek niewłaściwego z przeznaczeniem użytkowania i przechowywania,
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- niewłaściwy montaż i konserwacja,
- uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka,

łożyska itp.
6.           Gwarancja traci ważność w przypadku: - Upływu terminu ważności,
- samodzielnych napraw,
- nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji.
7.    Duplikaty karty gwarancyjnej nie będą wydawane.
8. Produkt  oddany  do  naprawy  powinien  być  kompletny  i  czysty.  W  przypadku  stwierdzenia

braków  ,serwis  ma  prawo  odmówić  przyjęcia  do  naprawy  .  W  przypadku  dostarczenia  brudnego
produktu serwis może odmówić jego przyjęcia lub też na koszt klienta za jego pisemną zgodą dokonać
czyszczenia.

9. Gwarancją  nie  są  objęte  czynności  związane  z  montażem ,konserwacją  które  zgodnie  z  instrukcją
obsługi użytkownik zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie.

10. Gwarant informuje również, że prowadzi serwis pogwarancyjny.
11. Towar powinien być w oryginalnym opakowaniu i zabezpieczony do wysyłki.

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z
niezgodności towaru z umową.
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