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TWISTER PROFI 3v1
Návod k použití

CZ
Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je sou-
částí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte 
jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli 
znovu kdykoliv přečíst!

UPOZORNĚNÍ
Před použitím si prosím pečlivě pročtěte veškeré instrukce. 
Před zahájením tréninku se poraďte se svým lékařem zda a v jakém rozsahu můžete tento cvičební přístroj pou-
žívat. Před zahájením cvičení proveďte rozcvičku, aby se rozehřály všechny hlavní svaly. Pokud se během cvičení 
objeví bolesti nebo závratě je bezpodmínečně nutné okamžitě cvičení přerušit a vyhledat lékaře. Vždy cvičte (pou-
žívejte přistroj) na rovném a suchém povrchu. Tento produkt je určen pouze pro domácí používání. Prosím ucho-
vejte tyto instrukce pro pozdější použití. Tento přístroj není určen k obsluze osobám (včetně dětí) se sníženými 
fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi. Neumisťujte a neskladujte produkt na přímém slunečním 
světle. Skladujte produkt v chladném a suchém místě s teplotami mezi 0°-40°C. Udržujte přístroj čistý  
a suchý pokud není používán. Zajistěte, aby si s přístrojem nehrály děti. Držte jednotku mimo dosah dětí, není pro 
ně určená. Pokud máte nějaké zdravotní potíže, prodiskutujte použití výrobku s Vaším lékařem.

ÚČEL POUŽITÍ: 
Rotační disk - Twister Profi 3v1 je multifunkční posilovací rotační disk s odnímatelnými úchopy pro posilování 
svalů horní i dolní poloviny těla. Stačí se postavit na rotační disk a provádět pohyby tělem ze strany na stranu, 
čímž dochází k efektivnímu posilování svalů v oblasti břicha, boků a hýždí. Odnímatelná madla lze při usazení do 
rotačního disku použít k rotačnímu cvičení a posilování horní poloviny těla, případně pak použít samotné úchopy 
pro kliky. Kompaktní rozměr, hmotnost a univerzální využití jsou vlastnosti, díky kterým je tento rotační disk 
oblíbenou posilovací pomůckou pro domácí cvičení a všestranné posilování horní i dolní poloviny těla.

MOŽNOSTI POUŽITÍ: 

Technický popis: 
- rotační disk z vysoce odolného plastového materiálu 
- posilované partie: záda, boky, hýždě, břišní svalstvo a ruce 
- odnímatelné podpěry na kliky 
- ergonomické protiskluzové úchopy 
- masážní nášlapy pro intenzivní masáž chodidel během cvičení 
- vhodné pro všestranné domácí cvičení
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ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
- maximální nosnost: 120 kg
- průměr talíře: 48,5 cm

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte 
do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde 
budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativ-
ních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další 
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu 
odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

SERVIS
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku 
se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek 
pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému 
opotřebení... )

- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či 
nevhodných nástrojů apod.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a 
popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě, nese 
riziko případné škody výhradně majitel.


