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Universālais fitnesa trenažieris EXTREME 

                                           Lietošanas instrukcija 

Produkta izmantošana: 
Šis īpašais rīks ir izstrādāts tā, lai stiprinātu 

muguras, plecu, augšstilbu un citas muskuļu grupas. 

Izmantojiet 5 minūtes dienā. Universālais fitnesa 

trenažieris EXTREME piedāvā izvēli starp 6 

dažādiem grūtības līmeņiem un 44 vingrinājumu 

veidiem. 

Universālais fitnesa trenažieris EXTREME 

palīdz šādām muskuļu grupām: 
Vēdera muskuļiem (augšējiem, vidējiem, 

apakšējiem un sānu) 

Muguras muskuļiem 

Roku muskuļiem 

Plecu muskuļiem 

Augšstilba muskuļiem 

Montāža (grūtības pakāpes iestatīšana): 
Pirms treniņa sākšanas, noregulējiet vingrošanas 

gumiju pretestību, kā parādīts zemāk. Kopumā ir 6 

pretestības iestatījumi, sešas grūtības pakāpes. 

Jo īsākas gumijas, jo augstāka ir to pretestība un 

lielāka pretestība vingrinājumu laikā. 

 

 
 

Vingrinājumu veidus skatiet tālāk redzamajā attēlā 

Paldies, ka iegādājāties šo produktu. 

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo 

lietošanas instrukciju.  

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, 

dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju. 

 

Ierīces garantija neattiecas: 

 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies 

ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru 

ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.). 

 Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas 

lietošanas vai glabāšanas rezultātā. 

 Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas 

radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla 

rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta 

remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai 

produkta pārslogošanas rezultātā. 

 

Apkārtējās vides aizsardzība 

 Šis simbols uz ierīces vai uz tās 

iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci 

nedrīkst nodot parastos sadzīves 

atkritumos, bet tā nododama atsevišķi 

īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu 

savākšanas vietā. 

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu 

ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku 

veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas 

rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku 

veselība. 

Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo 

pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava 

atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci 

iegādājāties. 

Importēts no Čehijas Republikas. 
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Vingrinājumu veidi 
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