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TWISTER PROFI 3 w 1
Instrukcja obsługi

PL
Szanowny kliencie,  
dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią 
produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt 
innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej 
skorzystać w dowolnym momencie!

OSTRZEŻENIA
Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami  
zawartymi w instrukcji obsługi.
Przed rozpoczęciem treningu należy skonsultować z lekarzem, w jakim zakresie można korzystać z tego przyrządu 
do ćwiczeń. Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy przeprowadzić rozgrzewkę, aby rozgrzać wszystkie główne mięs-
nie. Jeżeli w trakcie treningu zaczynamy odczuwać ból lub pojawią się zawroty głowy, należy natychmiast przer-
wać ćwiczenia i skontaktować się z lekarzem. Urządzenie należy zawsze stawiać na płaskiej powierzchni. Produkt 
jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać 
w dowolnym momencie. Urządzenie nie powinno być używane przez osoby (w tym dzieci) o obniżonych zdolnoś-
ciach manualnych, fizycznych i umysłowych. Nie wolno wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych. Należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w temperaturach 0°-40°C. Urządzenie podczas 
przechowywania powinno być czyste i suche. Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Urządzenie 
powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci, ponieważ nie jest ono dla nich przeznaczone. W przypadku pro-
blemów zdrowotnych, należy możliwość korzystania z urządzenia skonsultować z lekarzem.

PRZEZNACZENIE: 
Dysk obrotowy – Twister 3 w 1 jest wielozadaniowym urządzeniem treningowym ze zdejmowanymi uchwytami 
służącymi do wzmacniania górnych i dolnych partii mięśni. Wystarczy postawić stopy na dysku, wyprostować 
się i wykonywać ruchy w jedną i drugą stronę, co w skuteczny sposób pomaga wzmacniać mięśnie w okolicach 
brzucha, bioder i pośladków. Zdejmowane uchwyty w połączeniu z obracającym się dyskiem mogą być 
wykorzystywane do wykonywania ćwiczeń wzmacniających górne partie mięśni, mogą być one również 
wykorzystywane jako samodzielny przyrząd do ćwiczeń.

Niewielki rozmiar i waga oraz uniwersalność to cechy, które sprawiają, że przyrząd ten może być ulubionym 
narzędziem do wykonywania w warunkach domowych ćwiczeń wzmacniających górne i dolne partie mięśni.

ZAKRES ĆWICZEŃ:

WŁASNOŚCI: 
- dysk obrotowy z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego
- wzmacniane partie mięśni: plecy, biodra, pośladki, mięsnie brzucha i ramion
- zdejmowane podpórki z uchwytami
- ergonomiczne, antypoślizgowe uchwyty
- powierzchnia masująca do intensywnego masażu stóp podczas wykonywania ćwiczeń
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- odpowiednie do wszechstronnego treningu w warunkach domowych

DANE TECHNICZNE
- maksymalne obciążenie: 120 kg
- średnica dysku: 48,5 cm

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyr-
zucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym 
miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję 
przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć 
wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym 
miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona 
kara zgodnie z przepisami krajowymi.

SERWIS
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając pro-
duktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli 
dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:
- naturalnego zużycia elementów ruchomych produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elemen-
tów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieod-
powiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich 
akcesoriów bądź narzędzi itp.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za 
błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego wyrobu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia trans-
portowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.


