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jq1.9ra n_ebo také venkovní cvičební/ posilovací / rehabilitační/ íitness stroje /
s.r,o. (dále jen Colmex), jsou určeny k užívánl:

1.1, Stacionární tréninková zgřízeni_(dále

workqut sestavy firmy

coLMEX

1.1.1. Pouze v souladu s jeho účelema v souladu se všemi body tohoto Všeobecného návodu na použití,
1,1.2. uŽivatelŮm od 14 let věku, minimálnívýšky 140 cm a maximálníváhy 120 kg na uživatele dle typu STZ
1,1,3. Pouze_Pro^osoby s přiznivým zdravotním stavem bez zdravotních komplikací či onemocnění viz bod 5.1. před
použitímSTZ se ujistěte o vlastním zdravotním stavu,
2,1. SZT nesmí být používána:

2.1.1. osobami mladŠÍmi14 let, s výškou menší nežli 140 cm, osobami, které nesplňují váhové omezení a osobami bez
ujištění o vlastním zdravotním stavu,

2.1.2, v PříPadě, že nebyl dodržen "Návod"na revize, kontrolu, údržbua servis" viz bod 8.1.,
2.1.3. jinak, než je určeno v návodu na použitíviz bod 3.1.,
2.1

.4, za nePříznivých povětrnostních a klimatických podmínek (déšť,silný vítr, bouřka, kroupy, mráz, námraza, sníh, mlha
apod.),

2.1,5. mimo dobu provozu slanovenou provozním řádem, jsou-li STZ dotčena/opatřena provozním řádem,

2.1.6. mimo dobu a v rozporu se stanovenou obecně závaznou vyhláškou obce/města,
2.1,7. v případě silného opotřebení, závady nebo podezřeni na závadu/poškozeni,
2.1.8. osobami pod vlivem návykových látek,
ó. l.

VŠichniuŽivateléjsoupředgijvánímSTZpovinnipodrobněseseznámitsnávodemapokynynapouŽití,kteréjsou

uvedenY na Štítkukaždého STZ a jsou povinni tento návod dodĚovat s ohledem na mómentátni tizict<ou kondi'ci a
zdravotní stav, Jednotlivé díly STZ se nesmí přetěžovat.

4.1, Nosnost a moŽné zallženijednotlivých STZ je maximálně do hmotnosti uživatele 120 kg.
5.1, Jednotlivá STZ jsou urČena_k p9hylu, cviěení, rehabilitaci, sportovni a zábavni hře. PoužitíSTZ lze dle speciíické
konstrukce Pouze za použ.tí váhy._vlasiního těla. V.připadě, že uživatel STZ ucítíjakoukoliv bolest, neuoiňosi neoo závrať, je
nutné. cviČenÍ.ihned_PřeruŠita v případě přetrvávajicích komplikací kontaktovat texare. podrobný ňávod na použiti včetne' '
Íunkci jedno_tlivých gLZ je uveden v produktových listech, ná informaěních tabulích a na informáčních etikeiách, které jŠou

součástí každého STZ.

6.1. ZákazPouŽ.ivání STZ platÍ vŠeobecně pro osoby mladši 14 let, u některých značených STZ pro osoby mladší 18 let a pro
osobY,.ktelým zdravotní stav nebo onemocnění neumožňují uživatzařiŽení bez riziŘa zhoršéni takového stavu nebo bbz

rizikaúrazu.

7.1.

PouŽÍvání STZ mentálně ilělesně. postižený_miie m9žnépouze po vydání souhlasu ošetŘrjíciho lékaře a r4.ihradně za
dozoru osobY komPetentni pro. qrági s postženými, která'zodpovídáia bezpečnost i veškérárizika způsob'ená,táu",
postiženého v průběhu užíváníSTZ,

8,1

C_olmex

n:nese odpovědnostza. zranění a škody vzniklé v důsledku: nedodržení návodů a pokynů na použití,nesprávného
uŽÍvání STZ, nedostatečné údržbySTZ, nedostátečným udržováním okolních prostor, povrér,ů"poo Srž a vor'nýčň'piJsrór kolem zařízení STZ.

