
ODKLÁDACÍ BLOK
DEADLIFT DEADENER

PŘED POUŽÍTÍM SI PŘEČTĚTE:

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

1. Před použitím si pozorně přečtěte instrukce.
2.  Důrazně vám doporučujeme, aby jste činku nepouštěli z výšky na zem.
3.  Deadlift Deadener je navržen pro využití s olympijskými tyčemi a kulatým závažím.
4.  Deadlift Deadener nesmí být používán osobami mladšími 16ti let - není to hračka.
5.  Předtím, než začnete používat Deadlift Deadener, je nezbytné konzultovat váš zdravotní
 stav s odborníkem.
6.  Cvičte pod odborným dohledem a v souladu s bezpečnostním upozorněním.
7. Nepoužívejte Deadlift Deadener pokud trpíte alergii na gumu, silikon apod.
8.  Při používání tohoto výrobku existuje riziko vážného zranění. Gym Professor
 (gymprofessor.com) nezodpovídá za žádné utržené zranění.
9.  Okamžitě přestaňte cvičit, pokud ucítíte jakoukoli bolest.
10. Stroj prosím pravidelně kontrolujte.Přestaňte stroj používat pokud dojde k jeho poškození.

POUŽITÍ:
1. Deadlift Deadener je navržen pro cvičení "mrtvý tah". Vždy dbejte na dodržení správné techniky.
2. Zajistěte, aby byl Deadlift Deadener umístěn na místě s dostatečným prostorem a ve správné 
 vzdálenosti.
3. Na tyč bezpečně připojte váhové kotouče. Celou konstrukci pak položte na podložky Deadlift 
 Deadener, kdy váhové kotouče mají být uprostřed těchto podložek. Toto je startovní pozice pro 
 cvičení. 
4.  Tyč by měla být vrácena do startovací polohy  během opakování i po dokončení sestavy. 
5. VAROVÁNÍ: Neupusťte závaží. Zaváží dávejte na Deadlift Deadener opatrně! 
6.  Deadlift Deadener by měl být po použití uklizen. Nenechávejte ho ležet na podlaze v tělocvičně 
 po docvičení. 
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PÉČE A ÚDRŽBA

Pokud potřebujete Deadlift Deadener umýt, použijte teplejší vodu a mýdlo. Na mytí nepoužívejte
žádné chemikálie nebo čistící metody, které by mohly poškodit gumu na Deadlift Deadeneru. Zajistě-
te, aby byl stroj před použitím suchý.

JSME TU, ABYCHOM VÁM POMOHLI

Pro bezplatná školení, cvičení a ukázky, navštivte naši stránku www.GymProfessor.com.
Můžete si stáhnout bezplatnou aplikaci na cvičení, a to na www.GymProfessorShuffle.com. Také se
prosím nezapomeňte podívat na www.GlobeGripz.com.

Chcete-li s námi zůstat v kontaktu, přihlaste se k odběru bezplatného informačního zpravodaje a sle-
dujte nás na sociálních sítích. Podrobnosti naleznete na stránkách www.GymProfessor.com.

Sdílejte své zkušenosti a fotky prostřednictvím emailu, nebo na sociálních sítích zadávejte
#LetsDeadlift #DeadliftDeadener #PerfectDeadlift #GymProfessor.

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI VYBRALI DEADLIFT DEADENER
Pokud budete mít jakékoli dotazy, navštivte nás na stránkách www.Deadlift Deadener.com nebo nás
kontaktujte přes email info@gymprofessor.com.

S přátelským pozdravem

Matt
majitel GymProfessor

Použití Deadlift Deadener je na vlastní nebezpeční. Žádný názor nebo tvrzení na této stránce by neměl být brán jako lé-
kařské doporučení. Prosím, konzultujte svůj zdravotní stav s lékařem před používáním Deadlift Deadener.
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