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ISTRUZIONI PER L'ESERCIZIO
L'utilizzo della PANCA ti fornirà numerosi vantaggi, migliorerà la tua forma fisica, 
tonificherà i muscoli e, in combinazione con una dieta a controllo calorico, ti aiuterà a 
perdere peso.
1. La Fase Di Riscaldamento
Questo stadio aiuta a far scorrere il sangue attorno al corpo e i muscoli funzionano 
correttamente. Ridurrà anche il rischio di crampi e lesioni muscolari. Si consiglia di 
fare alcuni esercizi di stretching come mostrato di seguito. Ogni allungamento 
dovrebbe essere tenuto per circa 30 secondi, non forzare o strappare i muscoli in 
un tratto - se fa male, FERMA.

2. La fase di raffreddamento
Questo stadio è quello di far rilassare il sistema cardio-vascolare ei muscoli. Questa 
è una ripetizione dell'esercizio di riscaldamento ad es. ridurre il tempo, continuare 
per circa 5 minuti. Gli esercizi di stretching dovrebbero ora essere ripetuti, ricordan-
do di nuovo di non forzare o muovere i muscoli nel tratto. Man mano che ti prepari, 
potresti dover allenarti più a lungo e più duramente. È consigliabile allenarsi almeno 
tre volte alla settimana e, se possibile, distendere gli allenamenti in modo uniforme 
per tutta la settimana.



Prosimy o przechowywanie niniejszej instrukcji w bezpiecznym 
miejscu do wykorzystania w przyszłości.

1. Ważne jest, aby przeczytać całą instrukcję przed złożeniem i użyciem 
urządzenia. Bezpieczne i wydajne użytkowanie można osiągnąć tylko pod 
warunkiem prawidłowego montażu, konserwacji i użytkowania sprzętu. Twoim 
obowiązkiem jest upewnić się, że wszyscy użytkownicy sprzętu są infor-
mowani o wszystkich ostrzeżeniach i środkach ostrożności.
2. Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń należy skonsultować 
się z lekarzem w celu ustalenia, czy występują u ciebie jakiekolwiek dolegli-
wości fizyczne lub zdrowotne, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa lub uniemożliwić prawidłowe korzystanie z urządzenia. Porada 
lekarza jest niezbędna w przypadku przyjmowania leków wpływających na 
tętno, ciśnienie krwi lub poziom cholesterolu.
3. Bądź świadomy sygnałów swojego ciała. Nieprawidłowe lub nadmierne 
ćwiczenia mogą zaszkodzić zdrowiu. Przestań ćwiczyć, jeśli wystąpi którykol-
wiek z następujących objawów: ból, ucisk w klatce piersiowej, nieregularne 
bicie serca, skrajna duszność, uczucie pustki w głowie, zawroty głowy lub 
nudności. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych stanów, przed kontynuowaniem 
programu ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem.
4. Trzymaj dzieci i zwierzęta domowe z dala od sprzętu. Sprzęt jest przeznac-
zony wyłącznie do użytku przez dorosłych.
5. Używaj sprzętu na solidnej, płaskiej powierzchni z pokryciem ochronnym na 
podłogę lub dywan. Ze względów bezpieczeństwa sprzęt powinien mieć wokół 
siebie co najmniej 0,5 metra wolnej przestrzeni.
6. Przed użyciem urządzenia sprawdź, czy nakrętki i śruby są dobrze 
dokręcone.
7. Poziom bezpieczeństwa sprzętu można utrzymać tylko wtedy, gdy jest on 
regularnie sprawdzany pod kątem uszkodzeń i / lub zużycia.
8. Zawsze używaj sprzętu zgodnie ze wskazaniami. Jeśli znajdziesz jakieś 
wadliwe elementy podczas montażu lub kontroli sprzętu lub jeśli usłyszysz 
nietypowy hałas dochodzący z urządzenia podczas użytkowania, zatrzymaj się. 
Nie używaj sprzętu, dopóki problem nie zostanie naprawiony.
9. Noś odpowiednią odzież podczas korzystania ze sprzętu. Unikaj noszenia 
luźnych ubrań, które mogą zostać wciągnięte przez urządzenie lub które mogą 
ograniczać lub uniemożliwiać ruch.
10. Sprzęt został przetestowany i certyfikowany zgodnie z EN957 w klasie H.C. 
Nadaje się tylko do użytku domowego, domowego. Maksymalna waga użytkow-
nika: 100 kg.
11. Sprzęt nie nadaje się do użytku terapeutycznego.
12. Podczas podnoszenia lub przenoszenia sprzętu należy zachować 
ostrożność, aby nie zranić kręgosłupa. Zawsze używaj odpowiednich technik 
podnoszenia i / lub pomocy.



ILUSTRACJA POGLĄDOWA

LISTA ELEMENTÓW
Nr.                Opis                  Ilość

 Nakładka
 Pianka
 Rurka podstawowa
 Rurka przedłużająca nóżki
 Zaślepka 60 x 30
 Rura oparcia
 Płytka regulowana
 Siedzenie
 Główna rama
 Rama z regulacją siedziska
 Oparcie
 Rura piankowa
 Rurka do oparcia
 Rura pod siodłowa
 Śruba sześciokątna M8x60



ILUSTRACJA POGLĄDOWA MONTAŻU

 Podkładka M8
 Nakrętka M8
 Śruba sześciokątna M8x80
 Nakrętka nylonowa M8
 Śruba sześciokątna M10x80
 Podkładka M10
 Nakrętka nylonowa M10
 Śruba sześciokątna M10x70
 Śruba sześciokątna M10x125
 Śruba sześciokątna M8x40
 Śruba sześciokątna M8x20
 Pokrętło
 38 Korek końcowy
 25 Korek końcowy

Krok 1

Montaż ramy podstawy i ramy głównej
Przykręć rurkę podstawy (3) do ramy głównej (9), zabezpiecz śrubą sześciokątną (15–4 szt.), 
podkładką (16–8 szt.) i nakrętką nylonową (17–4 szt.).



Krok 2

Krok 3

Montaż rury przedłużającej nogi i regulowanej płyty
1) Przykręć przedłużenie nogi (4) do ramy głównej (9), zabezpieczone śrubą sześciokątną 
(20–2 szt.), podkładką (21–4 szt.) i nakrętką nylonową (22–2 szt.).
2) Włóż piankową rurkę (12) do otworu przedłużki nogi (4), a następnie wlej odrobinę wody 
na rurkę rolkową, a następnie przymocuj piankę (2-2 szt.) po obu stronach rurki piankowej 
(12).
3) Przykręć regulowaną płytkę (7–2 szt.) do ramy głównej (9), zabezpieczoną śrubą 
sześciokątną (I 8–3 szt.), podkładką (16–6 szt.) i nakrętką nylonową (19–3 szt.).



Krok 4

Montaż rury oparcia i rury pod siodłowej
1) Przykręć rurkę oparcia (6) i rurkę pod siodłową (14) do ramy głównej (9), zabezpieczone 
śrubą sześciokątną (24- l szt), podkładką (21-4 szt.) i nakrętką nylonową (22-1 szt.).
2) Przymocuj regulowaną ramę siedziska do rury pod siodłowej (14) i ramy głównej (9), 
zabezpieczoną śrubą sześciokątną (23 – l szt), podkładką (21-2 szt.) i gałką (27).
3) Przykręć rurkę wspornikową oparcia do rurki oparcia (6), zabezpieczoną śrubą 
sześciokątną (23-1szt.), podkładką (21–2 szt.) i nakrętką nylonową (22-1szt.).

Montaż oparcia i siedziska
I) Przymocuj siedzisko (8) do rury pod siodłowej (14), zabezpieczone śrubą sześciokątną 
(25-4 szt.) i podkładką (16-4 szt.).
2) Przymocuj oparcie (11) do rurki oparcia (6), zabezpieczone śrubą sześciokątną (26–4 
szt.) i podkładką (16–4 szt.).



PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA
Używanie tego produktu zapewni Ci szereg korzyści, poprawi Twoją sprawność fizyczną, 
napięcie mięśni, a w połączeniu z dietą kontrolowaną kalorycznie pomoże ci schudnąć.

1. Faza rozgrzewki
Ten etap pomaga w pobudzeniu krążenia i zapewnieniu sobie prawidłowej pracy mięśni. 
Zmniejszy to również ryzyko skurczu i uszkodzenia mięśni. Wskazane jest wykonanie kilku 
ćwiczeń rozciągających, jak pokazano poniżej. Każde ćwiczenie powinno być utrzymywane 
przez około 30 sekund, nie zmuszaj się do ćwiczeń - jeśli boli, ZATRZYMAJ SIĘ.

SKŁONY BOCZNE

SKŁONY DO 
PRZODU

ZEWNĘTRZNE UDO

UDO WEWNĘTRZNE

ŁYDKA / ŚCIĘGNO 
ACHILLESA

2. Faza rozciągania
Ten etap pozwala zwolnić układ sercowo-naczyniowy i mięśnie. Jest to powtórzenie 
ćwiczenia rozgrzewającego przy zmniejszeniu tempa. Kontynuuj rozciąganie przez około 
5 minut. Ćwiczenia rozciągające wykonuj, pamiętając, aby nie zmuszać się do nich ani nie 
przeciążać mięśni w odcinku.
Wraz ze wzrostem sprawności fizycznej, możesz zwiększyć długość i intensywność 
treningu. Wskazane jest trenowanie co najmniej trzy razy w tygodniu, a jeśli to możliwe, 
rozłóż treningi równomiernie przez cały tydzień.
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TIPS：

Your suggestions and comments for COSTWAY are really important to us! 
We sincerely solicit you to go back to our shop and leave a good rating in just a 
simple click. It would be quite encouraging if you could kindly do so like below:

February 24, 2018
Great products so far. Fast delivery, easy setup, and working without any issues. 

Great products so far

With your inspiring rating, COSTWAY will be more consistent to offer you 
EASY SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE!

Ihre Vorschläge und Kommentare für COSTWAY sind wirklich wichtig für uns!
Wir bitten Sie aufrichtig, in unseren Shop zurückzukehren und durch nur einen Klick eine 
gute Bewertung zu hinterlassen. Es wäre sehr ermutigend, wenn Sie das so tun könnten:

Tolle Produkte bis jetzt
24. Februar 2018
Gute Produkte. Schnelle Lieferung, einfaches Aufbauen, funktionieren ohne Problem.

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung wird COSTWAY konsistenter sein, um Ihnen 
EIN SCHÖNES EINKAUFSERLEBNIS, GUTE PRODUKTE und EFFIZIENTEN 
SERVICE zu bieten!

Vos suggestions et vos commentaires pour COSTWAY sont vraiment importants pour nous ! 
Nous vous invitons sincèrement à revenir à notre boutique pour laisser une bonne évaluation 
seulement en un clic. Ce serait très encourageant si vous pouviez le faire comme ci-dessous: 

Bons produits jusqu'à présent
24 février 2018
Excellents produits jusqu'à présent. Livraison rapide et installation facile. Il fonctionne sans problème.

Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY sera plus professionnel dans le but de 
vous offrir une BONNE EXPERIENCE D'ACHATS, de BONS PRODUITS et un SERVICE 
EFFICACE!

US office:Fontana
UK office:Ipswich
DE office:FDS GmbH,Neuer Höltigbaum 36,22143 Hamburg,Deutschland
FR office : 26 RUE DU VERTUQUET, 59960 NEUVILLE EN FERRAIN, FRANCE


