
MANUAL DE INSTRUCȚIUNI 

Instrucțiuni originale în limba italiană. 
Citiți cu atenție manualul și păstrați-l întotdeauna  

la îndemână lângă produs. 
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1.0 AVERTIZĂRI PRIVIND SIGURANȚA 
 
COMPORTAMENTE ADMISE 

 
• Înainte de asamblare și utilizare, citiți cu atenție 

acest manual de instrucțiuni și orice alte fișe de 
instrucțiuni atașate. 

 
• Echipamentul este certificat clasa S și este potrivit 

pentru instalarea în săli de sport, cluburi sau centre 
de fitness pentru uz colectiv sau în mediu casnic 
dacă doriți să aveți echipamente profesionale 
pentru utilizare la domiciliu. 

 Când echipamentul este instalat în centre de 
fitness, hoteluri, cluburi sau cluburi private, este 
obligatoriu ca utilizatorii să aibă un certificat 
medical în scop sportiv care să ateste acceptul 
pentru activitate fizică. 

 
• Folosiți echipamentul numai pe o suprafață plană și 

acoperiți podeaua sau covorul de sub echipament 
pentru a evita deteriorarea. 

 
• Asigurați-vă că cei care folosesc echipamentul au 

înțeles corect instrucțiunile, supraveghind primele 
faze ale antrenamentului. Manualul de instrucțiuni 
trebuie să fie întotdeauna lângă echipament pentru 
o consultare rapidă, în caz de nevoie. 

 
• Asigurați-vă că echipamentul este folosit numai de 

persoane cu vârsta peste 16 ani și de persoane care 
au o condiție fizică bună. 

 
• Purtați întotdeauna îmbrăcăminte adecvată 

activității sportive, care să nu împiedice mișcarea. 
 
• Folosiți întotdeauna pantofi sport potriviți pentru 

alergare și un trening din bumbac. 
 
• Dacă, în timpul utilizării echipamentului, simțiți 

amețeli sau dificultăți de respirație, opriți imediat 
antrenamentul și consultați medicul. 

 
• Verificați periodic strângerea șuruburilor, precum și 

integritatea tuturor pieselor echipamentului. 
 
• Când echipamentul are piese în mișcare, fiți extrem 

de atenți pentru a evita ciupirea degetelor și 
rănirea mâinilor. 

 
• Când echipamentul are piese în mișcare, fiți 

extrem de atenți pentru a evita ciupirea 
degetelor și rănirea mâinilor. 

 
 

COMPORTAMENTE NEPERMISE 
 
• NU instalați echipamentul în interiorul centrelor 

medicale; produsul nu este destinat pentru scopuri de 
reabilitare. 
 

• NU așezați echipamentul în subsoluri, terase, pivnițe, 
zone umede în general, nu îl lăsați expus agenților 
atmosferici (ploaie, soare etc.). 
 

• NU deteriorați tapiseria echipamentului cu obiecte 
ascuțite, perii abrazive sau bureți sau substanțe 
chimice agresive. 

 
• NU dezasamblați părți ale echipamentului, cu excepția 

cazului în care operațiunea este specificată în 
manualul de instrucțiuni. 

 
• NU permiteți copiilor sau animalelor de companie să 

se apropie de echipament. Este indicat să plasați 
echipamentul într-o încăpere dedicată cu o ușă care 
împiedică accesul oricui nu este autorizat să se 
apropie de acest tip de produs. 

 
• NU folosiți niciodată echipamentul dacă este 

deteriorat, cu piesele demontate, cu piulițele și 
șuruburile nestrânse. Pentru orice reparații sau cereri 
de piese de schimb, contactați numai un centru de 
service autorizat. 

 
• NU purtați îmbrăcăminte sintetică sau amestec de 

lână care împiedică transpirația în timpul exercițiilor 
fizice. Folosirea de îmbrăcăminte neadecvată poate 
duce la probleme de igienă, precum și dificultăți de 
mișcare. 
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1.1 RISCURI ÎN UTILIZAREA PRODUSULUI 
 

 

Produsul este alcătuit din piese mobile care în timpul 

utilizării normale pot implica anumite riscuri dacă 

procedurile de utilizare nu sunt efectuate conform 

instrucțiunilor furnizate și cu precauția cuvenită. 

Desenul de mai jos enumeră părțile și zonele mobile 

ale produsului care pot prezenta riscuri pentru 

siguranța utilizatorului și cărora trebuie acordată cea 

mai mare atenție. 

 

 

PERICOL 

 

Înainte de a utiliza produsul, verificați întotdeauna 

introducerea corectă a tuturor știfturilor de 

blocare și strângerea tuturor butoanelor. 

Când reglați scaunul, acordați o atenție deosebită 

pieselor mobile. 
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Piese mobile: 
risc de strivire a 

degetelor și a mâinilor la 
reglarea spătarului 

Piese mobile: 
risc de strivire a 

degetelor și a mâinilor la 
reglarea scaunului 

 



 

 

1.2 UTILIZĂRI PREVĂZUTE ȘI CONTRAINDICATE – CONVENȚII 

 

Produsul descris în acest manual este un instrument 

pentru uz sportiv; mai exact, este o bancă înclinată cu un 

design modern și un aspect atractiv datorită structurii 

tubulare dreptunghiulare, concepută pentru a fi extrem 

de rezistentă și robustă, potrivită pentru antrenarea 

musculaturii superioare, pentru a efectua diverse 

exerciții de fortificare musculară, atât cu bară de haltere, 

cât și cu gantere (accesorii opționale), pentru pectorali, 

umeri, bicepși, tricepși. 

Produsul este conceput și certificat clasa 'S', pentru 

utilizare colectivă în mediul profesional (centre de 

fitness și săli de sport) și poate fi folosit și la domiciliu, 

pentru toți cei care își doresc un produs robust, care să 

respecte standardele de calitate ale echipamentul 

profesional. 

Produsul descris nu poate fi utilizat în scopuri medicale 

sau terapeutice. 

Este esențial să respectați toate instrucțiunile și 

avertismentele cuprinse în acest manual pentru a fi sigur 

că vă antrenați în siguranță, eforturile intense și 

prelungite necesită o bună condiție fizică și din acest 

motiv este necesară evaluarea contraindicațiilor de 

utilizare enumerate mai jos. 

 

Utilizarea produsului este interzisă în următoarele condiții: 

• Dacă sunteți însărcinată; 

• Utilizator hipertensiv, cu probleme cardiace; 
• Utilizator cu glaucom sau retinopatie, sau ambele; 

• Utilizator cu traumatisme spinale, fracturi recente, 
proteză osoasă, tumefacții articulare, osteoporoză; 

• Utilizator cu hernie inghinală sau vertebrală. 

 
 

Garanția pentru produs este responsabilitatea 
distribuitorului și se anulează în următoarele cazuri: 

• Utilizare neadecvată a produsului, alta decât cea 

specificată în manualul de instrucțiuni; 
• Modificarea produsului; 

• Utilizarea de piese de schimb neoriginale; 

• Nerespectarea avertizărilor de siguranță incluse în 
pictograme și în manualul de instrucțiuni. 

 
 

 

 

 

 

Acest manual conține toate informațiile necesare pentru 

instalarea, întreținerea și utilizarea corectă a produsului. 

Utilizatorul produsului și orice alți prieteni și membri ai 

familiei care îl vor folosi trebuie să citească cu atenție 

informațiile din prezentul manual pentru a putea realiza 

o instalare sigură și o utilizare corectă. 

Respectarea indicațiilor din manual garantează o 

siguranță personală maximă și durată de funcționare mai 

îndelungată a produsului. 

Avertizările de siguranță și piesele de testare relevante 

au fost îngroșate și sunt precedate de simbolurile 

ilustrate și definite mai jos. 

 

 

PERICOL 

 
 

Informațiile evidențiate de acest simbol indică 
PERICOLUL, fiți atenți pentru a evita accidentările 
personale. 

 
 
 
 

ATENȚIE 
 
 

Informațiile evidențiate de acest simbol indică o 
ATENȚIONARE, acordați o atenție deosebită pentru a 

evita deteriorarea produsului. 

 
NOTĂ: 

Desenele conținute în manual au scopul de a simplifica 

și a face mai intuitive subiectele tratate. 

Totuși, datorită actualizării constante a produselor, este 

posibil ca unele din aceste desene să fie diferite de 

produsul achiziționat; în acest caz, vă amintim că este 

vorba de aspecte estetice și că siguranța și informațiile 

despre acestea rămân valabile. 

Producătorul se bazează pe o politică constantă de 

actualizări și dezvoltare și poate aduce modificări asupra 

părților estetice ale produsului fără notificare prealabilă. 
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1.3 ETICHETE ADEZIVE AMPLASATE PE PRODUS 
 
 
 

1) Eticheta de identificare a produsului trebuie să 

conțină adresa distribuitorului, principalele date 

tehnice și numărul de serie. 

2) Simbol de atenționare la obligația de a citi manualul 

de instrucțiuni înainte de a efectua orice operație de 

instalare sau orice întreținere a produsului. 

 

Eticheta de identificare nu trebuie îndepărtată sau 

modificată, inițialele modelului produsului și numărul de 

serie trebuie menționate întotdeauna dacă sunt solicitate 

piese de schimb. 

 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4     CARACTERISTICI TEHNICE 

DIMENSIUNI PRODUS  (LXLXH) 1400 x 590 x 470/1356 mm 

STRUCTURĂ tubulară din oțel armat cu secțiune dreptunghiulară 70x50x2 mm 

DIMENSIUNE SCAUN 350 x 280 x 60 mm 

ÎNCLINARE SCAUN  reglabilă pe trei niveluri (0° ÷ 30°) 

DIMENSIUNE SPĂTAR  850 x 280 x 60 mm 

ÎNCLINARE SPĂTAR reglabilă pe șase niveluri (0° ÷ 90°) 

GREUTATE PRODUS  31 kg 

GREUTATE PRODUS AMBALAT  33 kg 

ÎNCĂRCARE MAXIMĂ STRUCTURĂ 320 kg sarcină maximă (utilizator + greutăți) 

CONFORMITATE  Directiva: 2001/95 / CE - Standard: EN ISO 20957-1 (clasa SC) 
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2.0 LOCAȚIA DE INSTALARE A APARATULUI 
 

CARACTERISTICI AMBIENTALE: 

• Mediul adecvat pentru instalarea și depozitarea 

aparatului trebuie să fie: 

- Acoperit și suficient de mare, 

- Dotat cu iluminat artificial și natural adecvat, 

- Dotat cu una sau mai multe ferestre de ventilație, 

- Cu o umiditate relativă procentuală între 20% și 90%. 

Aparatul NU trebuie să fie instalat la exterior sau în 

locuri umede sau expus unei atmosfere saline. 

 

CARACTERISTICILE PODELEI: 

• Solul adecvat pentru poziționarea aparatului trebuie 

să fie: 
- Cu podea perfect plană, 
- Cu podea care să susțină greutatea aparatului.   

Nu se recomandă instalarea produsului pe pardoseli 

realizate din materiale de calitate (de exemplu: mochetă 

sau parchet); în caz contrar, este necesar să se protejeze 

întotdeauna suprafețele care se interpun în punctele de 

contact cu material de protecție, cum ar fi o placă de 

cauciuc. 

 

CERINȚE DE SIGURANȚĂ: 

 

• Este necesar să depozitați produsul într-o cameră cu o 

ușă cu închidere, astfel încât să nu fie accesibil 

copiilor. 

 
PREGĂTIREA ÎNCĂPERII PENTRU OPERAȚIILE DE 
ASAMBLARE: 
• Pregătiți o zonă destul de mare a camerei înainte de 

asamblarea acestui produs. Rețineți că, pentru a 

facilita recunoașterea diferitelor piese, în timpul 

asamblării este recomandat să așezați conținutul 

ambalajelor pe sol, după ce ați acoperit solul cu o 

cârpă sau cu foi de carton, pentru a evita deteriorarea 

sau stricarea pardoselilor delicate. 

Zona trebuie să fie liberă de orice ar putea constitui 

un pericol (de exemplu, margini ascuțite de care vă 

puteți lovi). După ce echipamentul este asamblat, 

aveți grijă să lăsați spațiu amplu în jurul lui, astfel încât 

exercițiile să poată fi efectuate fără obstacole sau 

dificultăți. 

 

PERICOL 

 
Din cauza prezenței pieselor mici, copiii sunt ținuți la 

distanță de zona de lucru în timpul operațiilor de 

asamblare. 

 

Suprafața metalică a pieselor și șuruburilor este 

acoperită cu un strat subțire de lubrifiant, necesar 

pentru a preveni formarea ruginii atunci când produsul 

este depozitat. Pentru a evita murdărirea pieselor de 

mobilier, evitați să amplasați piesele produsului pe 

obiecte din material sau țesătură, cum ar fi scaune, 

covoare, mobilier etc. 

De asemenea, este important să se protejeze podeaua 

în timpul instalării prin montarea de material de 

protecție (carton, prelate, etc.). 

2.1 DEZAMBALARE – CONȚINUTUL CUTIEI 
 

Ambalajul este format dintr-o cutie de carton închisă cu 
capse metalice și benzi de legătură. 
Când așezați cutia pe podea, urmați indicația "Partea 
Înaltă", indicată de săgeata imprimată pe carton. Pentru 
a deschide cutia, tăiați benzile de legătură cu foarfecele, 
apoi cu o pensă înlăturați și eliminați eventualele capse 
metalice de închidere. 
 
După îndepărtarea întregului material din cutie care 
urmează să fie montat, verificați dacă există deteriorări 
ale cadrului în timpul transportului și durabilitatea 
tuturor elementelor de montare. 
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Ambalajul este fabricat din material reciclabil; 

pentru eliminarea elementelor de ambalare, 

respectați normele locale pentru recuperarea 

materialelor reciclabile. 

Elementele ambalajului (carton și pungi) nu trebuie 

lăsate la îndemâna copiilor, fiind potențiale surse de 

pericol. 

PERICOL 



 

 

2.2 ASAMBLAREA APARATULUI 
 
 

 
Produsul este ambalat demontat în mai multe piese 
pentru a ocupa puțin spațiu; pentru a utiliza produsul, 
trebuie montat conform următoarelor instrucțiuni. 
 
-  Cuplați bara de susținere din spate 1 la capătul din 

spate al barei de susținere centrale 3 și fixați-o prin 
strângerea a două șuruburi 12 [M10x90 mm], cu 
șaibe plate 17 [M10], cu două piulițe autoblocante 
16 [M10] împreună cu șaibe plate 17 [M10]. 

-  Cuplați bara de susținere frontală 2 la capătul din 
față al barei de susținere centrale 3 și fixați-o cu 
ajutorul a două șuruburi 12 [M10x90 mm], cu șaibe 
plate 17 [M10], cu două piulițe autoblocante 16 
[M10], cu șaibe plate 17 [M10]. 
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-  Fixați tubul de susținere din spate 8 în consolele 
prevăzute ale barei de susținere centrale 3 
strângând un șurub 14 [M10x85 mm] cu șaiba 
plată 17 [M10] împreună cu o piuliță autoblocantă 
16 [M10], cu șaiba plată 17 [M10]. Introduceți 
tubul de reglare a spătarului 9 în tubul de susținere 
a spătarului 8 și blocați-l cu știftul elastic. 

-  Fixați tubul de susținere a scaunului 6 în consolele 
prevăzute ale barei de susținere centrale 3, 
strângând un șurub cu 14 [M10x85 mm] echipat cu 
o șaibă plată 17 [M10] împreună cu o piuliță 
autoblocantă 16 [M10], echipată cu o șaibă plată 
17 [M10]. Introduceți tubul de reglare a scaunului 
7 în interiorul tubului de susținere a scaunului 6 și 
blocați-l cu știftul elastic. 
 



 

 
 

 
 

 
-  Cuplați capetele cu găuri în perna scaunului 4 și 

bara de fixare ale pernei spate 5, plasându-le în 
orificiile prevăzute pentru pivot în bara de suport 
central 3, apoi fixați-le prin strângerea a două 
șuruburi 13 [M10x105 mm] echipate cu șaiba plată 
17 [M10] împreună cu două piulițe cu autoblocare 
16 [M10] echipate cu șaibe plate 17 [M10], după 
cum este indicat. 

-  Atașați bara de fixare a scaunului 4 și bara de fixare 
a scaunului 5 la tuburile de reglare respective 7 și 9 
și fixați-le pe fiecare prin strângerea unui șurub 14 
[M10x85mm] cu șaibă plată 17 [M10] împreună cu 
o piuliță cu autoblocare 16 [M10] prevăzută cu 
șaiba plată 17 [M10]. 
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-  Fixați suportul scaunului 10 pe bara de fixare 4 
strângând patru șuruburi 15 [M8x25 mm] 
împreună cu șaibele plate 17 [M10]. 

-  Fixați suportul spătarului 11 pe bara de fixare 5 
strângând șase șuruburi 15 [M8x25 mm] împreună 
cu șaibele plate 17 [M10]. 

-  Ansamblul este finalizat, înainte de utilizare 
verificați dacă ați strâns corect șuruburile și 
piulițele. 



 

 

2.3 DEPLASAREA APARATULUI 
 
 

Produsul este echipat cu două roți de deplasare A în 
bara de susținere din spate. 
Pentru a deplasa produsul în interiorul încăperii, ridicați 
partea frontală folosind mânerul B până când roțile sunt 
în contact cu podeaua, apoi împingeți produsul în 
direcția dorită, după ce ați ajuns în noua poziție, coborâți 
ușor partea frontală a produsului la sol. 
 
 

PERICOL 
 
 
Pentru a ridica și a deplasa produsul, obțineți ajutor de 
la o a doua persoană. 
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3.0 REGULI PENTRU UN ANTRENAMENT EFICIENT 
 

 

Echipamentul, potrivit pentru antrenamentul izotonic, 

este proiectat pentru a oferi o postură confortabilă 

pentru tipul de exercițiu efectuat. Trebuie respectată o 

postură corectă pentru a evita durerile ulterioare 

musculare și articulare. 

 

Pentru a ști cum să folosiți băncile sau instrumentele 

care necesită folosirea ganterelor, ganterele și alte 

accesorii, pentru a efectua antrenamentul este necesar 

să urmați programul și instrucțiunile distribuite de 

instructorul centrului de fitness sau de către antrenorul 

personal  în cazul utilizării private. 

 

Instructorul, după ce a evaluat starea de pregătire 

fizică, trebuie să pună la dispoziția utilizatorilor 

instrumentului un formular care să cuprindă 

specificațiile de antrenament care, prin desene 

simplificate, ilustrează poziționarea biomecanică pe 

aparat, indică mușchii implicați și cele mai bune posturi 

anatomo-fiziologice  pentru a face față 

antrenamentului. 

 

Dezvoltarea forței și a masei musculare se obține numai 

pentru mușchii special antrenați. 

Pentru metodele de utilizare, consultați informațiile 

conținute în manual și consultați-vă cu antrenorul dvs. 

personal pentru alcătuirea unui program de antrenament 

adecvat condiției dumneavoastră fizice. 

Perseverența este un element foarte important în 

antrenamentul izotonic, antrenamentele trebuie 

efectuate de cel puțin 3 ori pe săptămână pentru a nu 

pierde beneficiile rezultate din întărirea masei musculare. 

 

Înainte de a începe să utilizați produsul, se recomandă 

consultarea medicului dumneavoastră pentru verificarea 

stării de sănătate și evaluarea măsurilor de precauție 

speciale ca urmare a practicării acestei activități fizice. 

Cei care nu au condiție fizică trebuie să înceapă să 

utilizeze produsul treptat, cu sesiuni de antrenament de 

scurtă durată la primele abordări, și să crească treptat 

timpul zilnic de antrenament, încercând să rămână 

constanți. 

La început este indicat să nu exagerați, cea mai bună 

alegere fiind să aveți la bază propria condiție fizică pentru 

a evita riscurile, să fiți rănit sau, în cel mai bun caz, din 

cauza durerii, să nu puteți face mișcări naturale. 

 
Cum să vă organizați antrenamentul 

 

Încălzire: Înainte de a începe un exercițiu este necesară 

încălzirea musculară și să aduceți corpul la temperatură, 

în timp ce activați circulația sângelui și respirația. 

 

Exercițiu: Durata exercițiului depinde de numărul de 

repetări, prin urmare, de condiția fizică. 

La început, sesiunile implică de obicei mai multe repetări 

la intensitate scăzută și greutăți mici; este vizată, în 

principal, o mișcare lentă și controlată, pentru a putea 

învăța perfect tehnica de execuție, evitând orice 

traumatism muscular. 

 

Răcire: Odată terminată sesiunea de antrenament, 

efectuați câteva minute de exerciții de relaxare 

musculară. 

 

Cele 10 reguli pentru un antrenament eficient 

1.  Nu utilizați echipamentul dacă nu sunteți în formă 

fizică perfectă și simțiți dureri musculare. 

2.  Nu creșteți greutățile și repetările fără a fi asimilat 

corect tehnica de execuție a fiecărui exercițiu. 

3.  Nu antrenați același mușchi în fiecare zi, așteptați 

cel puțin 36 - 48 ore. 

4.  Încălziți mușchiul afectat înainte de a începe 

programul de antrenament și păstrați mușchii 

încălziți în timpul antrenamentului. 

5.  Nu arcuiți spatele în timpul exercițiului, țineți-l drept 

și bine susținut de musculatura abdominală. 

6.  Nu vă țineți niciodată respirația. Expirați spre 

sfârșitul ridicării, inspirați înainte de a începe. 

7.  Nu vă lăsați distras vorbind, uitându-vă la televizor 

sau citind o carte, ci rămâneți concentrat pe 

controlul musculaturii și antrenament. 

8.  Păstrați întotdeauna mușchii încordați și verificați 

întotdeauna viteza de întoarcere. 

9.  Antrenați-vă fără a exagera, fără a vă depăși condiția 

fizică. 

10. Alternați antrenamentul muscular cu antrenamentul 

aerobic și completați cu o dietă echilibrată pentru a 

obține un fizic perfect. 
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3.1 SFATURI PRACTICE PENTRU UTILIZAREA PRODUSULUI 

 
Înainte de a începe să utilizați acest produs este necesar 
să citiți cu atenție paragraful anterior "Reguli pentru un 
antrenament eficient". 
Pentru a utiliza produsul, este necesar ca produsul să fie 

asamblat complet și în poziția de lucru. 

 

Utilizarea băncii plane și înclinate: 

Cu ajutorul acestui produs puteți efectua exerciții pe 

bancă folosind gantere sau o bară (nu sunt furnizate), 

care implică toate grupele musculare superioare. 

 

•  Pentru exercițiile cu bară, dacă intenționați să 

antrenați mușchii pectorali superiori, inferiori sau 

centrali, spătarul poate fi înclinat corespunzător în 

anumite poziții, pur și simplu trăgând știftul de 

blocare cu o mână și înclinând spătarul în poziția 

potrivită; odată atinsă poziția dorită, eliberați știftul 

și asigurați-vă că se oprește într-unul dintre orificiile 

de blocare. 

•  Pentru exercițiile cu gantere, spătarul poate fi 

ridicat și blocat în poziția de 90°, scaunul poate fi și 

înclinat pentru a favoriza anumite exerciții; pentru a 

regla poziția scaunului, trageți știftul de blocare 

corespunzător, apoi ridicați-l și agățați suportul de 

reglare într-una dintre orificiile disponibile. 

 

 

 

 

 

 

 

•  NU folosiți substanțe inflamabile sau nocive pentru 

curățare. Nu utilizați solvenți pentru curățarea 

pieselor din plastic, ci numai produse pe bază de apă 

și cârpe moi. 

•  NU introduceți produsul în apă. 

•  NU lubrifiați niciodată părți ale produsului cu ulei 

sau vaselină. 

 

Este important să efectuați o curățare regulată, deoarece 

transpirația care este depusă pe echipament cauzează pe 

termen lung o uzură timpurie a materialelor. 

•  Verificați periodic strângerea piulițelor și șuruburilor. 

•  Înlocuiți imediat orice piesă deteriorată. 

•  Curățați tapiseria cu o cârpă umedă și săpun delicat. 

•  Așezați produsul într-un loc ferit de praf și umezeală. 

 

 

 

  
 
 

 

Atunci când efectuați exerciții cu bară sau ganteră, luați 

întotdeauna în considerare capacitatea maximă de 

încărcare a produsului. 

 

Produsul poate fi utilizat în mod eficient de cel mult trei 

ori pe săptămână. 

Începutul programului de antrenament trebuie să fie 

efectuat cu greutăți ușoare și cu un număr mare de 

repetări, în special este necesar să vă concentrați asupra 

mișcării corecte, pentru a deprinde tehnica corectă. 

 

În primele luni, nu efectuați mai mult de 12 repetări 

efectuate în succesiune rapidă de două ori și apoi de trei 

ori consecutiv (serie). Repetările trebuie efectuate la o 

viteză lentă și constantă pentru a controla mișcările, 

timpul de recuperare dintre o serie și următoarea trebuie 

redus la minimum. 

 

În următoarele luni, creșteți numărul de repetări în 

funcție de condiția fizică și repetați întotdeauna trei sau 

patru serii, durata exercițiului este strâns corelată cu 

durata seriei, apoi cu numărul de repetări. 
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PERICOL 

4.0 ÎNTREȚINERE 

PERICOL 



 

 

5.0 SCOATEREA DIN FUNCȚIUNE - ELIMINARE 

 
Acest produs NU trebuie eliminat ca deșeu urban, ci 

separat (în statele Uniunii Europene), livrându-l la 

centrele de colectare corespunzătoare pentru eliminarea 

și reciclarea acestor produse. 

 

Garlando S.p.A. încurajează respectul pentru natură și 

sănătate umană chiar și în afara Uniunii Europene și 

speră că vor fi respectate regulile locale de eliminare și 

reciclare, folosind, atunci când este posibil, colectarea 

selectivă a echipamentelor electrice și electronice, având 

în vedere că numeroase componente (cum ar fi fier, 

cupru, material plastic etc...) pot fi recuperate și 

refolosite. 

 

6.0  CATALOG PIESE DE SCHIMB - COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB 
 

Pentru a comanda piese de schimb, consultați schița 

detaliată ce se regăsește pe pagina următoare. 

 
Comanda pieselor de schimb trebuie să conțină 

următoarele indicații: 
1. Marca și modelul produsului – consultați eticheta 

produsului 
2. Numele piesei ce trebuie înlocuite - consultați lista 

pieselor de schimb 

3. Număr de referință a piesei - consultați schița 
detaliată 

4. Cantitatea necesară. 

5. Adresa și informațiile pentru expediere - consultați fișa 

pentru comandarea pieselor de schimb, anexată 

manualului 

 
Pentru o mai mare claritate, efectuați comanda utilizând 

o copie a fișei de comandă piese de schimb inclusă ca 

anexă la prezentul manual, împreună cu Certificatul de 

Garanție. 

 
Solicitarea de piese de schimb trebuie efectuată prin 

intermediul unei solicitări scrise, prin fax sau e-mail, la 

adresele de mai jos: 

Acest catalog poate prezenta mici diferențe față de 
produsul deținut; pot lipsi anumite actualizări pe care 
producătorul le-a realizat între timp. Dacă există 
dificultăți de înțelegere a desenelor și descrierilor 
contactați Centrul de Asistență Tehnică la numărul:  
+39 0143/318500 
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fax +39 0143/318594 

e-mail: assistenza.toorx@garlando.it 



 
 
 
 
 
 

6.1        SCHEMA PIESELOR DE SCHIMB 
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Poz. Descriere 
Cant

. 

1 Bară de susținere spate 1 

2 Bară de susținere frontală 1 

3 Bară de susținere centrală 1 

4 Bară de fixare placă scaun 1 

5 Bară de fixare pernă spătar 1 

6 Suport tubular scaun 1 

7 Reglaj tubular scaun 1 

8 Suport tubular spătar 1 

9 Reglaj tubular spătar 1 

 

 

Poz. Descriere 
Cant

. 

10 Pernă scaun 1 

11 Placă spătar 1 

12 Șurub M10x90 mm 4 

13 Șurub M10x105 mm 2 

14 Șurub M10x85 mm 4 

15 Șurub M10x25 mm 10 

16 Piuliță autoblocantă M10 10 

17 Șaibă plată M10 30 

18 Roată de deplasare 2 

 



 
 
 
 

7.0     GARANȚIE CONVENȚIONALĂ 

GARANȚIE CONVENȚIONALĂ
DURATA GARANȚIEI, CONDIȚII DE VALABILITATE ȘI INVALIDAREA ACESTEIA 

 

GARLANDO SPA garantează adecvarea Produsului pentru utilizarea pentru care 
a fost special conceput și proiectat, adică pentru uz sportiv. 

Garanția înseamnă înlocuirea sau repararea gratuită a pieselor componente ale 
echipamentului recunoscute ca defecte la origine din cauza defectelor de 
fabricație în perioada de timp prevăzută de lege sau pentru o perioadă mai 
lungă de timp dacă este prevăzut în contract. 

Această Garanție este valabilă și efectivă cu referire la Produsul GARLANDO 
SPA achiziționat de Cumpărător în Italia exclusiv de la un dealer autorizat și 
fără a aduce atingere drepturilor recunoscute Cumpărătorului de legea italiană 
și de prevederile directivelor europene. 

Cumpărătorul are obligația de a dovedi, prin intermediul unui document emis 
de revânzătorul autorizat (de exemplu: chitanță sau factură) data la care a fost 
livrat Produsul, numele revânzătorului autorizat și detaliile de identificare ale 
Produsului. Pentru ca garanția să fie eficientă, este, prin urmare, necesar ca 
documentația de mai sus împreună cu prezenta garanție să fie păstrate în mod 
corespunzător. 

Cumpărătorul este obligat să verifice cu atenție produsul la livrare. Eventualele 
litigii trebuie comunicate în scris pe documentul de transport cu dovezi 
specifice a ceea ce s-a constatat. În lipsa acestei comunicări, retragerea mărfii 
va echivala cu toate efectele legale, acceptarea fără rezerve a produsului.  

Cumpărătorul este obligat să comunice orice neconformitate în termen de 2 
luni de la evidența acesteia, sub sancțiunea pierderii oricărei garanții. 

După 6 luni de la instalare, pentru toate intervențiile tehnice efectuate asupra 
produselor, chiar și în garanție, se vor datora costurile „Dreptului de apel”. 
Costurile cu manopera și deplasarea vor fi în schimb percepute pentru 
intervențiile în garanție, începând cu al doilea an de viață al produsului. 
GARLANDO SPA va furniza Cumpărătorului o cotație pentru aceste costuri și în 
orice caz asistență telefonică sau web adecvată. 

În cazul neutilizării din cauza defectelor produsului, Cumpărătorul nu va avea 
dreptul să rezilieze contractul, nici la despăgubiri pentru prejudiciul suferit 
(pierderea de profit și/sau daune apărute). Veți avea dreptul doar la o cerere 
de garanție. 

Piesele de schimb înlocuite la produsul aflat în garanție nu vor determina o 
prelungire a duratei acestuia și vor fi la rândul lor garantate 12 luni, dacă sunt 
instalate de către personal autorizat de GARLANDO SPA. 

Costurile de transport, costurile de deplasare și costurile cu forța de muncă 
pentru înlocuirea pieselor de schimb aflate în garanție vor fi suportate de 
Cumpărător. 

Este responsabilitatea Cumpărătorului să instruiască personalul cu privire la 
utilizarea corectă a echipamentului, astfel de informații trebuie să fie 
transferate în mod corespunzător tuturor utilizatorilor. 

 

EXCEPȚII DE LA GARANȚIE 

Garanția este exclusă în mod expres în cazuri de: 

-  nerespectarea instrucțiunilor, indicațiilor și avertismentelor menite să 
permită instalarea/montarea corectă și funcționarea regulată a 
Produsului; 

-  neglijență și/sau neglijență în utilizarea și întreținerea Produsului; 

-  utilizarea necorespunzătoare a Produsului; 

-  manipularea defectuoasă a Produsului; 

-  utilizarea Produsului în alte scopuri decât cele pentru care Produsul a fost 
special conceput/proiectat; 

-  daune cauzate de transportul sau expedierea Produsului; 

-  daune cauzate de defecțiuni ale rețelei electrice de distribuție: 
supracurenți, supratensiuni, cauzate și de descărcări atmosferice;  

-  reparații efectuate de centre de asistență neautorizate de GARLANDO 
SPA; 

-  repararea produsului de către utilizatorul însuși, cu excepția cazului în 
care repararea/înlocuirea pieselor este autorizată de GARLANDO SPA;  

-  lipsa de conformitate care, din orice motiv, nu poate fi în niciun fel 
urmărită din acțiunile sau omisiunile producătorului. 

Regulile de instalare/asamblare corectă, utilizare și întreținere a Produsului 
sunt cuprinse în manualul de instrucțiuni, atașat prezentei Garanții, din care 
face parte integrantă. 

Se înțelege că uzura rezultată din utilizarea normală a Produsului și a 
componentelor acestuia NU poate constitui în niciun fel o lipsă de 
conformitate și de aceea nu poate fi acoperită de această Garanție.  

-  Cu referire la Produsul TAPIS ROULANT, se precizează că fenomenele de 
uzură datorate utilizării normale privesc în special următoarele 
componente: role, suprafața de rulare, banda, mâner, centură, 
garnituri, butoane, piese detașabile, accesorii și consumabile în general. 

-  Cu referire la Produsele BICICLETĂ, ERGOMETRU și ELIPTICĂ, se 
precizează că fenomenele de uzură datorate utilizării normale privesc în 
special următoarele componente (unde sunt prezente): pedale și 
curele, suporturi pentru picioare, prinderi, șa, curea de transmisie, 
garnituri, butoane, piese detașabile, accesorii și consumabile în general. 

Garanția NU acoperă intervențiile legate de instalarea Produsului și 
conectarea la sistemele de alimentare. 

UTILIZAREA PRECONIZATĂ ȘI UTILIZAREA NEADECVATĂ A PRODUSULUI 

Având în vedere adecvarea pentru utilizarea exclusiv sportivă a acestui 
Produs, GARLANDO SPA permite utilizarea acestuia în urma eliberării de 
către un medic a unui certificat specific de aptitudine fizică. 

GARLANDO SPA își declină orice responsabilitate pentru orice daune care ar 
putea, în mod direct sau indirect, să intervină persoanelor, animalelor de 
companie și lucrurilor ca urmare a nerespectării tuturor instrucțiunilor, 
indicațiilor și avertismentelor cuprinse în manualul de instrucțiuni specific.  

În special, declarăm că Produsul este absolut impropriu utilizării terapeutice 
și/sau de reabilitare și că eventuala apariție a accidentelor sau apariția unor 
patologii legate de o astfel de utilizare necorespunzătoare nu poate fi în 
niciun fel atribuită producătorului. 

GARLANDO SPA își rezervă dreptul de a aduce modificări constructive 

produsului. 

DAUNE PROVOCATE DE PERSONALUL CENTRELOR DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ 

GARLANDO SPA nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună adusă 

persoanelor, animalelor de companie și lucrurilor cauzate de Centrul de 

Asistență Tehnică, în timpul reparației Produsului și/sau înlocuirii acestuia 

sau a uneia dintre componentele acestuia; ca urmare, Cumpărătorul se 

obligă să adreseze orice pretenții de despăgubire direct Centrului de 

Asistență Tehnică, renunțând la orice acțiune și/sau pretenție împotriva 

GARLANDO SPA. 

TERMENUL FINAL AL GARANȚIEI 

După perioada indicată de lege sau de condiții contractuale mai favorabile, 

dacă este cazul, echipamentul nu va mai fi în garanție și orice reparație 

și/sau înlocuire a componentelor Produsului va fi în sarcina integrală a 

Cumpărătorului. 
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ATENȚIE 
 
 
 

ESTE INTERZISĂ UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI FĂRĂ AUTORIZAREA ȘI 
SUPRAVEGHEREA PERSONALULUI. 

 
Urmați cu atenție instrucțiunile instructorului înainte de utilizare. 

 

Consultați medicul înainte de utilizare. 
 

În caz de slăbiciune, opriți imediat antrenamentul. 
 

În timpul utilizării, este strict interzis să staționați lângă echipament sau să vă 
sprijiniți de echipament. 

 
Țineți corpul, îmbrăcămintea și orice accesorii departe de părțile mobile. 

 

Utilizați echopamentul doar în scopul pentru care a fost proiectat. Nu 
modificați nicio parte a echipamentului. 

 

Inspectați echipamentul înainte de utilizare. Nu îl utilizați dacă există dovezi 
de deteriorare sau de funcționare necorespunzătoare. 

 

Nu încercați să reparați echipamentul dacă funcționează defectuos. Raportați 
defecțiunea personalului responsabil. 

 

Asigurați-vă că știfturile de siguranță sunt întotdeauna bine introduse. Dacă 
aveți îndoieli, contactați personalul. Folosiți numai știfturile de siguranță 

originale. 
 

 

 
Pagină pentru a fi fotocopiată și păstrată în apropierea 
echipamentului într-o poziție cu vizibilitate foarte bună 
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