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Obsah setu
GYMPOLe staGe set se skládá z pěti pouzder určených pro usklad-
nění a přepravu jednotlivých dílů. Set obsahuje přepravní skate se 
středovým panelem, dvě brašny s trojúhelníkovými deskami pro 
sestavení základny, jeden vak s rameny a jedno pouzdro s tyčí.

1) Přepravní skate s krytem na uskladnění a převoz středového panelu
2) Brašna s úchyty na uskladnění trojúhelníkových desek (2x)
3) Vak s uchy na uskladnění ramen
4) Pouzdro s popruhem na uskladnění tyče

Přiložené nářadí: kovový klínek, inbusový klíč, dřevěné vyrážedlo
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NávOd Na iNstaLaci
Přepravní skate slouží k uskladnění a přepravě středového panelu i ostatních dílů GYMPOLe staGe, 
které lze pohodlně umístit na kryt středového panelu. Dvě kolečka na přepravním skatu jsou vybavena 
brzdou pro bezpečnost při převozu a manipulaci se středovým panelem. Vrchní část krytu je připevněná 
k přepravnímu skatu pomocí přezek. Při každé manipulaci s přepravním skatem se ujistěte, že přezky 
jsou pevně zaháknuté v háčcích a utažené. 

Opatrně sejměte středový panel 
z přepravního skatu a umístěte 
tam, kde chcete postavit stage. 
Pro snazší a bezpečnější manipu-
laci zabrzděte kolečka na přeprav-
ním skatu.

krok 1
Do středového panelu vsuňte všech šest ramen.



NávOd Na iNstaLaci

krok 2 krok 3
Každé rameno má samostatný závit, který jej upevňuje ke středovému 
panelu. Všech šest závitů utáhněte přiloženým inbusovým klíčem 
v protisměru hodinových ručiček. 

Nastavte stabilizační nožky na vnějším konci každého ramene po-
hybem ve směru hodinových ručiček. Vyšroubováním stabilizačních 
nožek docílíte celkového zpevnění a stability rámu na zvoleném 
povrchu. Pro bezpečné užívání tento krok nevynechávejte. 

krok 4
Postupně pokládejte trojúhelníkové desky tak, aby zcela zapadly do středového panelu a vytvořily základnu.



NávOd Na iNstaLaci

krok 5
Nyní nasaďte spodní díl tyče na středový panel. Konce spodního dílu tyče jsou totožné a zapadnou do středového panelu bez rozdílu.

krok 6 krok 7
Nasaďte horní díl tyče tak, aby konec s kuželem zapadl do dolního dílu. Ujistěte se, že oba díly ve spoji pevně drží.



ONe cLick sYsteM
Tyč je statická, je-li jezdec stlačený do dolní polohy. Pro uvedení do spinového režimu vytáhněte jezdec směrem nahoru. Aretační čepy se 
uvolní z lůžek a tyč se začne protáčet. Pro uvedení zpět do statického režimu, otáčejte jezdcem dokud nenajdete správnou polohu lůžek 
a jezdce stlačte zpět dolů. Jezdec se vrátí do dolní, statické polohy. Pro oba úkony je nutné použít obě ruce.

GYMPOLe staGe
Nyní je vaše GYMPOLe staGe připravena k používání. Před tréninkem či vystoupením se nezapomeňte důkladně rozcvičit a zahřát. Vždy dbej-
te na bezpečnost a používejte dopadové matrace při nácviku prvků, kde hrozí nekontrolovaný pád. Přejeme vám mnoho úspěšných a zábav-
ných tréninků a vystoupení na GYMPOLe staGe.



GYMPOLe staGe
Demontáž začněte provádět nejprve u spoje dvou dílů tyče. Vsuňte přiložený kovový klínek nejužší stranou do malého otvoru na spodním dílu 
tyče. Klínek vkládejte tak, aby zkosená strana směrovala dolů a přitom jej udržujte ve vodorovné poloze. Přiloženým vyrážedlem poklepejte klínek 
dokud vrchní díl tyče nepovolí. Nyní můžete horní díl tyče odebrat. Vyjměte klínek a opakujte postup se spodním dílem tyče, který je spojen se 
středovým panelem. Následně povolte závity ve středovém panelu přiloženým inbusovým klíčem a opatrně sejměte trojúhelníkové desky. Povolte 
stabilizační nožky a vysuňte ramena. Všechny díly uložte do příslušných obalů. Trojúhelníkové desky vkládejte do polstrovaných přepážek.

Péče O GYMPOLe staGe
Ujistěte se, že plocha, na které je umístěna GYMPOLe staGe, je stabilní a rovná. V žádném případě nepoužívejte stage umístěnou na nerovné 
či šikmé ploše. Pokud se GYMPOLe staGe dostane do kontaktu s vodou (např. déšť či zvlhnutí), důkladně ji osušte. Zvláště dbejte na naprostou 
čistotu všech spojů jednotlivých dílů tyče a středového panelu, především kuželu ve středovém panelu a kuželu spojujícím oba díly tyče.

Před montáží tyče otřete oba kužely suchým hadříkem, případně lihem pro důkladné odmaštění. V žádném případě nesmí spoje přijít do kontaktu 
s vodou. 

Trojúhelníkové desky vkládejte do polstrovaných přepážek příslušné brašny. Používáte-li gripy, nezapomeňte tyč po Vašem tréninku pečlivě očis-
tit. Nenechávejte GYMPOLe staGe v dešti.



uPOzOrNěNí
Gympole s.r.o, jejich distributoři, prodejci a jakékoliv jiné osoby či společnosti spjaté, nenesou odpovědnost za jakékoliv vzniklé poškození 
majetku a újmy na zdraví osob či třetích osob v souvislosti s užíváním tohoto výrobku.
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