
ŚCIENNY DRĄŻEK DO PODCIĄGANIA STAL 
MODEL: FT21

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Solidny drążek do ćwiczeń montowany do ściany. Dzięki przemyślanej budowie i czterem 
uchwytom urządzenie te nadaje się do trenowania na wiele sposobów uzyskując tym samym 
maksymalne efekty.

W celu uzyskania maksymalnej żywotności drążka, należy stosować się do wszystkich 
ostrzeżeń, zasad ostrożności i zaleceń dotyczących konserwacji przedstawionych w niniejszej 
instrukcji. 

Cechy produktu

• Poszczególne elementy drążka mocowane są ze sobą za pomocą wytrzymałych śrub. 
Drążek mocowany jest do ściany nośnej za pomocą dołączonych kołków rozporowych i 
śrub. 

• Dzięki zastosowaniu grubych rur i profili, drążek daje Ci gwarancję bezpieczeństwa i 
udźwigu do 350kg (statycznie). 

• W drążku znalazło się miejsce na aż 4 uchwyty pokryte mocną gumą porowatą tzn. 
"pianką" - Ćwicz na różne sposoby i eliminuj monotonię w treningu! 

• Nakładki na uchwyty nie mają tendencji do rwania się lub zsuwania się ze stelażu tak 
jak to się dzieje w marnej jakości drążkach. 

• Wygodnie i efektywnie można na nim ćwiczyć barki, plecy, ramiona, grzbiet, brzuch itp. 
• Plastikowe zatyczki na końcach elementów eliminują wszystkie ostre krawędzie w 

drążku. 

2. Instalacja

Na załączonych ilustracjach zobaczysz co wchodzi w skład zestawu jaki i sposobu 
montażu poszczególnych elementów. W celu poprawnego złożenia drążka postępuj zgodnie z 
załączonymi ilustracjami.



3. Uwagi i środki ostrożności

• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń
miejscu.

• Podczas składania jak i montażu postępuj zgodnie z załączoną instrukcją obrazkową.
• Upewnij się czy wszystkie elementy zostały dobrze skręcone.
• Nie należy przykręcać drążka do płyt gipsowych lub innych nietrwałych powierzchni.
• Mocuj drążek na twardej powierzchni, jeśli dołączone do zestawu kołki okażą się za 

krótkie, zastosuj dłuższe dla swego bezpieczeństwa.
• Nie mocuj drążka zbyt wysoko. Wysokość dobierz tak aby sięgnąć do niego stojąc na 

podłodze.
• Unikaj nadmiernego balansowania i huśtania ciałem podczas ćwiczeń – w takich 

przypadkach drążek otrzymuje dużo większe obciążenia niż sama waga ćwiczącego.
• Unikaj szarpania podczas podciągania się na drążku. Prawidłowe ćwiczenie to powolne

podnoszenie i opuszczanie ciała z pełnym napięciem mięśni w każdej fazie ruchu.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
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