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WAŻNE! PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z

NINIEJSZĄ TREŚCIĄ PRZED OTWARCIEM

OPAKOWANIA

Aby w pełni wykorzystać możliwości XPERT Pro – przy zachowaniu ZASAD BEZPIECZEŃSTWA – ważne jest, aby 

PRZECZYTAĆ, ZROZUMIEĆ i POSTĘPOWAĆ zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Instrukcji Obsługi.  

Przed rozpoczęciem montażu należy zdjąć folię ochronną, która zabezpiecza drążek i jego elementy. W tym 

celu nie należy używać noża lub innego ostrego narzędzia, które może doprowadzić do uszkodzenia 

powierzchni drążka. 

Postępuj zgodnie z wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi, aby w pełni wykorzystać możliwości 

drążka.

Bezpieczeństwo jest zawsze najważniejsze.

W razie JAKICHKOLWIEK wątpliwości podczas montażu lub użytkowania drążka, należy skontaktować się  z punktem sieci 
sprzedaży lub zapoznać się z sekcją X-POLE XPERT Pro na stronie internetowej  (www.xpole.com – wybierz preferowany 
region i znajdź sekcję XPERT Pro).

W PRZYPADKU DEMONTOWALNYCH I PRZENOŚNYCH DRĄŻKÓW, KTÓRYCH DZIAŁANIE POLEGA NA 

ROZPORZE MIĘDZY PODŁOGĄ A SUFITEM, MOŻLIWE JEST USZKODZENIE TYCH POWIERZCHNI.

FIRMA VERTICAL LEISURE LTD, X-POLE INTERNATIONAL, X-POLE US INC, JEJ DYSTRYBUTORZY I FIRMY

PARTNERSKIE NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY NA MIENIU ANI ZA OBRAŻENIA 

CIAŁA SPOWODOWANE UŻYWANIEM TEGO PRODUKTU.

WYJĘCIE CZĘŚCI ZESTAWU X-POLE XPERT PRO Z OPAKOWANIA I/LUB UŻYCIE PRODUKTU STANOWI 

POTWIERDZENIE TEGO, ŻE UŻYKOWNIK ZDAJE SOBIE SPRAWĘ Z WSZELKICH ZAGROŻEŃ, JAKIE NIESIE

ZE SOBĄ UŻYTKOWANIE DRĄŻKA X-POLE I BIERZE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE SZKODY

WYNIKAJĄCE Z JEGO UŻYWANIA.

W PRZYPADKU NIEZAAKCEPTOWANIA POWYŻSZYCH INSTRUKCJI, NIE NALEŻY:

WYJMOWAĆ ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA, ANI NIE MONTOWAĆ I UŻYWAĆ DRĄŻKA X-POLE

WAŻNE! Drążek XPERT Pro NIE MOŻE być używany na podwieszanych lub niestabilnych 
sufitach. Kopułę drążka należy ustawiać w miejscu gdzie przypada środek belki nośnej. W tym celu 
warto skorzystać z drabiny i pomocy drugiej osoby.

WAŻNE! Należy pamiętać, że dywan lub podłogi drewniane mogą mieć wpływ na stabilność produktu.

WAŻNE! Nie należy odkręcać śrub mocujących, chyba że jest to wyraźnie wskazane w instrukcji 
obsługi.



WITAJ

Dziękujemy za zakup drążka XPERT Pro. Zespół X-POLE poświęcił sporo czasu na jego opracowanie, zaprojektowanie i stworzenie.

®

Chcemy, aby ten produkt był najbardziej technologicznie zaawansowanym i najbezpieczniejszym drążkiem do pole dance. W przeciwnym razie będzie starali się zrozumieć, dlaczego nasz produkt nie zasługuje na to miano! Skontaktuj się z nami (szczegóły na tylnej okładce), jeśli masz jakieś suges2e, jak ulepszyć XPERT Pro.

Przed użyciem drążka

Tutaj obowiązuje zasada mniej znaczy lepiej (chyba, że kupiłaś drążek silikonowy). Postaraj się więc nie zakrywać rąk i nóg. Podczas ćwiczeń ciało ociera się o drążek, dlatego wskazane jest założenie spodenek, koszulki lub topu. Pamiętaj, że musisz czuć się komfortowo, więc wybieraj wygodne rzeczy (np.

Tu też komfort jest najważniejszy. Możesz ćwiczyć na boso (zalecane), w butach do tańca lub tenisówkach. Tenisówki mają jednak podeszwę z chropowatą powierzchnią, która zwiększa siłę tarcia, dlatego zaleca się wybór tenisówek z możliwie gładką podeszwą.

NIGDY nie używaj olejów i/lub balsamu do rąk lub ciała przed użyciem drążka. Jest to bardzo NIEBEZPIECZNE. Olej może przenieść się na drążek, stać się śliski i niemożliwy do utrzymania, co w konsekwencji może doprowadzić do poważnego wypadku.

STRÓJ DO ĆWICZEŃ

Pamiętaj, że nieprawidłowe posługiwanie się drążkiem jest niebezpieczne zarówno dla Ciebie jak i dla osób 

znajdujących się w jego pobliżu. Użytkownik z własnej woli korzysta z drążka i jego obowiązkiem jest sprawdzenie, 

czy drążek jest prawidłowo zainstalowany.

Ćwiczenia na drążku wymagają pewnej sprawności fizycznej i siły mięsni, których być może wcześniej nie używałaś, 

dlatego bardzo ważna jest rozgrzewka przed każdym treningiem. Brak rozgrzewki może być przyczyną poważnych 

kontuzji. Po treningu należy wykonać ćwiczenia rozciągające i rozluźniające. 

Zaleca się, aby przed użyciem XPERT Pro zakupić specjalną płytę DVD do nauki podstawowych figur pole dance. 

Nigdy nie próbuj wykonywać ruchów powyżej swoich możliwości bez instruktora. Jeśli podczas ćwiczeń odczuwasz 

ból lub dyskomfort, przestań ćwiczyć, odpocznij. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów zdrowotnych, 

niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem.

Miłej zabawy z X-POLE XPERT Pro. Życzy Zespół X-POLE.



Produkt

Instrukcja obsługi

Dodatkowo będzie Ci potrzebna:
1x Metrówka & 1 x Poziomica

Górny talerz6mm/5mm Klucz imbusowy

łącznik X-Joint 200mm (8”)X-Joint 200mm (8”)X-Joint 180mm (7”)

Segment  125mmBolec górnySegment  250mm (10”)

drązek B

drążęk A (with X-Lock)

Zawartość pudełka
(40 & 45mm) 

X-POLE
LEADER IS POLE & AERIAL FITNESS

Instruc-on manual

Łączniki X-Joints do zestawu drążka silikonowego 40 & 45mm 

X-Joint 250mm (10”)X-Joint 250mm (10”)X-Joint 200mm (8”)

WszyStkie pomiary są podawane z tolerancją, co pozwoli CI zamontować drążek zgodnie z instrukcją obsługi.

2260 - 2385mm    2385 - 2505mm    2505 - 2630mm    2630 - 2755mm
88.9" - 93.8"93.8" - 98.6"98.6" - 103.5"103.5" - 108.4"

7' 4"- 7' 9"7' 9"- 8' 2"8' 2"- 8' 7"8' 7"- 9'
Wysokość zestawu standardowego2260 - 2755mm (88.9" - 108.4")

250mm250mm125mm

ZAKRES WYSOKOŚCI DRĄŻKA X-Pole Xpert Pro

125mm

Rozmiary osiągalne przy użyciu przedłużeń 125 mm i 250 mm

        SPRAWDZENIE CZĘŚCI ZESTAWU

Rys. (1.1) Rys. (1.2)

WSKAZÓWKA: Metoda pomiaru: 100mm = 10cm = 3.94 cala (lub podziel ilość milimetrów przez 
25,4, aby otrzymać wynik w calach): ZAWSZE używaj milimetrów lub cali do pomiarów (NIE 
UŻYWAJ cm&ft).

Prosimy sprawdzić zawartość zestawu XPERT Pro zgodnie z powyższym schematem (rys. 1.1). Jeśli brakuje 

jakiegoś elementu lub jest on uszkodzony, prosimy o kontakt z punktem zakupu produktu. Prosimy o zapoznanie się z

z systemem x-lock) 



LEADERS IN POLE & AERIAL FITNESS

     ZAKRES WYSOKOŚCI DRĄŻKA X-Pole Xpert Pro 

opisami części znajdującymi się na schemacie (rys. 1.1), ponieważ są one używane w instrukcji obsługi i są ważne 

przy montażu drążka.

Zastosowanie dozwolonej długości całkowitej śruby rozporowej (125mm/5”) lub obu dołączonych przedłużeń 

(segmentów) (125mm/5" i 250mm/10") pozwoli na dopasowanie XPERT Pro do sufitów o wysokości od 2260mm 

(88,9") do 2755mm (108,4"). Jeśli masz sufit wyższy niż 2755 mm (108,4"), musisz zakupić dodatkowe segmenty 

na stronie internetowej www.xpole.com (wybierz region, a następnie wyszukaj sekcję „Extensions”) lub w punkcie 

zakupu produktu.

Śruba rozporowa umożliwia przedłużenie drążka XPERT Pro o 125 mm (5"). Przy skróconej śrubie rozporowej 

możesz osiągnąć wysokość drążka 2260 mm (7'4), a przy maksymalnie rozkręconej   – 2755 mm (9').

WAŻNE! Śruby rozporowej nie należy rozkręcać więcej niż 125 mm (5”).

WSKAZÓWKA: Profesjonalne drążki do tańca w domu można zamontować w pomieszczeniach 
do 3390 mm. Jeśli masz wyższy sufit, prosimy o kontakt z punktem zakupu produktu w celu 
zakupu dodatkowych segmentów.

najmniejszym rozporze, a przy największym

elementów



Drążek ADrążek A

Drążek BDrążek B

Belka stropowa

        Belka stropowa

Su6t

                                                                      Górna kopuła

Drążek
Pro musi być zainstalowany w bezpiecznym miejscu, tj. na stabilnym su6cie, najlepiej betonowym. Jeśli mocowanie do su6tu jest utrudnione, konieczne jest zlokalizowanie belki stropowej lub pro6lu stalowego i zamocowanie pod nim drążka.Belki stropowe to drewniane belki, ułożone równolegle do ścian, które stanowią element konstrukcyjny stropu w domu. Górną kopułę należy ustawiać w miejscu, gdzie przypada środek belki stropowej (legaru).

Aby znaleźć belkę stropową, należy lekko stukać kostkami palców w poprzek su6tu , aż usłyszysz solidny dźwięk. Jeśli dźwięk będzie pusty, oznacza to, że tra6łaś na przestrzeń między belkami stropowymi.

Po znalezieniu belki stropowej, warto zmierzyć odległość między nimi w celu przyszłego wykorzystania.  Możesz go zapisać tutaj: X =

 Wybór miejsca oparcia na suficie

Postaraj się znaleźć odpowiednie miejsce do montażu swojego drążka. W przypadku sufitów z belkami stropowymi należy 

mocować drążek dokładnie pod nimi (poniżej znajduje się dokładna instrukcja, jak ją znaleźć).

Rys. (2.1) Rys. (2.2)

Rys. (2.3) Rys. (2.4)

sufit        belka stropowa   profil stalowy

górna kopuła górna kopuła

sufit
       belka stropowa
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min. 1.5m 

Umieść krzesło pod zlokalizowaną belką stropową lub wyobraź sobie w pełni zmontowany drążek w tym miejscu.Wyciągnij ramiona, jedną rękę połóż na krześle lub wyobrażonym drążku i obracaj się wokół niego ruchem okrężnym.

Krzesłow

Podłoga

Podczas obracania się wokół krzesła/wyobrażonego drążka nie powinny Ci przeszkadzać inne przedmioty znajdujące się w pomieszczeniu (np. fotel).Obszar bez przeszkód pozwoli Ci w pełni wyciągnąć ramiona i nogi podczas korzystania z drążka do tańca.

dwóch przedłużeń 250mm i dwóch łączników

Drążki do tańca w domu można zamontować w pomieszczeniach do 3390 mm.  W przypadku wyższych pomieszczeń, prosimy o kontakt z punktem zakupu produktu w celu zakupu jednoczęściowych lub składanych drążków. 
WAŻNE! Drążki do tańca w domu nie nadają się do użytku w studio.

WSKAZÓWKA: Jeżeli potrzebne jest zwiększenie długości drążka, zaleca się zmniejszenie liczby przedłużeń i łączeń, tj. jeśli wymagane jest zwiększenie długości drążka o 500 mm, lepiej jest użyć:

Pomiar wysokości pomieszczenia
Dokładnie zmierz wysokość pomieszczenia, od powierzchni podłogi do su6tu, jak pokazano na rysunku obok. 

Co to jest technologia X-Joint?

Wybór miejsca instalacji drążka w pomieszczeniu

WSKAZÓWKA: Aby korzystać z drążka do tańca właściwie musisz być w stanie obracać się swobodnie 
wokół niego z rękoma wyciągniętymi nie napotykając przeszkód. Z reguły jest to okrąg o promieniu 
1,5 m - 1.8 m.

Rys. (3.1) Rys. (3.2)

Rys. (3.3) Rys. (3.4)

Rys. (3.5)
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sufit



CONTRACTCONTRACT

EXPANDEXPAND

250mm (10”)

CONTRACTCONTRACT

EXPAND

200mm (8”)

EXPAND

Dokręcanie/Poluzowanie śrub 

CONTRACTCONTRACT

EXPAND

180mm (7”)

EXPAND

180mm X-Joint
200mm - X-Joint

125mm
250mm

Strzałka w górę 
Drążek B

trzpień łącznika

200mm - X-Joint   

      Drążek A

Najkrótszy łącznik X-Joint 180mm (rys. 4.2.) jest oznaczony strzałką i zawsze musi być zainstalowany strzałką skierowaną w kierunku su6tu.Dostępne są trzy rozmiary łączników X-Joint 180mm (7”), 200mm (8”) i 250mm (10”). W zestawie XPERT Pro o średnicy 40 lub 45 mm znajdują się:

            X-Joint

     ściana drążka

Klucz 
imbusowy

Klucz imbusowy

Łączniki X-Joint blokuje się lub rozkręca w segmentach za pomocą dołączonych do zestawu kluczy imbusowych.Aby połączyć ze sobą segmenty należy przekręcić kluczem nimbusowym 6 mm zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu wyczucia lekkiego oporu.

Klucz imbusowy

POLUZOWANIE – RUCH PRZECIWNY DO WSKAZÓWEK ZEGARA

DOKRĘCENIE – RUCH ZGODNY ZE WSKAZÓWKAMI ZEGARA

X-POLE wyposażony jest w technologię X-JOINT™. Jest to opatentowany, rewolucyjny system łączenia, który sprawia, 

że instalacja drążka jest bardzo szybka i łatwa, a przy tym sztywność drążka zostaje zwiększona. Aby w pełni 

wykorzystać możliwości łączników X-Joint, należy postępować zgodnie z instrukcją: DOKRĘCANIE (OBRÓT ZGODNIE

Z RUCHEM WSKAZÓWEK ZEGARA) = POLUZOWANIE (OBRÓT PRZECIWNIE DO RUCHU WSKAZÓWEK 

ZEGARA).

Rys. (4.1) Rys. (4.2)

WAŻNE! Łącznik X-Joint 180mm (200mm w przypadku drążków silikonowych o średnicy 40mm) 
może być stosowany tylko z przedłużeniem 125mm.

Rys. (4.3) Rys. (4.4)

                PAMIĘTAJ! Rys. (4.5)

DOKRĘCANIE - OBRÓT ZGODNIE Z RUCHEM WSKAZÓWEK ZEGARA

POLUZOWANIE - OBRÓT PRZECIWNIE DO RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA

WSKAZÓWKA: ZALECA SIĘ DOKRĘCANIE 
ŁĄCZNIKÓW, GDY DRĄŻEK JEST JUŻ W POZYCJI 
PIONOWEJ. KRĘCENIE ZGODNIE ZE 
WSKAZÓWKAMI ZEGARA POWODUJE 
WYDŁUŻENIE SIĘ ŚRUBY ROZPOROWEJ I TYM 
SAMYM ZWIĘKSZENIE NACISKU.

40mm
:

1 x 200mm 
(8”)

2 x 250mm
(10”)

45mm 1 x 180mm 2 x 200mm
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    całkowicie włożony

ściana drążka

łącznik X-Joint

Sruba rozporowa nie ma nic wspólnego z łącznikiem! 
Kręcenie zgodnie we wskazówkami zegara powoduje zwiększenie średnicy łącznika,
dzięki czemu rozpiera on się w środku drążka  
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X-Joint
U Keyway Slot

DOKRĘĆ DOKRĘĆ

     POLUZUJ     POLUZUJ

Na środku łącznika X-Joint znajdują się dwa trzpienie łącznika. Trzpienie te umieszcza się we wgłębieniu na trzpień łącznika, które znajduje  się przy ścianie drążka.

Drążek BDrążek A

X-Joint

DOKRĘĆ        POLUZUJ

Drążek B

    brak szczeliny

Drążek A

Umieść łącznik X-Joint 200 mm (łącznik X-Joint 250 mm w przypadku drążków silikonowych o średnicy 40 mm) na końcu drążka A tak, aby trzpień znajdujący się po środku łącznika, był umiejscowiony we wgłębieniu na trzpień łącznika znajdującym się przy ścianie drążka. Następnie połącz drążek B z drążkiem A za pomocą łącznika X-Joint.Sprawdź, czy krawędzie drążka stykają się ze sobą.  Naprzemiennie delikatnie dokręcaj śrubkę w drążku A i B aż do momentu wyczucia lekkiego oporu.

Klucz imbusowy

Zeskanuj QR, aby uzyskać dostęp do instrukcji 
montażu na

8
Copyright© Ver2cal Leisure Ltd. 2018 Version 2.0 All rights reserved.

MONTOWANIE DRĄŻKA X-POLE

Rys. (5.1)

 Rys. (5.2) Rys. (5.3)

 Rys. (5.4)

Należy pamiętać, że drążek X-Pole jest drążkiem rozporowym, dlatego siła rozporu może się zmniejszyć i 
nacisk wywierany na równoległe powierzchnie może się poluzować. Należy więc regularnie sprawdzać, czy 
rozpór jest wystarczający. Jeśli drążek się rusza, nie używaj go. Ponownie ustaw, wypoziomuj i dokręć go, 
sprawdzaj również czy łączniki X-Joint nie poluzowały się. W przeciwnym razie możesz doprowadzić do 
trwałego uszkodzenia drążka. 

dokręcaj w kierunku zgodnym do 
wskazówek zegara

Klucz imbusowy

Drążek A Drążek B

trzpień łacznika

wgłębienie na 
trzpień 
łącznika

wgłębienie na trzpień
łącznika

trzpień łacznika

widoczna 
szczelina

ściana 
drążka
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Zamontuj przedłużenia najbliżej górnego talerza (kopuły)

Drążek A    Te drążki są zawsze montowane razem. Drążek B

   X-JOINT PRZEDŁUŻENIE

Następnie, w razie potrzeby, użyj łączników X-Joint i przedłużeń, aby osiągnąć żądaną wysokość - minimalizując liczbę łączników i przedłużeń poprzez zastosowanie opcjonalnych dłuższych przedłużeń, dostępnych w sklepie internetowym www.xpole.com (wybierz region i znajdź sekcję „Extensions") lub w punkcie zakupu produktu.
PRZEDŁUŻENIE

Drążek BDrążek A

 Rys. (5.5)

Rys. (5.6)

NIGDY NIE WOLNO INSTALOWAĆ PRZEDŁUŻENIA NA ŚRODKU – TO NIEBEZPIECZNE. 
PRZEDŁUŻENIA POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ NAJBLIŻEJ GÓRNEGO TALERZA (KOPUŁY). 

WSKAZÓWKA: Jeżeli potrzebne jest zwiększenie długości drążka, zaleca się zmniejszenie 
liczby przedłużeń i łączeń, tj. jeśli wymagane jest zwiększenie długości drążka o 500 mm, lepiej jest
użyć przedłużenia o długości 500 mm  niż dwóch 250 mm.

najkrótsze

więc x trzeba przesunąć na dolny!



    X-Lock

Drążek A

Tryb statyczny zablokowany

Przedłużenie Bolec górny

Górny talerz

Kiedy już połączyłaś wszystkie segmenty, włóż górny bolec do ostatniego segmentu zestawu. Nie potrzeba żadnego łącznika. Na niego nałóż górny talerz (kopułę) – również nie wymaga żadnego łącznika. 

PRZY PODNOSZENIU DRĄŻKA DO PIONU UWAŻAJ, ABY GÓRNY TALERZ (KOPUŁA)NIE WYPADŁ. DO PODNIESIENIA I MONTAŻU SKOMPLETOWANEGO ZESTAWU (GDY WSZYSTKIE SEGMENTY SĄ JUŻ ZE SOBĄ POŁĄCZONE) MOGĄ BYĆ POTRZEBNE DWIE OSOBY. 

Montaż Xpert pro

Części regulujące wysokość drążka X-Pole

Rys. (6.1) Rys. (6.2)

 Dołączenie górnego  trzonu  i talerza (kopuły)

 Rys. (7.1)

WAŻNE! Pamiętaj, że łącznik X-Joint 180 mm (200mm w przypadku drążków silikonowych o 
średnicy 40mm) może być używany tylko z przedłużeniem/segmentem o długości 125 mm i 
zawsze musi być zainstalowany strzałką skierowaną w kierunku sufitu.

WAŻNE! Do podniesienia i montażu skompletowanego zestawu (gdy wszystkie segmenty są już ze 
sobą połączone) mogą być potrzebne dwie osoby.

Upewnij się, że podstawa drążka Xpert Pro jest w centralnym punkcie wytyczonego miejsca na instalację w linii prostej pod 
belką stropową (legarem). 

3 śrubki blokujące 
śrubę rozporową

zaślepka śruby rozporowej

zaślepka trybu obrotowego

pionowa, 
czerwona linia 
wyrównująca

gumowy uchwyt

przedłużeniedrążek A drążek B

trzpienia / bolca



Su6t

Podczas, gdy jedna osoba trzyma talerz podstawy, druga powinna powoli i ostrożnie podnieść drążek do pionu, ustawiając go pod belką stropową (legarem).Delikatnie poluzuj 3 śrubki blokujące śrubę rozporową kluczem imbusowym 5 mm. NIE odkręcaj całkowicie śrubek i upewnij się, że drążek jest przełączony na tryb statyczny (przekręcenie śrubek trybu obrotowego zgodnie ze wskazówkami zegara). 

ruch przeciwny do wskazówek zegara

Wydłużanie

X-Lock

     W y d ł u ż a n i e

Su6t

Kręcenie niezgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara powoduje wydłużanie się śruby rozporowej. Ruch zgodny z ruchem wskazówek zegara będzie skracał śrubę rozporową.Obracaj drążkiem w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara aż do momentu napotkania solidnego oporu i braku możliwości dalszego rozpierania.

Ułożenie górnego talerza względem suUtu
Upewnij się, że górny talerz (kopuła) równo przylega do su6tu i drążek jest ustawiony w pionie – możesz do tego użyć poziomicy. 

Rys. (8.1) Rys. (8.2)

 Rys. (8.3) Rys. (8.4)

Rys. (8.5)

Belka stropowa

Belka stropowa

3 śrubki blokujące
śrubę rozporową

zaślepka 
śruby 
rozporowej

odkręcaj w kierunku 
przeciwnym do wskazówek 
zegara

ruch przeciwny do 
wskazówek zegara

Wydłużanie

użyj



Bardzo ważne jest, aby górny talerz (kopuła) równo przylegał do su6tu/belki stropowej. NIE należy rozpierać drążka, jeśli tak nie jest. Ćwiczenie na nieprawidłowo ustawionym drążku jest bardzo niebezpieczne. Drążek może spaść.Jeśli drążek nie jest w pionie, możesz regulować go przesuwając talerz podstawy, gdy drążek jest rozparty tylko na tyle aby talerz górny (kopuła) dotykała su6tu bez nadmiernego nacisku. NIE

zbyt mocno wydłużona

Adjuster Cover Keyhole

niewidoczny pierścień

czerwony pierścień

linia pionowa

Drążek należy rozeprzeć do tego stopnia, aby był stabilny i pewnie stał w miejscu. Należy dokręcać go progresywnie i nie przesadzić, gdyż może to uszkodzić kopułę lub/i su6t. Następnie przełącz drążek na tryb obrotowy. Gdy śrubki trybu obrotowego będę poluzowane i łożysko zostanie zwolnione,  drążek będzie mógł być wprawiony w rotację. Jeśli drążek nie obraca się płynnie, oznacza to, że śrubki trybu obrotowego nie zostały prawidłowo poluzowane, przez co blokują rotację drążka.Kręcenie niezgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara powoduje wydłużenie się śruby rozporowej, ale i podniesienie się zaślepki, pod którą się znajduje. Jeśli czerwony pierścień jest widoczny, oznacza to, że śruba rozporowa jest zbyt mocno wydłużona i konieczne będzie zastosowanie dodatkowych przedłużenia/segmentu, aby osiągnąć pożądaną wysokość drążka. 

ĆWICZENIE NA NADMIERNIE WYDŁUŻONYM DRĄŻKU JEST NIEBEZPIECZNE 

 Rys. (8.6) Rys. (8.7)

 Rys. (8.8) Rys. (8.9)

 Rys. (8.10)

                                                           A

czerwony pierścień                   

linia pionowa

śruba
rozporowa

WAŻNE: Śrubki trybu obrotowego muszą 
znajdować się w linii dokładnie nad 
spłaszczeniem gwintu trzonu podstawy tak, aby 
będąc skręcone, mogły blokować rotację drążka.

Jeżeli czerwony pierścień jest widoczny, oznacza to, że 
śruba rozporowa została już maksymalnie rozkręcona (o 
125mm/5"). Dalsze zwiększenie wysokości będzie 
wymagało dodatkowych, opcjonalnych przedłużeń, 
dostępnych na stronie internetowej www.xpole.com.

talerz 
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dotyka 
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bez 
nadmier
nego 
nacisku
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uszkodzenie
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obrotowego

zaślepka 
śruby 
rozporowej

śrubki 
trybu 
obroto
wego

muszą być dokręcane dokładnie na przedłużeniu czerwonych pionowych linii, aby nie uszkodzić gwintu śruby 
rozporowej



Aby można było połączyć talerz podstawy z drążkiem, śrubki trybu obrotowego muszą znajdować się w linii dokładnie nad spłaszczeniem gwintu trzonu podstawy tak, aby będąc skręcone, mogły blokować rotację drążka.  W przeciwnym razie doprowadzisz do trwałego uszkodzenia drążka. Następnie zakręć 3 śrubki śruby rozporowej kluczem nimbusowym 5 mm, aby zablokować śrubę rozporową. Jeśli drążek jest stabilny i pewnie stoi w miejscu, sprawdź stabilność drążka chwytając go i przykładając siłę na boki. W przypadku gdy drążek rusza się, sprawdź ponownie pion i dokręć śrubę rozporową (kręć drążkiem w lewo). Zablokuj śrubki i ponownie sprawdź stabilność.

Teraz Twój XPERT PRO jest gotowy do użycia.

Tryb statyczny i obrotowy

Tryb       statyczny     Tryb 
    obrotowy

Aby włączyć tryb statyczny w drążku XPERT Pro, wkręć śrubki zgodnie z ruchem wskazówek zegara.Aby włączyć tryb obrotowy w drążku XPERT Pro, odkręć śrubki przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
.

Rys. (8.11) Rys. (8.12)

WAŻNE: Śrubki trybu obrotowego muszą znajdować się w linii dokładnie nad spłaszczeniem gwintu trzonu podstawy tak, 
aby będąc skręcone, mogły blokować rotację drążka.

WSKAZÓWKA: Jeśli posadzka nie jest betonowa, zaleca się, gdy tylko drążek jest stabilny i pewnie stoi
w miejscu, aby użytkownik stanął na podstawie drążka Xpert Pro, a następnie ponownie dokręcił śrubę
rozporową. To spowoduje zwiększenie nacisku na przeciwległe powierzchnie podłogi i sufitu i rozparcie
drążka.

WAŻNE: Drążek Xpert Pro należy rozeprzeć do tego stopnia, aby był stabilny i pewnie stał w miejscu. Należy dokręcać 
go progresywnie i nie przesadzić, gdyż może to uszkodzić kopułę lub/i sufit.

Rys. (9.1) Rys. (9.2)

WSKAZÓWKA: Jeśli drążek rusza się, sprawdź ponownie pion i dokręć śrubę rozporową (kręć drążkiem 
w lewo). Zablokuj śrubki i ponownie sprawdź stabilność.

3 śrubki blokujące
śrubę rozporową

zaślepka śruby 
rozporowej

 

śrubki trybu 
obrotowego

        
        linia pionowa

    trzon podstawy

(patrz komentarz do 8.10)



Konserwacja i demontaż drążka

An-/Counter-Clockwise
Tighten/Expand

Clockwise
Loosen/Shorten

3x 

Ponieważ drążek X-Pole jest drążkiem rozporowym, siła rozporu może się zmniejszyć i nacisk wywierany na równoległe powierzchnie może się poluzować. Należy więc regularnie sprawdzać czy rozpór jest wystarczający. 

Jeśli drążek się rusza, nie używaj go. Ponownie ustaw, wypoziomuj i dokręć go, sprawdzaj również czy łączniki X-Joint nie poluzowały się.

Przed demontażem zestawu upewnij się, że śrubki trybu obrotowego są skręcone (drążek jest w trybie statycznym). Poluzuj 3 śrubki śruby rozporowej i kręć drążkiem w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) aż do momentu, gdy kopuła poluzuje się na su6cie i będzie możliwe zdjęcie drążka. Uważaj, aby drążek nie spadł. Zdejmij talerz górny (kopułę).

Poluzuj śruby łączników x-joint, aby swobodnie rozsunąć segmenty drążka Xpert Pro (obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).

Czyszczenie drążka

X-POLE poleca stosowanie X-CLEAN ze  specjalnie zaprojektowanymi ściereczkami z mikro6bry do czyszczenia i konserwacji powierzchni drążka XPERT Pro . Możesz zakupić te akcesoria na stronie internetowej www.xpole.com (wybierz region i znajdź sekcję X-CLEAN) lub w punkcie zakupu produktu. 
X-CLEAN nie nadaje się do czyszczenia drążka wykonanego z miedzi, malowanego proszkowo lub pokrytego warstwą silikonu. 

Rys. (10.1) Rys. (10.2)

 Rys. (10.3)

WAŻNE! Zestaw należy przechowywać w ciepłym i suchym miejscu.

Rys. (11.1)

Klucz imbusowy

Klucz imbusowy

poluzowanie (obrót przeciwnie do   ruchu       
wskazówek zegara)

drążek A
drążek B



    Akcesoria do drążków

Vaulted Ball Mount – Mocowanie do suUtów skośnych

*Doskonale sprawdzi się w miejscach, gdzie oprócz zajęć pole dance odbywają się również inne zajęcia. Drążek zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i stabilność. Można go zamontować na płaskim lub skośnym su6cie. Dostępny w wersji Chrome i  Titanium Gold.

Home Mount – Mocowanie suUtowe

*Home Mount jest znacznie mniejszy niż Ball Mount i praktycznie niezauważalny na su6cie, dzięki czemu nadaje się do montażu w domu. Jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo i prostotę użytkowania. Dostępny w wersji Powder Coat White, Chrome i Titanium Gold.

Pokrowiec Xpert Pro 

**Pokrowiec Xpert Pro ułatwia przechowywanie i transport drążka, dodatkowych przedłużeń i łączników X-Joint.

®

Przedłużenia

750mm

1000mm

500mm

100mm 125mm
150mm 175mm
200mm

250mm
300mm

400mm

Wysięgnik X-Clean

Addi-onal Assistance Sec-on

Należy pamiętać, że PRZECIWNIE DO RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA = W LEWO 

(A) Kopułę X-Pole X-Pert należy ustawiać w miejscu, gdzie przypada środek belki nośnej.
Należy starannie zamontować zestaw z użyciem poziomicy. Im staranniej jest zamontowany, tym mniejsze 
ryzyko uszkodzenia.

(B) Przed instalacją, należy upewnić się, czy sufit jest odpowiedni do mocowania. Drążek Xpert Pro nie może 
być używany na podwieszanych lub niestabilnych sufitach. 

*Idealne rozwiązanie do czyszczenia drążka X-POLE. 

* Montaż drążka w pomieszczeniu 
wyższym niż 2755 mm wymaga 
zakupu dodatkowych przedłużeń o 
średnicy 40 mm i 45 mm.

Kod produktu. PX-
CS01

Nadaje się tylko do użytku w profesjonalnym studio.

nie widoczne

rozjechane
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Gwarancja

Email: 
Tel: +64 (0) 9 528 0998

   

LEADERS IN POLE & AERIAL FITNESS

Produkt ten został wyprodukowany i przetestowany zgodnie z najwyższymi standardami jakości przez X-POLE. Niniejsza Ograniczona gwarancja 
oferowana przez X-POLE obejmuje wszelkie wady materiałowe lub wykonania nowych produktów X-POLE przez okres 6 miesięcy.

Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy produktu i nie podlega przeniesieniu. Tylko konsumenci dokonujący zakupu produktów 
X-POLE od autoryzowanych dystrybutorów, sprzedawców tej firmy lub za pośrednictwem strony internetowej X-POLE mogą skorzystać z ograniczonej 
gwarancji.

Co obejmuje?
Gwarancja obejmuje wszelkie wady materiałowe lub wykonania nowych produktów X-POLE
X-Pole, według własnego uznania, może wymienić uszkodzony element. W przeciwnym razie użytkownik otrzyma zwrot kosztów zakupu produktu. .

Czas trwania gwarancji
Gwarancja trwa przez 6 miesięcy od daty zakupu, zależnej od rodzaju i miejsca zakupu produktu. Nie ma to wpływu na Państwa prawa ustawowe.

Czego nie obemuje gwarancja?
Gwarancje nie obejmują żadnych uszkodzeń:

A. nie wynikających z wad materiałowych i produkcyjnych,
B. będących wynikiem normalnego zużycia, nieprawidłowej instalacji, niewłaściwej konserwacji, stosowania niezgodnie z przeznaczeniem, 
zaniedbania,
C. akcesoriów, materiałów montażowych i produktów niewyprodukowanych przez X-Pole,

Z uwagi na to, że produkty X-Pole są lakierowane na wysoki połysk, na ich powierzchni mogą być widoczne małe skazy lub linie łączeń. Nie 
wpływa to na jakość użytkowania drążków - jest to tylko kwestia wyglądu produktu.

DOTYCZY TYLKO DRĄŻKÓW MALOWANYCH PROSZKOWO: Drążki Powder Coated są podatne na uszkodzenia w razie ich upadku
lub zadrapania. W przypadku montażu łączników X-Joint i dodatkowych przedłużeń należy zachować szczególną ostrożność, aby nie
uszkodzić  powłoki  z  farby  proszkowej.  NIE  NALEŻY  UŻYWAĆ  CHEMICZNYCH  ŚRODKÓW  DO  CZYSZCZENIA  DRĄŻKÓW
MALOWANYCH PROSZKOWYCH.o


