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Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Veríme, že s 
ním budete plne spokojný. Tento návod slúži pre efektívne používanie výrobku. Pred prvým použitím si 
pozorne prečítajte tento návod a uchovajte ho pre neskoršie nahliadnutie. 

Posilňovacia lavica inSPORTline Profi Sit up bench je robustná a veľmi stabilná lavica pre všetky typy 
posilňovní s polohovacími opierkami pre pohodlné posilňovanie. Vďaka dômyselnému systému je 
zaručená rýchla a jednoduchá manipulácia a premiestňovanie. 

TECHNICKÝ POPIS 

• 6 polôh opierky 

• sedačka a opierka je vyrobená z hustého DuraFirm molitanu 

• obsahuje T-Bar pre oporu nôh s molitanovými valcami pre väčšie pohodlie 

• rozmery sedla: dĺžka 35 cm x šírka 30 cm x výška 6 cm 

• rozmery opierky: dĺžka 90 cm x šírka 30 cm x výška 6 cm 

• výška lavice vo vodorovnej polohe: 48 cm 

• rozmery: d167 x S60 x v125 cm 

• maximálne zaťaženie: 250 kg 

• kategória SC - vhodné pre domáce, klubové a hotelové posilňovne 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

• Uschovajte si manuál pre budúce referencie.  

• Pozorne si prečítajte celý manuál pred začiatkom cvičenia a zostavením. Bezpečné a efektívne 
použitie je možné len vtedy, ak bude produkt správne zostavený, udržiavaný a používaný. Pred 
použitím je dôležité informovať všetkých používateľov ohľadom bezpečnosti.  

• Pred použitím prosím navštívte Vášho praktického lekára, aby ste efektívne a bezpečne zahájili 
tréningový program, inak riskujete zdravotné komplikácie. Poraďte sa s lekárom, ak beriete 
akékoľvek prášky na tlak, srdcový tep a cholesterol.  

• Nadmerné alebo nepretržité cvičenie môže ohroziť Váš život. Ukončite cvičenie, ak na sebe 
sledujete jeden z nasledujúcich symptómov: bolesť, tlak na hrudi, nepravidelný srdcový tep, 
problémy s dýchaním, začne sa Vám točiť hlava, urobí sa Vám nevoľnosť. Ak sa u Vás prejaví 
niektorý z uvedených príznakov, kontaktujte prosím Vášho lekára.  

• Držte mimo dosahu detí a domácich maznáčikov. Produkt je len pre dospelé osoby. 

• Produkt umiestnite na pevný a rovný povrch s ochranou podlahy alebo koberca. Uchovajte 
voľný priestor okolo produktu minimálne 0,6 m. 

• Pred použitím sa uistite že sú všetky skrutky a matice dotiahnuté. Dotiahnite v prípade potreby. 

• Pravidelne kontrolujte produkt pred známkami opotrebenia a poškodenia.  

• Bezpečnosť produktu zaistíte pravidelnou prehliadkou a údržbou produktu.  

• Používajte produkt len na účely, na aké bol zostavený výrobcom. Pokiaľ objavíte akékoľvek 
poškodenie alebo počujete neobvyklé zvuky, okamžite prestaňte produkt používať, kým nie je 
opravený.  

• Noste vhodný športový odev. Vyvarujte sa noseniu príliš voľného odevu, môže sa zachytiť a 
obmedziť pohyb. Prosím, uvedomte si že nadmerné alebo nesprávne použitie môže viesť k 
zraneniu.  

• Všetky nastaviteľné časti musia byť riadne zaistené a nesmú obmedzovať pohyb používateľa. 

• Používajte správne cvičebné techniky aby ste predišli zraneniu.  
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• Produkt je určený iba pre domáce, klubové a hotelové použitie, kategória SC. Neprekračujte 
uvedené limity. 

• Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody a ujmy vzniknuté kvôli nesprávnemu použitiu 
alebo neodbornej údržbe. 

• Produkt nie je vhodný pre terapeutické účely.  

• Maximálne zaťaženie: 250 kg (používateľ + závažie). 

ROZLOŽENÁ KRESBA 
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ZOZNAM DIELOV 

Číslo Popis Počet 

1 Predný nosník 1 

2 Zadný nosník 1 

3 Hlavný rám 1 

4 Opora nôh 1 

5 Nastaviteľná konzola sedla 1 

6 Nastaviteľná konzola chrbtovej opierky 1 

7 Nosník opierky sedla 2 

8 Nosník opierky chrbta 2 

9 Rukoväť 2 

10 Os penového valca 2 

11 Spojovacia doska 1 

12 Sedlo 1 

13 Chrbtová opierka 1 

14 Plastová koncovka 4 

15 Penový valec 4 

16 Kolieska 2 

17 Ručná skrutka 1 

18 Skrutka M6x60 + podložka 8 

19 Skrutka M8x45 + dve podložky + matica 2 

20 Skrutka M10x75 + dve podložky + matica 2 

21 Skrutka M10x85 + podložka + matica 2 

22 Skrutka M12x20 + podložka 2 

23 Skrutka M12x212 + dve podložky + dve poistné matice 1 

MONTÁŽ 

1. Do koncov trubiek predného nosníka (1) a zadného nosníka (2) vložte štyri plastové koncové 
krytky (14). Potom pripevnite dve kolieska (16) k držiakom zadného nosníka (2) dvoma 
skrutkami M8x45 + štyrmi podložkami + dvoma maticami (2). 

2. Pripevnite predný nosník (1) k hlavnému rámu (3) pomocou dvoch skrutiek M10x85 + dvoch 
podložiek + dvoch matíc (21). 

3. Pripevnite zadný nosník (2) k hlavnému rámu (3) dvoma skrutkami M10x75 + štyrmi 
podložkami + dvoma maticami (20). 

4. Pripevnite nosník opierky sedla (7) k nastaviteľnej konzole sedla (5) a potom pripevnite 
sedlo (12) k nosníku opierky sedla (7). 

5. Pomocou štyroch skrutiek M6x60 + a štyroch podložiek (18) upevnite nosník opierky chrbta 
(8) k nastaviteľnej konzole chrbtovej opierky (6) a potom pripevnite nosník opierky sedla 
(7) a nosník opierky chrbta (8) k hlavnému rámu (3) skrutkou M12x212 + dvoma podložkami 
+ dvoma poistnými maticami (23), ako je znázornené na rozloženej kresbe. 

6. Pripevnite chrbtovú opierku (13) k nastaviteľnej konzole chrbtovej opierky (6) pomocou 
štyroch skrutiek M6x60 + štyroch podložiek (18). 

7. Vložte oporu nôh (4) do otvoru hlavného rámu (3) a zaistite ručnou skrutkou (17). 

8. Vložte na doraz os penového valca (10) do otvoru na opore nôh (4). Potom nasuňte na os 
penového valca (10) dva penové valčeky (15). 
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VŠEOBECNÉ CVIČEBNÉ POKYNY 

• Cvičenie začínajte pozvoľna - raz za dva dni. Potom môžete početnosť pozvoľna navyšovať. 
Začnite s kratšími úsekmi a postupne predlžujte. Cvičte rozumne a neprepínajte sa. Môžete 
kombinovať s rekreačným behom, plávaním, tancom alebo cyklistikou. 

• Pred cvičením zohrejte svalstvo. Po cvičení sa nezabudnite uvoľniť, aby ste si neporanili svaly. 

• Priebežne si merajte tep. Ak si nie ste istý, konzultujte vec s odborníkom. Riaďte sa vlastnými 
predpokladmi pre optimalizáciu výsledkov. Zohľadnite svoj vek a fyzický stav. 

• Dýchajte priebežne a pokojne. 

• Zachovajte správny prísun tekutín. Pamätajte, že cvičením sa môže príjem zvýšiť nad optimálne 
2 – 3 litre. Tekutiny by mali mať izbovú teplotu. 

• Vezmite si vhodný športový odev a obuv. Neberte si príliš voľný odev. 

ÚDRŽBA 

Pravidelné čistenie lavice ju udržuje v dobrom stave a predlžuje jej životnosť. Po každom tréningu utrite 
plochy, na ktoré sa dostal pot, čistou, mäkkou a navlhčenou handričkou. 

POZOR: Nepoužívajte na čistenie riedidlá alebo iné chemické látky. 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt 
nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených 
zberných miestach, kde bude prijatý zdarma. 

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych 
negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej 
likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného 
miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené 
pokuty. 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE 

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov 

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované 
predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov 
uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník  č. 40/1964 Zb. v znení 
neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 
znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach 
týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých. 

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, 
IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R. 

Adresa predajní:  

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, 
predajnatn@insportline.sk 

2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, 
predajnaba@insportline.sk 

3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), 
+421 917 866 622, predajnake@insportline.sk 

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý 
spotrebiteľom nie je. 

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v 
rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.  

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom 
svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnou 
zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.  

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy 
uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a 
záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude 
stranami dohodnuté inak.  

Záručné podmienky a záručná doba 

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov 
s kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a 
na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto 
dotknutá. 

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre 
použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti. 

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený 
produkt): 

• zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, 
nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách 
a kľúk k stredovej osi 

• neodborným repasom 

• nesprávnou údržbou 

• mechanickým poškodením 

• opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé    
mechanizmy, atď.) 

• neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 

• neodbornými zásahmi 

• nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej 
teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, 
tvarom alebo rozmermi.  

• nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce 
použitie: SC, S – na komerčné použitie) 

Upozornenie: 

1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo 
chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná. 

2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom 
o zakúpení. 

3) záruka sa uplatňujte u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni 
v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený. 

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru 

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody 
na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je 
možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť. 

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť 
reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými 
istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, 
má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.  
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Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky 
záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu 
nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia 
servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov 
na dopravu.  

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia 
za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti 
s neoprávnenou reklamáciou.  

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných 
podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny 
chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený 
dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo 
lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca 
náleží predávajúcemu.  

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ 
nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo 
vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný 
vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode 
nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.  

 

 

 
Dátum predaja:                  Pečiatka a podpis predajcu: 


