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Varovanie: Pred začatím montáže a prvým použitím výrobku si pozorne prečítajte celý manuál. 
Manuál si uschovajte pre prípad ďalšej potreby.  
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UPOZORNENIE 

BEZPEČNOSŤ 

Pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu podporujúceho činnosť kardiovaskulárnej 
sústavy sa poraďte s lekárom. Intenzívny silový tréning by mal byť vždy najskôr schválený 
lekárom. Používajte výrobok správnym spôsobom. Pred začatím montáže a prvým použitím 
výrobku si pozorne prečítajte celý manuál. 

 Počas prevádzky stanice by sa v jej blízkosti nemali pohybovať deti. Nenechávajte deti v 
blízkosti stanice bez dozoru. 

 Nedávajte ruky do blízkosti kĺbových spojov. 

 Z bezpečnostných dôvodov zaistite okolo celej stanice voľný priestor o veľkosti aspoň 0,6 
metra. 

 Vykonávajte pravidelné kontroly dotiahnutia matíc, skrutiek a ďalšieho spojovacieho materiálu. 
Takisto kontrolujte, či nedošlo k opotrebovaniu či poškodeniu kĺbových spojov. 

 Na čistenie prístroja používajte navlhčenú handričku. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani chemické 
čistiace prostriedky. 

 Umiestnite stanicu na pevný, rovný povrch. V prípade umiestnenia na klzkú podlahu použite 
gumovú podložku. 

 Na cvičenie používajte vhodné športové oblečenie a obuv. Nenoste príliš voľné oblečenie 
alebo príslušenstvo (šperky a pod.), ktoré sa môže o stanicu počas cvičenia zavadiť. 

 Cvičenec by mal byť vždy pod odborným dohľadom.  

 Max. hmotnosť cvičenca: 110 kg  

SKLADOVANIE 

Posilňovacia stanica je konštruovaná pre použitie v suchom prostredí. Na skladovanie je nevhodné 
extrémne chladné alebo vlhké prostredie, kde môže dôjsť ku korózii či inému poškodeniu. 

DOPORUČENIE 

Potrebné náradie 

 Maticový kľúč (14/17 mm) 

 

Príprava pracovnej plochy 

Montáž vykonávajte na čistom, rovnom povrchu s dostatkom voľného priestoru, aby ste mohli so 
stanicou ľahko manipulovať pri montovaní jednotlivých komponentov a minimalizovalo sa riziko úrazu. 

Využite asistenciu ďalšej osoby 

S pomocou ďalšej osoby bude montáž rýchlejšia, bezpečnejšia a jednoduchšia, pretože niektoré 
komponenty môžu byť príliš veľké a ťažké, aby s nimi mohla manipulovať iba 1 osoba.  

Otvorte krabicu 

Otvorte baliacu krabicu - pre zníženie rizika úrazu si prečítajte všetky varovania uvedené na krabici. 
Predchádzajte poraneniu o ostré hrany upínacieho materiálu použitého na fixáciu krabice a 
komponentov. Krabicu otvorte z hornej strany - vyťahovanie komponentov tak bude najjednoduchšie a 
najbezpečnejšie.  
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Vybaľte všetky diely 

Opatrne vybaľte všetky komponenty a podľa kapitoly OBSAH skontrolujte, či boli dodané všetky diely 
potrebné na vykonanie montáže. Niektoré menšie komponenty môžu byť pri dodaní už zmontované s 
cieľovými komponentmi, preto sa na naše servisné oddelenie obracajte až po dôkladnom preskúmaní 
všetkých dielov.  

OBSAH BALENIA 

DIELY 

Č. 1.  2x 

Základňa 

 

Č. 2.  1x 

Spodná priečka 

 

Č. 3.  1x 

Os 

 

Č. 4.  1x 

Horná priečka 

 

Č. 5.  2x 

Spodný stĺp 

 

Č. 6.  2x 

Horný stĺp 

 

Č. 7.  1x 

Bradlo (pravé) 

 

Č. 8.  1x 

Bradlo (ľavé) 

 

Č. 9.  1x 

Rám lavice 

 

Č. 10.  1x 

Podpera lavice 

 

Č. 11.  1x 

Hrazda 

 

Č. 12.  1x 

Istiaca tyč 

 

Č. 13.  2x 

Držiaky vzpieračskej 
tyče

 

Č. 14.  2x 

Madlo 

 

Č. 15.  1x 

Ručná skrutka 
(M10*20) 

 

Č. 16.  1x 

Istiaci kolík (10*60) 

 

Č. 17.  2x 

Opierka predlaktia 

 

Č. 18.  1x 

Lavica 

 

Č. 19.  2x 

Zaslepla 
(45*45) 

 

Č. 20.  4x 

Koncová krytka 
základne 
(50*50) 
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SPOJOVACÍ MATERIÁL 

Tu je uvedený všetok spojovací materiál potrebný pre úspešné dokončenie montáže. 

Pred začatím montáže skontrolujte, či balenie obsahuje všetok spojovací materiál.  

SKUTKY 

Označenie Názov Počet 
kusov 

Ilustračný obrázok 

21 Šesťhranná skrutka M10*65mm 6 

 

22 Šesťhranná skrutka M10*60mm 9 

 

23 Šesťhranná skrutka M10*55mm 4 

 

24 Šesťhranná skrutka M10*20mm 4 

 

25 Šesťhranná skrutka M10*16mm 8 

 

26 Šesťhranná skrutka M8*60mm 4 

 

27 Šesťhranná skrutka M8*16mm 4 

 

PODLOŽKY 

28 Podložka M10 50 

 

29 Podložka M8 8 

 

MATICE 

30 Samoistiaca matica M10 19 
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MONTÁŽ 

Opatrne vybaľte všetky komponenty a podľa kapitoly OBSAH skontrolujte, že boli dodané všetky diely 
potrebné na dokončenie montáže. Niektoré drobnejšie komponenty môžu byť pri dodaní už 
zmontované s cieľovými komponentmi, preto sa na naše servisné oddelenie obracajte so sťažnosťami 
na chýbajúce komponenty až po dôkladnom preskúmaní všetkých dielov.  

KROK 1 

1. Nasaďte na základne (1) koncové krytky (20).  

2. Zmontujte základne (1) pomocou spodnej priečky (2) a skrutiek M10x65mm (21), podložiek 
M10 (28) a samoistiacich matíc M10 (30). 

 

KROK 2 

1. Pripevnite k základni (1) jeden spodný stĺp (5) pomocou skrutky M10x55mm (23), skrutiek 
M10x60mm (22), podložiek M10 (28) a samoistiacich matíc M10 (30). 

2. Zastrčte os (3) do spodného stĺpu (5) a zafixujte ju pomocou skrutky M10x20mm (24) a 
podložky M10 (28) a z druhej strany na ňu nasuňte rám lavice (9) - rám zaistite pomocou 
ručnej skrutky (15). 

3. Pripevnite k rámu lavice (9) podperu (10) pomocou skrutky M10x60mm (22), podložiek M10, 
samoistiacej matice M10 (30) a istiaceho kolíka (16).  
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KROK 3 

1. Pripevnite k základni (1) druhý spodný stĺp (5) pomocou skrutky M10x55mm (23), skrutiek 
M10x60mm (22), podložiek M10 (28) a samoistiacich matíc M10 (30). 

2. Vykonajte montáž osi (3) k tomuto spodnému stĺpu (5) pomocou skrutky M10x20mm (24) a 
podložky M10 (28). 

 

KROK 4 

Pripevnite k spodným stĺpom (5) hornú priečku (4) pomocou skrutiek M10x60mm (22), podložiek M10 
(28) a samoistiacich matíc (30). 
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KROK 5 

1. Pripevnite k spodným stĺpom (5) horné stĺpy 
(6) pomocou skrutiek M10x16mm (25) a 
podložiek M10 (28). 

2. Pripevnite k horným stĺpom (6) hrazdu (11) 
pomocou skrutiek M10x55mm (23), 
podložiek M10 (28) a samoistiacich matíc 
M10 (30). 

3. Pripevnite k spodným stĺpom (5) istiacu tyč 
(12). 

 

KROK 6 

1. Pripevnite k stĺpom (5, 6) bradlá (7, 8) 
pomocou skrutiek M10x65mm (21), skrutiek 
M10x16mm (25), podložiek M10 (28) a 
samoistiacich matíc M10 (30). 

2. Pripevnite k bradlám (7, 8) madlá (14) 
pomocou skrutiek M10x20mm (24) a 
podložiek M10 (28). 

3. Pripevnite k horným stĺpom (6) záslepky (19). 
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KROK 7 

1. Pripevnite k bradlám (7, 8) opierky (17) 
pomocou skrutiek M8x60mm (26) a 
podložiek M8 (29). 

2. Pripevnite k rámu (9) lavicu (18) pomocou 
skrutiek M8x15mm (27) a podložiek M8 (29). 

3. Pripevnite k spodným stĺpom (5) držiaky 
vzpieračskej tyče (13). 

 

 

KROK 8 

Pre zafixovanie lavice vo vertikálnej polohe najskôr vytiahnite z rámu (9) istiaci kolík (16), potom lavicu 
zdvihnite a zaistite istiacou tyčou (12).  
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ZOZNAM DIELOV 

Označenie Názov diela Počet kusov 

1 Základňa 2 

2 Spodná priečka 1 

3 Os 1 

4 Horná priečka 1 

5 Spodný stĺp 2 

6 Horný stĺp 2 

7 
Bradlo (pravé) 1 

8 Bradlo (ľavé) 1 

9 Rám lavice 1 

10 Podpera lavice 1 

11 Hrazda 1 

12 Istiaca tyč 1 

13 Držiaky vzpieračskej tyče 2 

14 Madlo 2 

15 Ručná skrutka (M10*20) 1 

16 Istiaci kolík (10*60) 1 

17 Opierky predlaktia 2 

18 Ľavica 1 

19 Zaslepla (45*45) 2 

20 Koncová krytka základne (50*50) 4 

21 Šesťhranná skrutka M10 x 65mm 6 

22 Šesťhranná skrutka M10 x 60mm 9 

23 Šesťhranná skrutka M10 x 55mm 4 

24 Šesťhranná skrutka M10 x 20mm 4 

25 Šesťhranná skrutka M10 x 16mm 8 

26 Šesťhranná skrutka M8 x 60mm 4 

27 Šesťhranná skrutka M8 x 16mm 4 

28 Podložka M10 50 

29 Podložka M8 8 
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30 Samoistiaca matica M10 19 

 
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 Elektičná 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., Elektičná 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. 
„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v 
rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.  

„Kupujúcí, 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. 

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku: 

a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo 
dňa predaja zákazníkovi s kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH. 

b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie  pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa 
predaja zákazníkovi. 

c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi. 

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: 

1. zavinením používateľa t.j. poškodenie výrobku, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do 
rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi 

2. nesprávnou montážou 
3. neodbornou repasiou 

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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4. nesprávnou údržbou 
5. mechanickým poškodením 
6. opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé    

mechanizmy, atď.) 
7. neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 
8. neodbornými zásahmi 
9. nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej 

teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, 
tvarom alebo rozmermi.  

10. 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 závadou 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., Elektičná 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 závady, 
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.  

Pokiaľ kupujúci oznámi závadu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky 
záruky, závada bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu 
nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady 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 vadný, považuje sa reklamácia 
za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v 
súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.  

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných 
záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, 
prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom 
kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný 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 doručení vadného 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.  
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Dátum predaja :                  razítko a podpis predajcu: 

 

 

 


