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REFERENČNÉ KRESBY 

POZNÁMKA: Vzhľadom k neustálej snahe o vylepšenie výrobku môže dôjsť k zmenám v jeho 
vzhľade alebo funkcii bez predchádzajúceho varovania.  
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BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY 

• Manuál si pozorne prečítajte ešte pred používaním výrobku a uschovajte si ho pre budúce 
nahliadnutie. 

• Pred začatím cvičebného programu sa poraďte s lekárom. Je to obzvlášť dôležité u osôb 
starších ako 35 rokov alebo u osôb majúcich zdravotné komplikácie. 

• Pred cvičením sa riadne zahrejte, aby sa svalstvo stalo pružnejšie. Sústreďte sa na skupinu 
svalov, ktorú mienite precvičovať. Podľa toho si vyberte aj vhodnú záťaž.  

• Pravidelne dýchajte. Počas excentrickej fázy sa nadýchnite a počas zdvíhania vydychujte. 
Nikdy dych nezadržujte. 

• Držte ďalej od detí a domácich zvierat. Iba dospelá osoba je oprávnená vykonávať montáž a 
výrobok používať. 

• Zariadenie používajte iba na určený účel a iba v súlade s manuálom. Nevykonávajte 
neschválené modifikácie výrobku. 

• Nepoužívajte neschválené alebo neoriginálne doplnky. 

• Na cvičenie sa vhodne oblečte. Vezmite si vhodnú športovú obuv. Neberte si príliš voľný odev, 
ktorý sa ľahko zachytí. Priedušný odev je vhodnou prevenciou pred vznikom poranenia. 

• Pri nastupovaní a vystupovaní zo zariadenia buďte obzvlášť opatrný. 

• Cvičte rozumne a príliš sa neprepínajte. Ak vypozorujete zdravotné komplikácie alebo 
negatívne telesné reakcie, okamžite cvičenie ukončite a obráťte sa na lekára. 

• Pravidelne kontrolujte správne dotiahnutie skrutiek a matíc. V prípade potreby dotiahnite. 
Pravidelne kontrolujte poškodenie alebo opotrebovanie všetkých dielov. Poškodený alebo 
opotrebovaný produkt nepoužívajte. Za účelom opravy alebo výmeny kontaktujte odborný 
servis. 

• Do zdierok nevkladajte cudzie predmety. 

• Pravidelne kontrolujte všetky káble a laná vrátane kladiek. Poškodené laná okamžite vymeňte. 
Diely by mali byť odborne premazávané výrobcom. 

• Chráňte ruky alebo vlasy pred pohyblivými dielmi. 

• Zariadenie nepoužívajte vonku alebo blízko vody. 

• Odporúča sa odborná montáž alebo aspoň asistencia odborníka. 

• Počas montáže postupujte podľa uvedených krokov a neponáhľajte sa. Nesprávnymi krokmi 
môžete niektoré diely nenávratne poškodiť. 

• Výrobok umiestnite iba na rovný, čistý a suchý povrch. Pre väčšiu bezpečnosť zachovajte 
odstup od iných objektov aspoň 0,6 m. 

• Žiadny nastaviteľný diel nesmie vyčnievať a obmedzovať užívateľa v pohybe. 

• Max. nosnosť: 160 kg. 

• Kompaktná základňa: šírka 122 cm x dĺžka 193 cm x výška 211 cm 

• Kategória S – vhodné pre komerčné využitie. 

ROZMERY 

Šírka: 4´2“ 

Dĺžka: 6´3“ 

Výška stropu: 6´10“ 

Operačný priestor (celkovo pre funkčnosť): 6´x10´ 
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POZNÁMKA: Rozmery operačného priestoru sa môžu líšiť v závislosti od umiestnenia zariadenia. 

 

 

Rozmery Výška 

 

Odporučený operačný priestor 

MONTÁŽNY POSTUP 

POZNÁMKA: 

• Profesionálna montáž odborníkom zaberie asi tri hodiny. Pri laickej montáži sa čas 
pochopiteľne predĺži. 

• Odporúča sa využiť odbornú montáž. 

• Použite správne náčinie a pre väčšiu bezpečnosť požiadajte ďalšiu osobu o asistenciu. Dbajte 
montážnych pokynov a varovania. 
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• Niektoré diely majú otvory navyše, ktoré nebudete potrebovať. Použite iba tie správne. 

• Pre určenie skrutiek prevádzajte meranie ich drieku podľa obrázku nižšie. 

• Skrutky neuťahujte na plno, pokiaľ to nie je výslovne požadované. 

• Po montáži skontrolujte správne utiahnutie skrutiek a matíc vrátane funkčnosti produktu. 

 

1) Hlavička skrutky 

2) Driek (meraním určíte veľkosť) 

3) Šírka skrutky 

4) Priemer podložky 

5) Priemer matice 

KROK 1 

• Montujte všetko podľa uvedených krokov a v danom slede. 

• Všetko uťahujte len ručne bez použitia skrutkovača alebo kľúča až do kroku 14. Niektoré diely 
sú predmontované. 

A. Vložte konvexnú koncovku (32) do pravého vzpriameného rámu (B). 

Vložte pätku (44) do zadnej nohy (AC). 

Vložte rovnú koncovku (36) do základne (A). 

Použite gumovú krytku (82) a dajte ju na hlavný rám (A) podľa obrázka. 

B. Spojte pomocný nosník (AP) s hlavným rámom (A) pomocou: 

Dvoch skrutiek M10x70 s čiastočným závitom (53) 

Štyroch podložiek M10 (111) 

Dvoch nylonových poistných matíc M10 (65) 

Vložte pätky (140) do pomocného nosníka (AP). 

C. Spojte hlavný rám (A) a zadný vzpriamený rám (B) k zadnej nohe (AC) za použitia: 

Dvoch skrutiek M10x75 s čiastočným závitom (54) 

Štyroch podložiek M10 (111) 

Dvoch nylonových poistných matíc M10 (65) 

D. Zaistite zadný vzpriamený rám (B) na zadnej nohe (AC) pomocou: 

Dvoch imbusových skrutiek M10x15 (6) 
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Dvoch podložiek M10 (111) 

 

KROK 2 

A. Pripevnite prednú časť hlavného rámu (N) a kontúrový podporný plát (AF) k hlavnému rámu 
(A) za použitia: 

Dvoch skrutiek M10x70 s čiastočným závitom (53) 

Štyroch podložiek M10 (111) 

Dvoch nylonových poistných matíc M10 (65) 

B. Pripevnite vrchnú časť hlavného rámu (C) k prednej časti rámu (N) pomocou: 

Dvoch skrutiek M10x125 s čiastočným závitom (4) 

Štyroch podložiek M10 (111) 

Dvoch nylonových poistných matíc M10 (65) 

C. Spojte kontúrový podporný plát (C) a kontúrový podporný plát (AF) so zadným vzpriameným 
rámom (B) pomocou: 

Dvoch skrutiek M10x75 s čiastočným závitom (54) 

Štyroch podložiek M10 (111) 

Dvoch nylonových poistných matíc (65) 

D. Vložte konvexnú koncovku (5) do kontúrového podporného plátu (C) podľa obrázku. 
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Vložte konvexnú koncovku (30) do hlavného rámu (N) podľa obrázku. 

E. Prepojte chrómovú vodiacu tyč (AE) a gumovú vložku (80) spolu s hlavným rámom (A). Na 
chrómovú vodiacu tyč (AE) nasuňte diely závažia (114). Uistite sa, že smer aj umiestnenie 
zodpovedá obrázku nižšie. 

F. Pripevnite regulačnú tyč (84) k vrchnému plátu (107) pomocou: 

Jednej skrutky 3/8"x2" s čiastočným závitom (96) 

Jednej pružnej podložky 3/8“ (103) 

G. Zostavu závažia posuňte nadol na chrómovú tyč (AE) a tyč (AE) zaistite pomocou: 

Dvoch hriadeľových objímok (90) 

Dvoch imbusových skrutiek M8x8 (17) 

 

KROK 3 

A. Pripojte základňu funkčných ramien (T) k prednému hlavnému rámu (N) za pomoci: 

Dvoch skrutiek M10x75 s čiastočným závitom (54) 

Štyroch podložiek M10 (111) 

Dvoch nylonových matíc M10 (65) 

B. Pripevnite ľavé funkčné rameno (W) k základni ramien (T) pomocou 

Dvoch ložísk (94) 
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Jednej ľavotočivej pružiny (120) 

Jednej podložky M10 (119) 

Jednej nylonovej matice M12 (18) 

C. Pripevnite pravé funkčné rameno (X) k základni ramien (T) pomocou: 

Dvoch ložísk (94) 

Jednej pravotočivej pružiny (121) 

Jednej podložky M12 (119) 

Jednej nylonovej poistnej matice M12 (18) 

D. Spojte kladku ramennej základne (AA) a kontúrový podporný plát (AF) k zadnému 
vzpriamenému rámu (B) za pomoci:  

Dvoch skrutiek M10x75 s čiastočným závitom (54) 

Štyroch podložiek M10 (111) 

Dvoch nylonových matíc M10 (65) 

E. Vložte dve konvexné koncovky (29) do nosníka kladky (AA) 

F. Pripevnite sedlo so štítkom (10) k prednej časti hlavného rámu (N) pomocou: 

Dvoch krížových skrutiek M5x10 (28) 

G. Umiestnite menovku (9) na sedlo (10). 
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KROK 4 

A. Prepojte uhlové ľavé rameno (H1) s ľavým tlakovým ramenom (F) a uhlové pravé rameno (H2) 
s pravým tlakovým ramenom (G) pomocou: 

Štyroch imbusových skrutiek M10x15 (6) 

Ôsmich podložiek M10 (111) 

Dvoch hriadeľov (92) 

B. Pripevnite ľavé tlakovej rameno (F) a pravé tlakové rameno (G) k otočnému dielu (E) 
pomocou: 

Jedného hriadeľa (86) 

Dvoch podložiek M12 (119) 

Jednej skrutky M12x20 (47) 

Zaistite ľavé tlakovej rameno (F) a pravé tlakové rameno (G) utiahnutím imbusových skrutiek 
(16). 

C. Prepojte ľavé uhlové rameno (H1) a pravé uhlové rameno (H2) s nosníkom tlakových ramien 
(K) pomocou: 

Dvoch dištančných vložiek (101) 

Jedného hriadeľa (88) 

Dvoch podložiek M10 (110) 

Dvoch skrutiek M12x20 (47) 

Zaistite dištančnú vložku (101) utiahnutím imbusovej skrutky (16). 

D. Pripevnite otočný diel (E) k tlakovej opore (K) pomocou nasunutia (87) cez otočný diel (E) a 
tlakovú oporu (K) a všetko zaistite pomocou komponentov (16). 

Prestrčte kolík s rovnou hlavou (40) skrze otočný diel (E). 

E. Inštalujte zarážku tlakového ramena (AD) k prednej časti hlavného rámu (N) pomocou: 

Štyroch imbusových skrutiek M10x15 (6) 

Štyroch podložiek M10 (111) 

F. Pripevnite kladku (76) k vrchnej časti hlavného rámu (C) pomocou: 

Jednej objímky (99) 

Jednej skrutky M10x125 s čiastočným závitom (4) 

Dvoch podložiek M10 (111) 

Jednej nylonovej poistnej matice M10 (65) 

G. Pripevnite tlakovú oporu (K) k hlavnému rámu (C) nasunutím hriadeľa (93) skrze tlakovú oporu 
(K) a vrchnú časť rámu (C). 

Hriadeľ (93) zaistite utiahnutím imbusovej skrutky (16). 

VAROVANIE: Pre odstránenie hriadeľa je nutné uvoľniť obe imbusové skrutky (16). 
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KROK 5 

A. Pripevnite stredné rovné rameno (J) k prednej časti hlavného rámu (N) za použitia: 

Jedného hriadeľa (91) 

Dvoch ložísk (22) 

Dvoch podložiek M8 (113) 

Dvoch imbusových skrutiek M8x20 (12) 

B. Zaistite stredné rameno (J) na hriadeli (91) pomocou utiahnutia imbusových skrutiek (16). 
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KROK 6 

A. Prepojte podperu spodného rámu (S) a kontúrovaný podporný plát (AF) s prednou časťou 
hlavného rámu (N) pomocou: 

Dvoch skrutiek M10x75 s čiastočným závitom (54) 

Štyroch podložiek M10 (111) 

Dvoch nylonových matíc M10 (65) 

B. Inštalujte penové valce (43) na konce opory spodného rámu (S) pomocou: 

Štyroch nylonových podložiek 3“ (66) 

Dvoch valcových koncoviek (78) 

C. Nasuňte nylonové puzdra (63) na hlavný rám (N) podľa obrázku a vsuňte konvexné koncovky 
(30). 

D. Nasuňte regulátor zadnej opory (O) na hlavný rám (N) podľa obrázku nižšie a vsuňte 
konvexné koncovky (30). 

Prestrčte kolík s rovnou hlavou (37) do regulátora zadnej opory (O). 

Prestrčte skrutku (97) cez regulátor opory (O) pre jeho zabezpečenie. 

E. Pripevnite otočný rám chrbtovej opierky (L) k zadnému regulátoru (O) pomocou: 

Jednej imbusovej skrutky M10x15 (6) 
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Jednej podložky M10 (110) 

Vsuňte konvexné koncovky (29) na konce otočného rámu opory (L). 

F. Vložte podperu (BB) do otočného rámu chrbtovej opierky (L) pomocou: 

Dvoch skrutiek M8x50 s čiastočným závitom (57) 

Dvoch pružných podložiek M8 (104) 

Dvoch pružných poistných podložiek (103) 

 

KROK 7 

A. Spojte pravú ramennú podperu (AN) a ľavú ramennú podperu (AM) k nastaviteľnému rámu 
(Q) pomocou: 

Dvoch skrutiek M10x85 (49) 

Štyroch podložiek M10 (111) 

Dvoch nylonových poistných matíc M10 (65) 

B. Vložte koncovky (34) a koncovky (33) do nastaviteľného sedlového rámu (Q). 

C. Nasuňte nylonové puzdro (122) na nastaviteľný rám (Q). 

D. Zaistite hydraulický nastavovací diel (59) pomocou: 

Jednej skrutky M10x65 (55) 
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Jednej podložky M10 (110) 

Vložte kolík tvaru T (109) podľa obrázku. 

E. Prepojte hydraulický sedlový ovládač (59) s nastaviteľným sedlovým rámom (Q) pomocou: 

Jednej skrutky M10x60 (60) 

Dvoch podložiek M10 (110) 

Jednej nylonovej matice M10 (65) 

Dvoch oceľových puzdier (143) 

F. Inštalujte sedacou podložku (BA) za použitia: 

Dvoch skrutiek M8x55 (58) 

Dvoch pružných podložiek M8 (104) 

Dvoch podložiek M8 (113) 

G. Vložte penové valce (43) na nastaviteľný sedlový rám (Q) pomocou: 

Štyroch nylonových podložiek 3“ (66) 

Dvoch koncových krytiek (78) 

 



15 

 

KROK 8 

A. Pripevnite penové valce (43) k otočnému rámu (AB) pomocou: 

Štyroch nylonových podložiek (66) 

Dvoch koncoviek (78) 

B. Prepojte otočný rám (AB) podľa obrázku a zistite pomocou: 

Jednej skrutky M10x140 s čiastočným závitom (46) 

Dvoch podložiek M10 (111) 

Jednej nylonovej matice M10 (65) 

C. Pripevnite pravostranný nosník tiahla (AH) a ľavostranný nosník tiahla (AG) pozdĺžne s 
kladkou (75) k vrchnej časti rámu (C) podľa obrázku a za použitia: 

Jednej skrutky M10x125 s čiastočným závitom (4) 

Dvoch vlnitých podložiek (111) 

Jednej nylonovej matice M10 (65) 

Dvoch imbusových skrutiek M8x10 (11) 

Dvoch podložiek M8 (113) 
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KROK 9 

A. Spojte kladku (76) s držiakom dvoj krížovej kladky (U) podľa obrázku 1 a za použitia: 

Jednej skrutky M10x45 s čiastočným závitom (50) 

Dvoch podložiek M10 (111) 

Jednej nylonovej matice M10 (65) 

Priložte gumenú podložku (81) k rovnému koncu držiaka kladky (U) podľa obrázku nižšie. 

B. Prepojte kladku (76) s oboma držiakmi kladky pomocou zarážky (D) podľa obr. 2 a za pomoci: 

Jednej skrutky M10x45 s čiastočným závitom (50) 

Dvoch podložiek M10 (111) 

Jednej poistnej matice M10 (65) 

Priložte gumenú podložku (81) k ľavému koncu držiaka kladiek pomocou zarážky (D) podľa 
obrázku. 

C. Prepojte kladku 76-F a 76-G k tlakovej opore (K) za použitia: 

Dvoch skrutiek M10x75 s čiastočným závitom (54) 

Štyroch kladkových vložiek (73) 

Dvoch nylonových matíc M10 (65) 

D. Prepojte kladku 76-D a 76-E s prednou časťou hlavného rámu (N) za použitia: 

Dvoch skrutiek M10x115 s čiastočným závitom (3) 

Štyroch kladkových vložiek (74) 

Dvoch nylonových matíc M10 (65) 

E. Prepojte kladky 76-A, 76-B a 76-C podľa obrázku pomocou: 

Troch skrutiek M10x45 s čiastočným závitom (50) 

Šiestich podložek M10 (111) 

Troch nylonových matíc M10 (65) 



17 

 

 

KROK 10 

A. Vložte kovové guľovité zakončenie ťažného lana (127) cez hornú kladku (75) a otočte smerom 
ku kladke (76-H). 

B. Lano omotajte dokola smerom dole od kladky 76-H, okolo 76-G, 76-F a 76-E. 

C. Vložte lano do kladkového držiaka pomocou zarážky (D) a potom viňte smerom nahor a okolo 
76-C. Potom dolu a okolo držiaka krížových kladiek (U). 

D. Potom veďte lano hore a okolo 76-B. Následne dole a okolo 76-C. Nakoniec nahor smerom 
k 76-A. 

E. Lano ťahajte nadol od 76-A a zaistite podľa detailného diagramu pomocou: 

Jednej skrutky M10x25 (48) 

Jedného koncového hriadeľa (25) 

Jednej imbusovej skrutky M4x8 (13) 
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KROK 11 

A. Nainštalujte (77-A) podľa diagramu nižšie a za pomoci: 

Dvoch puzdier (98) 

Dvoch podložiek M10 (111) 

Jednej skrutky M10x90 s čiastočným závitom (56) 

Jednej nylonovej matice M10 (65) 

B. Namontujte kladku (76-F) podľa obrázku a pomocou: 

Jednej skrutky M10x45 s čiastočným závitom (50) 

Dvoch podložiek M10 (111) 

Jednej nylonovej matice M10 (65) 

C. Spojte nožný kotúč (M), rovný plát (AI) a nožné rameno (Z) s hlavným rámom (A) pomocou: 

Dvoch imbusových skrutiek M10x15 (6) 

Dvoch podložiek M10 (111) 

Jedného hriadeľa (89) 

Štyroch puzdier (69) 

D. Pripevnite 77-B k rovnému plátu (AI) pomocou: 

Jednej skrutky M10x65 s čiastočným závitom (50) 
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Dvoch podložiek M10 (111) 

Jednej nylonovej matice M10 (65) 

E. Inštalujte kladku 76-M podľa obrázku a pomocou: 

Jednej skrutky M10x65 s čiastočným závitom (55) 

Dvoch kladkových puzdier (71) 

Jednej nylonovej matice M10 (65) 

F. Inštalujte 76-L a 76-J podľa obrázku nižšie a pomocou: 

Dvoch skrutiek M10x45 s čiastočným závitom (50) 

Štyroch podložiek M10 (111) 

Dvoch nylonových matíc M10 (65) 

G. Inštalujte 76-N za použitia: 

Jednej skrutky M10x70 s čiastočným závitom (53) 

Dvoch podložiek M10 (111) 

Jednej nylonovej matice M10 (65) 

H. Inštalujte 76-K za použitia: 

Jednej skrutky M10x50 s čiastočným závitom (51) 

Dvoch podložiek M10 (111) 

Jednej nylonovej matice M10 (65) 
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KROK 12 

A. Po zapojení konca reťaze k držiaku kladky pomocou zarážky (D). Motajte kábel (129) dole a 
okolo kladky 76-K a ukončite remenicu (76-N) podľa obrázku. 

B. Spojte kábel (128) s držiakom kladky pomocou zarážky (D). 

C. Ťahajte kábel smerom dole okolo a hore od 76-L a potom dole a za 76-J. 

D. Dajte kábel okolo 76-M smerom k 76-F. 

E. Viňte kábel nahor a smerom od 76-F, cez a okolo 77-B a zakončite otočením kladky s 
guľovitým koncom vnútri úchytu nožného kotúča (M). 

 

KROK 13 

A. Umiestnite kladku (76) do dvojitého držiaka kladky (U) podľa diagramu 1 pomocou: 

Jednej skrutky M10x45 s čiastočným závitom 

Dvoch podložiek M10 (111) 

Jednej nylonovej matice M10 (65) 

B. Inštalujte kladku (76) do držiaka (R) podľa výseku 1 pomocou: 

Jednej skrutky M10x45 s čiastočným závitom (50) 

Dvoch podložiek M10 (111) 

Jednej nylonovej matice M10 (65) 
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Kroky opakujte i pre druhý držiak (R). 

C. Inštalujte kladky (76) do zadnej opory kladky funkčných ramien (AA) podľa výseku 2 a 
pomocou: 

Dvoch skrutiek M10x45 s čiastočným závitom (50) 

Štyroch podložiek M10 (111) 

Dvoch nylonových matíc M10 (65) 

D. Inštalujte kladky (76) do funkčných ramien (Y) pomocou: 

Dvoch skrutiek M10x45 s čiastočným závitom (50) 

Štyroch podložiek M10 (111) 

Dvoch nylonových matíc M10 (65) 

E. Namontujte kladku 76-P pomocou: 

Jednej skrutky M10x50 s čiastočným závitom (51) 

Jednej podložky M10 (111) 

Jednej podložky M10 (110) 

Jednej nylonovej matice M10 (65) 

POZNÁMKA: Kábel (126) bude zakončený na tejto kladke podľa obrázku. 

F. Inštalujte kladku 76-O pomocou: 

Jednej skrutky M10x70 s čiastočným závitom (53) 

Dvoch podložiek M10 (111) 

Jednej nylonovej matice M10 (65) 
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KROK 14 

A. Veďte kábel (131) z konca držiaka kladky (Y) dole skrze pravú stranu funkčného ramena (X) a 
okolo kotúča podľa obrázku. 

B. Veďte kábel (131) smerom k zadnej opore kladky (AA), potom smerom hore a okolo držiaka 
kladky (R). 

C. Veďte kábel (131) smerom späť dole a okolo 76-P a zakončite v 76-O. 

D. Veďte kábel (126) z konca držiaka kladky (Y) dole skrze pravú stranu funkčného ramena (W) 
a okolo držiaka kladky pomocou zarážky (D). 

E. Viňte kábel (126) k zadnej opore kladky (AA), hore a okolo držiaka kladky (R). 

F. Veďte kábel (126) späť dole a zakončite v kladke 71-P podľa kroku 13. 
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KROK 15 

A. Spojte funkčnú krytku (45) s kotúčom pomocou: 

Troch skrutiek M8x10 (11) 

Troch podložiek M8 (113) 

B. Nasuňte plastovú podložku (105) na funkčnú krytku (45) podľa obrázku. 

C. Spojte predný obal (AJ) a zadný obal (AK) pomocou: 

Štyroch imbusových skrutiek M10x10 (2) 

Štyroch podložiek M10 (111) 
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KROK 16 

A. Vložte rovnú koncovku (35) do regulačnej tyče nadol (V). 

B. Posuňte regulačnú tyč dole (V) smerom k nastaviteľnému rámu sedla (Q) podľa obrázku. 

C. Nasuňte valcovú tyč (AL) na spodok regulačnej tyče (V) a pripevnite penové valce (43) za 
pomoci: 

Štyroch nylonových podložiek (66) 

Dvoch valcových koncoviek (78) 
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BEZPEČNOSŤ A ÚDRŽBA 

• Manuál si pozorne prečítajte ešte pred prvým cvičením. 

• Úplne sa oboznámte so všetkými varovaniami a odporúčaniami na štítkoch zariadenia. 

• Štítky sa musia udržiavať v čitateľnom a nepoškodenom stave. 

• Štítky poskytujú informácie čo do bezpečného použitia a čo do správnej údržby. 

• Istá miera rizika sa nedá nikdy úplne vylúčiť ani pri regulačnom použití. Cvičte teda rozumne.  

• Materiály sú volené s ohľadom na kvalitu a bezpečnosť. Aj tak sa musia vykonávať pravidelné 
kontroly a údržba. 

• Informujte ostatných užívateľov o možných rizikách. V prípade potreby vec konzultujte s 
profesionálnym koučom. 

• Vykonávajte pravidelnú kontrolu lán a káblov v kľudovom stave zariadenia. Jazdite prstom po 
ich povrchu a hľadajte možné narušenia alebo vypukliny. Ak sú káble poškodené, musia sa 
okamžite vymeniť za nové. Okom kontrolujte prípadné praskliny a ruptúry. O možnom 
poškodení môže svedčiť aj strata pôvodnej farby. Rukou preverujte správne napnutie 
kabeláže. 

• Vždy preverte správne uchytenie závažia. 

• Čalúnenie je nutné utierať po každom cvičení. Môžete použiť aj jemné mydlo pre lepšie 
vyčistenie. Nepoužívajte abrazíva. 
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• Pravidelne preverujte dotiahnutie všetkých skrutiek a matíc. 

• Vodiace tyče čistite suchou handričkou a pravidelne lubrikujte prostriedkom na báze silikónu 
alebo teflónu. 

• Pravidelne kontrolujte znaky poškodenia alebo opotrebenia. 

• Kontrolujte funkčnosť pružín a kladiek. V prípade poškodenia, vymeňte. 

• Ak protišmykový povrch stratí efektivitu, musí sa nechať vymeniť. 

• Udržujte varovné štítky v dobrom stave. 

• Káble, laná, pružiny, čalúnenie, rám a chrómové diely podrobte dennej inšpekcii. Ostatné diely 
sa musia kontrolovať aspoň raz týždenne. 

• Počas cvičenia dbajte zásad správnej výživy a dodržiavajte pravidelný pitný režim. Ohľadom 
ďalšieho postupu v tejto veci sa obráťte na nutričného špecialistu alebo na profesionálneho 
trénera. 

• Cvičte a snažte sa vyhnúť mnohým chybám, ktoré cvičenie často sprevádza. Patrí medzi ne 
hlavne: nedostatočné zahriatie pred cvičením, nesprávna forma cvičenia, prílišná záťaž, 
nedostatočná záťaž, nedodržanie odpočinku, preťaženie organizmu, prílišná diéta a 
nesprávne stravovacie návyky, rutina. 
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ZAHRIEVANIE/UPOKOJENIE 

Chrbát 

 

1. Postavte sa alebo sa posaďte s ľahko natiahnutou 
rukou (15° až 30°) a dajte ruku naprieč hrudou. 

2. Uchopte natiahnutú ruku nad lakťom, ľavá ruka 
bude umiestnená na zadnej strane natiahnutej ruky. 

3. Ťahajte ľavou rukou pravú ruku naprieč hrudou. 

4. Držte po dobu 10 sekúnd. 

5. Opakujte s ľavou rukou. 

Chrbát 

 

1. Postavte sa s rukami pred telom, prsty spojte s 
dlaňami k sebe. 

2. Pomaly naťahujte ruky nad hlavu dlaňami nahor. 

3. Pokračujte naťahovaním rúk nad hlavu. 

4. Počas naťahovania sa ľahko zakloňte. 

5. Držte po dobu 10 sekúnd. 

Chrbát 

 

 

 

 

 

 

1. Sadnite si s natiahnutými nohami, potom 
umiestnite pravé chodidlo na ľavú stranu ľavého 
kolena. 

2. Umiestnite zadnú stranu ľavého lakťa na pravú 
stranu pravého kolena, ktoré je teraz ohnuté. 

3. Umiestnite pravú ruku 30-40 cm za boky. 

4. Tlačte pravé koleno ľavým lakťom zatiaľ čo 
otáčate ramená a hlavu doprava, ako najďalej to ide. 
Skúste sa pozrieť za chrbát. 

5. Držte po dobu 10 sekúnd. 

6. Opakujte s ľavou nohou. 
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Chrbát 

 

1.  Sadnite si a pokrčte nohy do uhla 30° až 50° a 
nechajte nohy uvoľnené. 

2. Strany kolien sa môžu alebo nemusia dotýkať 
zeme. 

3. Predkloňte sa a natiahnite ruky. Držte túto pozíciu 
po dobu 10 až 15 sekúnd. 

4. Ohnutie nôh znižuje napätie achiloviek a zvyšuje 
preťahovanie chrbta. 

Boky 

 

1.  Postavte sa a urobte dlhý krok ako pri výpade s 
pokrčenú pravou nohou. 

2. Pravé chodidlo musí byť položené na zemi. 

3. Zadnú nohu nechajte plne natiahnutú. 

4. Zadné chodidlo musí byť v rovnakom smere ako 
pravé chodidlo. Môžete sa postaviť na špičku 
zadného chodidla. 

5. Torso majte rovno a ruky dajte na boky alebo 
prednú nohu. 

6. Pomaly znižujte boky, nakloňte sa smerom 
dopredu - dole. 

7. Držte po dobu 10 až 15 sekúnd. 

8. Opakujte s ľavou nohou. 

Boky 

 

1. Ľahnite si na chrbát s natiahnutými nohami. 

2. Ohnite pravú nohu a zdvihnite koleno k hrudníku. 

3. Umiestnite obe ruky pod koleno a pokračujte v 
priťahovaní k hrudi. 

4. Držte po dobu 10 až 15 sekúnd. 

5. Opakujte s ľavou nohou. 

Ramená 

 

 

 

1. Sadnite si s natiahnutými nohami a ruky natiahnite 
asi 30 cm za telo. 

2. Prsty ukazujú od tela. 

3. Zakloňte sa. 

4. Držte po dobu 10 sekúnd. 
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Hrudník/Ramená 

 

1. Postavte sa a uchopte sa rukami za chrbtom. 

2. Natiahnete ruky. 

3. Pomaly zdvíhajte ruky. 

5. Držte po dobu 10 až 15 sekúnd. 

6. Hlavu majte vzpriamene a krk uvoľnený. 

Paže 

 

1. Postavte sa alebo sa posaďte a zdvihnite lakeť 
nad hlavu. 

2. Pravú dlaň dajte k ľavej lopatke. 

3. Uchopte pravý lakeť ľavou rukou. 

4. Pritiahnite lakeť za hlavou ľavou rukou.  

5. Držte po dobu 10 sekúnd. 

6. Opakujte s ľavou rukou. 

Krk 

 

1. Postavte sa alebo sa posaďte, krk majte rovno. 

2. Otočte hlavu doprava a držte po dobu 10 sekúnd. 

3. Otočte hlavu doľava a držte po dobu 10 sekúnd. 

Krk 

 

 

 

 

 

 

 

1. Postavte sa alebo sa posaďte, krk majte rovno. 
Potom hlavu predkloňte a zakloňte. 

2. Oboje držte po dobu 10 sekúnd. 
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Boky 

 

1. Rozkročte nohy 35 cm – 40 cm. 

2. Ohnite pravú ruku a lakeť zdvihnite nad hlavu. 

3. Pravú dlaň dajte k ľavému ramenu. 

4. Uchopte sa nad pravým lakťom ľavou rukou. 

5. Ťahajte lakeť za hlavu. 

6. Nechajte ruku ohnutú a v bokoch sa ohnite na 
ľavú stranu. 

7. Neprehýbajte kolená. 

8. Natiahnite sa, ako len je to pohodlne možné a 
držte po dobu 10 až 15 sekúnd. 

9. Opakujte s ľavou rukou. 

Boky 

 

1. Rozkročte nohy 35 cm – 40 cm. 

2. Spojte prsty na oboch rukách dlaňami k sebe. 

3. Natiahnite ruky hore. 

4. Ruky majte natiahnuté, ohnite sa v bokoch doľava 
a doprava. 

5. Zakaždým držte po dobu 10 sekúnd. 

Stehná/Boky 

 

 

 

1. Ľahnite si na ľavú stranu, majte obe nohy 
natiahnuté. 

2. Umiestnite ľavé predlaktie na zem a pravé kolmo s 
podlahou. 

3. Ľavé zápästie ohnite do uhla 45° s telom. 

4. Ohnite pravú nohu smerom k zadku. 

5. Uchopte pravý členok pravou rukou a ťahajte nohu 
smerom k zadku (ak cítite bolesť v členku alebo 
kolene okamžite prestaňte).  

6. Ohnite koleno dozadu a zľahka nahor. 
Preťahovanie prebieha hlavne z tohto pohybu. 

7. Držte po dobu 10 až 15 sekúnd. 

8. Opakujte s ľavou nohou. 
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Stehná/Boky 

 

1. Kľaknite si na zem. 

2. Torzo a boky by mali byť v rovine. 

3. Umiestnite dlane na zadok a zatlačte ľahko 
dopredu. 

4. S rovným telom sa jemne prehnite dozadu, kým 
nepocítite preťahovanie stehien. 

5. Držte po dobu 10 až 15 sekúnd. 

Stehná 

 

 

1. Posaďte sa rovno a natiahnite nohy pred seba. 

2. Predkloňte sa v bokoch a uchopte sa za prsty na 
nohách. Ľahko pritiahnite prsty a pritiahnite hrudník k 
nohám. 

3. Pusťte prsty a uvoľnite nohy. 

4. Uchopte členky a priťahujte hrudník k nohám. 
Držte po dobu 10 sekúnd. 
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Triesla 

 

1. Posaďte sa rovno a natiahnite nohy rovno ako je 
to len možné. 

2. Pravou rukou sa chyťte prstov na pravej nohe a 
ľahko prstami pritiahnite. Priťahujte pomaly hruď k 
nohe. Držte po dobu 10 sekúnd. 

3. Pusťte prsty a uvoľnite nohu. 

4. Uchopte členok a priťahujte hrudník k nohe. Držte 
po dobu 10 sekúnd. 

5.  Natiahnite prsty a priťahujte sa k nohe po dobu 10 
sekúnd. 

6. Opakujte s ľavou nohou. 

7. Uchopte prsty ľavej a pravej nohy pravou a ľavou 
rukou a predkloňte sa.  

Triesla 

 

 

 

 

 

1. Posaďte sa rovno a ohnite nohy tak, aby sa 
chodidlá dotýkali. 

2. Pritiahnite nohy k telu. 

3. Položte dlane na chodidlá a lakte na nohy. 

4. Mierne sa predkloňte a lakťami tlačte nohy nadol. 

5. Držte po dobu 10 až 15 sekúnd. 
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Lýtka 

 

1. Pravou nohou sa postavte na pätu asi 15 až 20 
cm od ľavej nohy. 

2. Predkloňte sa a skúste sa dotknúť pravej nohy 
hrudníkom, zatiaľ čo máte obe nohy narovnané. 

3. Držte po dobu 10 až 15 sekúnd. 

4. Opakujte s ľavou nohou. 

Nohy 

 

1. Pripravte si stupienok vysoký 8 až 10 cm. 

2. Postavte sa špičkami asi 2,5 cm od kraja 
stupienka. 

3. S natiahnutými nohami sa postavte čo najviac na 
päty. 

4. Držte po dobu 10 až 15 sekúnd. 

5. K pretiahnutiu achiloviek zľahka ohnite kolená. 

6. Držte po dobu 10 až 15 sekúnd. 

7. Pre intenzívnejší tréning vykonávajte cviky s 
jednou nohou.  

 

 

SPOJOVACÍ MATERIÁL 

Číslo Názov Obrázok Počet 

02 
Imbusová 
skrutka M10 
x 10L 

  

4 

03 
Imbusová 
skrutka M10 
x 115L 

 

 
2 

04 
Imbusová 
skrutka M10 
x 125L 

 
 

4 

06 
Imbusová 
skrutka M10 
x 15L  

  

13 
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08 
Imbusová 
skrutka M12 
x 20L 

  

2 

11 
Imbusová 
skrutka M8 x 
10L 

  

5 

12 
Imbusová 
skrutka M8 x 
20L 

  

2 

46 
Šesťhranná 
skrutka M10 
x 140L 

 
 

1 

47 
Šesťhranná 
skrutka M12 
x 20L  

  

6 

48 
Šesťhranná 
skrutka M10 
x 25L 

 
 

1 

49 
Šesťhranná 
skrutka M10 
x 85L 

  

2 

50 
Šesťhranná 
skrutka M10 
x 45L 

  

18 

51 
Šesťhranná 
skrutka M10 
x 50L 

  

1 

52 
Šesťhranná 
skrutka M10 
x 55L 

 
 

2 

53 
Šesťhranná 
skrutka M10 
x 70L 

  

5 

54 
Šesťhranná 
skrutka M10 
x 75L 

  

12 
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55 
Šesťhranná 
skrutka M10 
x 65L 

  

2 

56 
Šesťhranná 
skrutka M10 
x 90L 

  

1 

57 
Šesťhranná 
skrutka M8 x 
50L 

 
 

2 

58 
Šesťhranná 
skrutka M8 x 
55L 

  

2 

65 
Matica s 
nylonový 
závitom M10 

  

50 

18 
Matica s 
nylonový 
závitom M12 

  

2 

110 
Podložka 
M10 x Ø19 

  

5 

104 
Pružná 
podložka M8 

  

4 

111 
Podložka 
M10 x Ø27  

 
 

99 

113 
Podložka M8 
x Ø18 

  

12 
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119 
Podložka 
M12 x Ø 34 

 
 

10 

ZOZNAM ČASTÍ 

Označenie Názov Počet 

A Hlavný rám 1 

B Zadný vzpriamený rám 1 

C Vrchná rámová časť 1 

D Držiak kladky so zarážkou 2 

E Tlakové otočné rameno 1 

F Prítlačné rameno (ľavé) 1 

G Prítlačné rameno (pravé) 1 

H Uhlová tyč 1 

H1 Ľavá uhlová tyč 1 

H2 Pravá uhlová tyč 1 

H3 Uhlový spojník 2 

I Otočný diel 2 

J Stredné priame rameno 1 

K Nosník prítlačného ramena 1 

L Otočný rám opory 1 

M Nožný posuvník 1 

N Hlavný čelný rám 1 

O Regulátor zadnej opory 1 

P Regulačná tyč 2 

Q Nastaviteľný rám sedla 1 

R Držiak kladky 2 

S Nožný spodný rám  1 

T Základňa funkčných ramien 1 

U Držiak dvojitých krížových kladiek 1 

V Prítlačník regulačnej tyče 1 

W Ľavé funkčné rameno 1 

X Pravé funkčné rameno 1 

Y Koncový držiak kladky 2 

Z Rameno nožnej koncovky 1 

AA Zadná podpera kladky 1 
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AB Otočný valcový rám 1 

AC Zadná noha 1 

AD Tlaková zarážka 1 

AE Chrómová vodiaca tyč 2 

AF Podporný plát 170L 4 

AG Latkový držiak ľavý 1 

AH Latkový držiak pravý 1 

AI Rovná doska 198L 2 

AJ Predná schránka 1 

AK Zadná schránka 1 

AL Valcová tyč 1“x500L 1 

AM Ľavá ramenná opora 1 

AN Pravá ramenná opora 1 

AP Asistenčná opora 1 

1 Uzavretá matica M6 4 

2 Imbusová skrutka M10x10L 4 

3 Imbusová skrutka M10x115L 2 

4 Imbusová skrutka M10x125L 4 

5 Konvexná koncovka 50x50 1 

6 Imbusová skrutka M10x15L 13 

7 Hladká priechodka 8 

8 Imbusová skrutka M12x20L 2 

9 Menovka 1 

10 Umiestnenie menovky 1 

11 Imbusová skrutka M8x10L 5 

12 Imbusová skrutka M8x20L 2 

13 Imbusová skrutka M4x8L 1 

15 Imbusová skrutka M5x5L 12 

16 Imbusová skrutka M8x6L 12 

17 Imbusová skrutka M8x8L 2 

18 Nylonová matica M12 2 

21 Puzdro ø37 ID x ø50 OD 2 

22 Ložisko ø12 ID x ø32 OD 2 

23 Ložisko ø20 ID x ø42 OD 2 

24 Ložisko ø30 ID x ø38 OD 2 

25 Hriadeľová koncovka 1 

26 Chrómové okružie ø26 ID x ø35 OD 2 

27 Chrómové okružie ø26 ID x ø38 OD 2 
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28 Skrutka s krížovou hlavou MM x 10L 2 

29 Konvexná koncovka 1“ x 2“ 4 

30 Konvexná koncovka 30x70 2 

31 Konvexná koncovka 40x80 2 

32 Konvexná koncovka 50x100 1 

33 Rovná koncovka 20x40 4 

34 Rovná koncovka 30x60 2 

35 Rovná koncovka 40x40 1 

36 Rovná koncovka 45x45 2 

37 Kolík s rovnou hlavou 124L 1 

38 Kolík s rovnou hlavou 138L 1 

39 Kolík s rovnou hlavou LÁL 1 

40 Kolík s rovnou hlavou LÁL 3 

41 Penový úchyt ø38 OD x 325L 2 

42 Penový úchyt ø40 OD x 500L 2 

43 Penový valec 4“x8“ 8 

44 Nožná pätka 50x100 2 

45 Funkčná krytka 1 

46 Skrutka M10x140L 1 

47 Skrutka M12x20L 6 

48 Skrutka M10x25L 1 

49 Skrutka M10x85L 2 

50 Skrutka M10x45L 18 

51 Skrutka M10x50L 1 

52 Skrutka M10x55L 2 

53 Skrutka M10x70L 5 

54 Skrutka M10x75L 12 

55 Skrutka M10x65L 2 

56 Skrutka M10x90L 1 

57 Skrutka M8x50L 2 

58 Skrutka M8x55L 2 

59 Hydraulický regulátor 1 

60 Skrutka M10x60L 1 

61 Matica 3/8“ 2 

62 Matica M10 2 

63 Nylonové puzdro 40x80 2 

64 Chrómové okružie ø32 ID x 42 OD 2 

65 Nylonová matica M10 50 
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66 Nylonová podložka 3“ 16 

67 Puzdro 1“ ID x 34 OD 6 

68 Puzdro 1“ ID x 45 OD 6 

69 Puzdro 1/2“ ID x 21 OD 10 

70 Puzdro 19“ ID x 26 OD 4 

71 Puzdro kladky ø16x16L 2 

72 Puzdro kladky ø16x12L 4 

73 Puzdro kladky ø16x21.5L 4 

74 Puzdro kladky ø16x42L 4 

75 Kladka ø110 1 

76 Kladka ø110 26 

77 Kladka ø90 4 

78 Koncovka valca 8 

79 Koncovka valca 1“ 4 

80 Gumová vložka ø63.5 2 

81 Gumová podložka 38x40 3 

82 Gumová podložka 35x100 1 

83 Gumová zarážka 58.5L 2 

84 Regulačná tyč 1 

85 Regulačná skrutka 1 

86 Hriadeľ 1“x141L 2 

87 Hriadeľ 1“x145.3L 1 

88 Hriadeľ 1“x550L 1 

89 Hriadeľ 1/2“x77L 1 

90 Objímka hriadeľa 2 

91 Os Ø 12 x 120.5L – predmontované 1 

92 Os Ø12.7 x 56L – predmontované 2 

93 Os Ø 20 x 138L – predmontované 1 

94 Ložisko Ø15 ID x Ø32 OD – predmontované 4 

95 Karabína 3 

96 Skrutka 3/8“ X2“ 1 

97 Skrutka M8 x 10L – predmontované 1 

98 Puzdro Ø 16 x 18L 2 

99 Puzdro Ø 16 x 39L 2 

100 Skrutka M4 x 6L – predmontované 5 

101 Rozdeľovač Ø38 x 129.5L 2 

102 Pružný zámok podložky 1/2“ 1 

103 Pružný zámok podložky 3/8“ 1 
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104 Pružný zámok podložky M8 4 

105 Plastová podložka 30 x 42 2 

106 Pružný zámok podložky M4 – predmontované 2 

107 Vrchné závažie 10 lb 1 

108 Penový úchyt Ø34 OD x 340L – predmontované 2 

109 Poistný závit – predmontované 1 

110 Podložka M10 x Ø19 5 

111 Podložka M10 x Ø27 99 

112 Vlnitá podložka 3/4“ ID – predmontované 2 

113 Podložka M8 Ø 19 12 

114 Podložka M10 x Ø27 20 

115 Závažie 1 

116 Poistka závažia Ø10 x 138L 1 

117 Podložka 50 x 50 2 

118 Vlnitá podložka 1“ ID– predmontované 2 

119 Podložka M12 x Ø34– predmontované 10 

120 Pružina (ľavá) – predmontované 1 

121 Pružina (pravá) – predmontované 1 

122 Nylonové puzdro 60 x 60 1 

123 Chrómová doska– predmontované 1 

125 Závit 1/2“ 1 

140 Krytka podstavca 50 x 50 1 

141 Gumová podložka 45 x 45– predmontované 1 

142 Gumová podložka 35 x 59– predmontované 2 

143 Oceľový obal 2 

BA Sedadlo 1 

BB Zadná podložka 1 

126 Kábel 3 028 mm 1 

127 Kábel 5 425 mm 1 

128 Kábel 3 080 mm 1 

129 Kábel 1 765 mm 1 

130 Kábel 530 mm 2 

131 Kábel 3 475 mm 1 

132 Kábel 775 mm 1 

133 Puzdro 2 

134 Penový úchyt 1 1/2“ OD x 8 1/2“L 2 

135 Penový úchyt Ø 34 OD x 540L 2 

136 Tiahlo 1 
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137 Doraz tiahla 1 

138 Spodná rovná tyč 1 

139 Nožná pätka 1 
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ROZLOŽENÁ KRESBA 

 

POZNÁMKA: 

• Diel H zahrnuje diely: H1, H2, H3, 8B, 101. 

• Diely spájajte tak, že ich identifikujete podľa rovnakého znaku vnútri trojuholníčka. 
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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. 

„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. 

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku: 

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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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: (ak je možné aplikovať na zakúpený 
produkt): 

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

• 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 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., 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 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 
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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 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.  

 

Dátum predaja:      Pečiatka a podpis predajcu: 

 


