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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 

Pred začatím montáže vyberte obsah balenia a skontrolujte, či boli dodané všetky diely. 

POZNÁMKA: Skrutky a matice pritiahnite riadne kľúčom až po úspešnom dokončení montáže. 

POZOR 

Pred prvým použitím výrobku si pozorne prečítajte celý manuál. 

VAROVANIE 

Pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte s lekárom, obzvlášť v prípade, že ste 
starší ako 35 rokov alebo trpíte akýmikoľvek zdravotnými ťažkosťami. Používateľ cvičí na vlastné 
nebezpečenstvo a za prípadné zranenia alebo nehody nenesieme žiadnu zodpovednosť. Majiteľ 
produktu je zodpovedný za to, aby boli s bezpečnostnými pokynmi uvedenými v tomto manuáli 
oboznámení všetci používatelia.  

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

1. Výrobok nie je navrhnutý na vonkajšie využitie a je nutné ho umiestniť na rovný a stabilný 
povrch. Pre jednoduchšie upratovanie a ochranu podlahy alebo koberca odporúčame 
umiestniť pod výrobok ochrannú podložku. 

2. Na cvičenie používajte vhodný odev a športovú obuv. Necvičte naboso, v ponožkách alebo v 
otvorenej obuvi. 

3. Pred každým použitím skontrolujte, či je výrobok plne funkčný. 

4. Nenechávajte deti bez dozoru v blízkosti výrobku. 

5. Manuál aj balenie si aj po montáži uschovajte. 

6. Pravidelne kontrolujte utiahnutie skrutiek. Ak skrutky nie sú správne utiahnuté, hrozí riziko 
úrazu. 

7. Okolo prístroja ponechajte minimálny voľný priestor o veľkosti 0,6 m. 

8. Matice sú vybavené silikónovým poistným krúžkom, preto ich riadne pritiahnite pomocou 
kľúča. 

9. Prístroj je vhodný pre komerčné použitie. 

10. Nesnažte sa prístroj sami akýmkoľvek spôsobom modifikovať. 

11. Prístroj skladujte v suchom prostredí. Neskladujte ho v blízkosti vodných plôch, vo vysokých 
teplotách alebo na priamom slnku. 

12. Na čistenie prístroja použite čistiaci prostriedok, čistú vodu a handričku (nepoužívajte plyny, 
roztoky a ďalšie chemické látky). 

13. Nesprávne alebo nadmerné cvičenie môže spôsobiť poškodenie zdravia. 

14. Žiadna z nastaviteľných častí stroja by nemala vyčnievať, aby tak neprekážala používateľovi v 
pohybe. 

15. Počas cvičenia držte ruky ďalej od pohyblivých častí stroja. 

16. Montáž zariadenia môže vykonávať iba dospelá osoba. 

17. Kategória S (podľa normy EN 957) – vhodné pre komerčné použitie. 

18. Maximálna nosnosť: 180 kg 

19. Hmotnosť zariadenia: 147 kg 

20. Maximálna hmotnosť závažia: 90 kg/20 ks závažia (po 4,5 kg). 
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SCHÉMA 
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ILUSTROVANÝ PREHĽAD DIELOV 



6 

 

 



7 

 

ZOZNAM DIELOV 

Použité skratky: 

L = dĺžka 

ID = priemer 

Označenie Názov dielu Počet kusov 

1 Základňa 1 

2 Horný rám 1 

3 Predný stĺpik 1 

4 Zadný stĺpik 1 

5 Vodiaca tyč 2 

6 Podsedlové držadlá 1 

7 Horné rameno 1 

8 Polohovateľná sedlovka 1 

9 Rám sedla 1 

10 Predné rameno 1 

11 Stredový rám 1 

12 Polohovací rám chrbtovej opierky 1 

13 Podpera horného ramena 1 

14 Vodiace rameno 2 

15 Otočný držiak kladky 2 

16 Oporná tyč 1 

17 Spojovací diel 1 

18 Polohovateľný držiak kladky 1 

19 Obojstranný držiak kladky 2 

20 Jednoduchý držiak kladky 1 

20A Podperná doštička 1 

21 Závesný držiak kladky 1 

22 Háčik na obojručné držadlo 1 

23 Dlhší podstavec (pod závažie 150 LBS) 2 

23A Kratší podstavec (pod závažie 200 LBS) 2 

24 Kovový úchyt 2 

25 Vodič lanka 1 

26 Kryt závažia 1 

26A Kryt závažia s číselníkom 1 

27 Os penových valčekov 2 

28 Os horného ramena 1 

29 Dlhé obojručné držadlo 1 

30 Krátke obojručné držadlo 1 
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31 Os predného ramena 1 

32 Chránič kladky 5 

33 Dištančný stĺpik vodiaceho ramena 2 

34 Oceľový vymedzovací krúžok 2 

35 Fixačná objímka 2 

36 Koncová krytka dlhého obojručného držadla 2 

37 Závesné oko 1 

38 Závesná tyč 1 

39 Horná tehlička závažia 1 

40 Tehličkové závažie 19 

40A Protišmyková nálepka 188 L 2 

41 Protišmyková nálepka 243 L 2 

42 Popruh na posilňovanie brucha 1 

43 Jednoručné držadlo 2 

44 Popruh na členok 1 

45 Retiazka 1 

46 Karabína 5 

47 Sedlo 1 

48 Chrbtová opierka 1 

49 Penový valček 6 

50 Návlek na penový valček (tvorí komplet s valčekom) 6 

51 Rukoväť horného ramena 1-1/4" x 430 mm 2 

52 Rukoväť horného obojručného držadla 1" x 200 mm 2 

53 Rukoväť držadla pod sedadlom 1" x 95 mm (zmontované predom) 2 

54 Krytka na horný háčik (zmontované predom) 2 

55 
Rukoväť spodného obojručného držadla – vnútorná časť 1-1/4" x 140 
mm 

2 

56 
Rukoväť spodného obojručného držadla – vonkajšia časť 1-1/4" 
(zmontované predom) 

2 

57 Krytka 1" x 70 mm (zmontované predom) 2 

58 Doraz vodiaceho ramena (zmontované predom) 4 

59 Miska ložiska (zmontované predom) 4 

60 Ložisko (zmontované predom) 4 

61 Veko ložiska (zmontované predom) 4 

62 Tesniaci krúžok (zmontované predom) 2 

63 Koncovka spodného obojručného držadla 1" (zmontované predom) 2 

64 Kladka 114 mm 4 

65 Kladka 90 mm 29 

66 Obdĺžniková koncová krytka 50 x 75 mm 1 
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67 Štvorcová koncová krytka 50 mm 4 

68 Obdĺžniková koncová krytka 25 x 50 mm 6 

69 Oválna koncová krytka 40 x 80 mm 2 

70 Guľatá koncová krytka 1-1/4" 2 

71 Plastová krytka 6 

72 Plastová fixačná podložka 6 

73 Plastový vymedzovač vodiacej tyče 1" ID 2 

74 Oceľový vymedzovač 1" ID (zmontované predom) 4 

75 Vymedzovacia vložka 3/4" ID (zmontované predom) 2 

76 Vymedzovacia vložka 5/8" ID (zmontované predom) 2 

77 Vymedzovacia vložka 3/8" ID 8 

78 Ložisko predného ramena 2 

79 Gumová podložka 2 

80 Doraz 1/2" (zmontované predom) 2 

81 Koncovka horného ramena (zmontované predom) 2 

82 Koncovka držadla pod sedlom (zmontované predom) 2 

83 Gumový doraz (zmontované predom) 1 

84 Istiaca ručná skrutka 1 

85 Červený istiaci kolík – dlhší  1 

86 Červený istiaci kolík – kratší  1 

87 Horné lanko 1 

88 Lanko posilňovača brucha 1 

89 Spodné lanko 1 

90 Spojovacie lanko 1 

91 Vodiace lanko 1 

92 Istiace lanko 2 

93 Páčka vodiaceho ramena 2 

94 Závesný poistný kolík 1 

95 Šesťhranná skrutka 5/8" x 5-1/2" 1 

96 Šesťhranná skrutka 3/8" x 4-3/4" 1 

97 Šesťhranná skrutka 3/8" x 4" 2 

98 Šesťhranná skrutka 3/8" x 3-1/8" 2 

98A Šesťhranná skrutka 3/8" x 3-1/4" 2 

99 Šesťhranná skrutka 3/8" x 3" 13 

100 Šesťhranná skrutka 3/8" x 2-3/4" 1 

101 Šesťhranná skrutka 3/8" x 1-3/4" 23 

102 Šesťhranná skrutka 3/8" x 1-3/4" – úplný závit 2 

103 Šesťhranná skrutka 3/8" x 1" – úplný závit 4 
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104 Imbusová skrutka s vypuklou hlavou 5/16" x 1/2" 8 

105 Imbusová skrutka s valcovou hlavou pre fixáciu horného závažia 1 

106 Imbusová skrutka s plochou hlavou 5/16" x 1-1/4"  10 

107 Imbusová skrutka s vypuklou hlavou 3/8" x 1/2" (zmontované predom) 4 

108 Imbusová skrutka s vypuklou hlavou 5/16" x 5/8" 4 

109 Imbusová skrutka s vypuklou hlavou 3/8" x 3/4" 8 

110 Krížová skrutka M5 x 18 mm 2 

111 Nastavovacia skrutka 1/2" (zmontované predom) 1 

112 Nastavovacia skrutka 5/16" x 1/4" 7 

113 Nastavovacia skrutka 5/16" x 1/2" (zmontované predom) 2 

114 Nastavovacia skrutka M6 2 

115 Podložka 5/8" 2 

116 Podložka 3/8" 50 

117 Podložka 5/16" 10 

118 Perová podložka 3/8" (zmontované predom) 4 

119 Perová podložka 5/16" (zmontované predom) 2 

120 Väčšia matica 5/16" (zmontované predom) 2 

121 Menšia matica 5/16" (zmontované predom) 8 

122 Poistná matica 24 mm (zmontované predom) 2 

123 Samoistiaca matica 5/8" 1 

124 Samoistiaca matica 3/8" 42 

125 Matica 1/2" (zmontované predom) 2 

126 Matica M5 2 

127 Imbusový kľúč 4 mm 1 

128 Imbusový kľúč 5 mm 1 

129 Horný držiak vodiacich tyčí 1 
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MONTÁŽ 

KROK 1: MONTÁŽ HLAVNÉHO RÁMU 

Pre uľahčenie montáže neuťahujte skrutky napevno kľúčom, pokiaľ k tomu nebudete priamo 
vyzvaný v návode. 

1. Pripevnite predný stĺpik (3) k základni (1) pomocou dvoch šesťhranných skrutiek 3/8" x 3" (99), 
štyroch podložiek 3/8" (116) a dvoch matíc 3/8" (124). 

2. Pripevnite zadný stĺpik (4) k základni (1) pomocou troch imbusových skrutiek s vypuklou 
hlavou 3/8" x 3/4" (109) a troch podložiek 3/8" (116). 

3. Zasuňte dva plastové vymedzovače vodiacich tyčí 1"ID (73) do otvorov v základni (1). Vsuňte 
do týchto plastových vymedzovačov (73) vodiace tyče (5). Nasuňte na vodiace tyče podstavce 
(23A) a gumové podložky (79). 

Dôležité: Ak máte kúpené závažie s hmotnosťou 200 lbs (90,718 kg), použite kratšie 
podstavce (23A). V prípade závažia s hmotnosťou 150 lbs (68,039 kg) použite dlhšie 
podstavce (23). 

4. Nasuňte na vodiace tyče (5) jednotlivé závažia (40) – dbajte na to, aby boli otvory všetkých 
tehličiek dole a smerovali dopredu. Pripevnite horné závažie (39) k závesnej tyči (38) 
pomocou imbusovej skrutky (105) - túto skrutku utiahnite napevno pomocou imbusového 
kľúča. Nasuňte hornú tehličku na vodiace tyče – závesný poistný kolík (94) zastrčte do stĺpika 
so závažím (40). 

5. Podľa obrázku inštalujte plastové koncové krytky. Dve guľaté koncové krytky 1-1/4" (70) 
zastrčte do tyče s nášľapmi. Jednu obdĺžnikovú koncovú krytku 50 x 75 mm (66) pripevnite 
zozadu k základni (1). Jednu štvorcovú krytku 50 mm (67) zastrčte do základne (1) zo strany. 
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KROK 2: MONTÁŽ HORNÉHO RÁMU 

1. Pripevnite držiak vodiacich tyčí (129) k hornému rámu (2) pomocou dvoch imbusových 
skrutiek s vypuklou hlavou 5/16" x 5/8" (108) a utiahnite napevno nastavovacie skrutky 5/16" x 
1/4" (112). Umiestnite konštrukciu horného rámu (2) na vodiace tyče (5) a zadný stĺpik (4) 
vsuňte do horného rámu (2). 

2. Pripevnite horný rám (2) k zadnému stĺpiku (4) pomocou troch imbusových skrutiek s vypuklou 
hlavou 3/8" x 3/4" (109) a troch podložiek 3/8" (116). 

3. Pripevnite horný rám (2) k prednému stĺpiku (3) pomocou dvoch šesťhranných skrutiek 3/8" x 
3-1/8" (98), štyroch podložiek 3/8" (116) a dvoch samoistiacich matíc 3/8" (124). 

4. Pripevnite háčik na obojručné držadlo (22) k hornému rámu (2) pomocou dvoch imbusových 
skrutiek s vypuklou hlavou 5/16" x 1/2" (104) a dvoch podložiek 5/16" (117). 

5. Podľa obrázku inštalujte plastové koncové krytky. Pripevnite tri štvorcové krytky 50 mm (67) k 
hornému rámu (2). 
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KROK 3: MONTÁŽ VODIACICH RAMIEN 

Nezabudnite, že montáž bude ľahšia, ak nebudete skrutky uťahovať naplno. 

1. Pripevnite stredový rám (11) k spojovaciemu dielu (17) pomocou dvoch šesťhranných skrutiek 
3/8" x 1" (103) a dvoch podložiek 3/8" (116). Potom pripevnite spojovací diel (17) k prednému 
stĺpiku (3) pomocou dvoch šesťhranných skrutiek 3/8" x 4" (97), štyroch podložiek 3/8" (116) a 
dvoch samoistiacich matíc 3/8" (124). 

2. Pripevnite stredový rám (11) a podpernú doštičku (20A) k základni (1) pomocou dvoch 
šesťhranných skrutiek 3/8" x 3-1/4" (98A), štyroch podložiek 3/8" (116) a dvoch samoistiacich 
matíc 3/8" (124). Možno budete musieť horné skrutky výrazne povoliť, aby na seba priliehali 
otvory v stredovom ráme a základni. 

3. Prestrčte osi vodiacich ramien (14) otvorom v polohovacej doštičke na stredovom ráme (11). 
Zafixujte vodiace ramená (14) v stredovom ráme (11) pomocou oceľového vymedzovača (34) 
a fixačných objímok (35) - utiahnite nastavovacie skrutky vo fixačných objímkach (35) 
napevno pomocou imbusového kľúča. Skontrolujte či je možné oboma vodiacimi ramenami 
(14) voľne otáčať a či nie je lanko skrútené. 
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KROK 4: MONTÁŽ HORNÉHO RAMENA 

1. Pripevnite podperu horného ramena (13) k hornému rámu (2) pomocou šesťhrannej skrutky 
5/8" x 5-1/2" (95), dvoch podložiek 5/8" (115) a jednej samoistiacej matice 5/8" (123). 

2. Zastrčte do podpery (13) štyri obdĺžnikové koncové krytky 25 x 50 mm (68). 

3. Pripevnite horné rameno (7) k podpere (13) pomocou osi (28) - zaistite ho utiahnutím skrutiek 
5/16" x 1/4" (112). (Nastavovacie skrutky (112) tvoria súčasť horného ramena (7)). Zafixujte 
horné rameno (7) v ľubovoľnej pozícii pomocou dlhšieho červeného istiaceho kolíka (85). 
Nasuňte na horné rameno (7) oválne koncové krytky 40 x 80 mm (69). 

 



17 

 

KROK 5: MONTÁŽ SEDLA A CHRBTOVEJ OPIERKY 

1. Pripevnite rám sedla (9) k prednému stĺpiku (3) pomocou troch šesťhranných skrutiek 3/8" 
x 3" (99), šiestich podložiek 3/8" (116) a troch samoistiacich matíc 3/8" (124). 

2. Pripevnite polohovací rám chrbtovej opierky (12) k prednému nosníku (3) pomocou jednej 
šesťhrannej skrutky 3/8" x 3" (99), dvoch podložiek 3/8" (116) a jednej samoistiacej matice 
3/8" (124) - utiahnite túto skrutku naplno a potom mierne povoľte, aby bolo možné 
polohovacím rámom (12) ľahko otáčať. Dlhý červený istiaci kolík (85) by mal zapadávať 
do otvoru v polohovacom ráme (12). 

3. Pripevnite opornú tyč (16) k polohovaciemu rámu (12) pomocou dvoch imbusových 
skrutiek s vypuklou hlavou 5/16" x 1/2" (104) a dvoch podložiek 5/16" (117) - tieto skrutky 
utiahnite napevno. 

4. Nasuňte kovové úchyty (24) na os navarenú k polohovaciemu rámu (12) - tak, aby boli 
otvory v úchytoch zospodu - a pripevnite k úchytom chrbtovú opierku (48) pomocou dvoch 
šesťhranných skrutiek 3/8" x 1" (103) a dvoch podložiek 3/8" (116). 

5. Pripevnite podsedlové držadlá (6) k polohovateľnej sedlovke (8) pomocou dvoch 
šesťhranných skrutiek 3/8" x 3" (99), štyroch podložiek 3/8" (116) a dvoch samoistiacich 
matíc 3/8" (124). Pripevnite sedlo (47) k sedlovke (8) pomocou dvoch šesťhranných 
skrutiek 3/8" x 1-3/4" (102) a dvoch podložiek 3/8" (116). 

6. Zastrčte do sedlovky (8) z oboch strán jednu obdĺžnikovú krytku 25 x 50 mm (68) a potom 
vsuňte sedlovku (8) do rámu sedla (9). Zaistite sedlovku (8) v ráme (9) pomocou 
pružinového kolíka (84). 

7. Pripevnite predné rameno (10) k rámu sedla (9) pomocou osi (31) - priskrutkujte k osi (31) 
z oboch strán jednu imbusovú skrutku 5/16" x 5/8" (108), jednu perovú podložku 5/16" 
(119) a jednu podložku 5/16" (117). 

8. Prestrčte os (27) sedlovkou (8), zaistite nastavovacou skrutkou 5/16" x 1/4" (112) a 
nasuňte na ňu najskôr jednu plastovú krytku (71) tak, aby plochá strana smerovala k 
sedlovke. Potom nasuňte na os (27) penový valček (49) a fixačnú podložku (72). 
Nakoniec opierku zaistite pomocou imbusovej skrutky 5/16" x 1-1/4" (106). Rovnakým 
postupom pripevnite druhú penovú opierku. 

9. Rovnakým spôsobom pripevnite penové valčeky (49) k prednému ramenu (10), zafixujte 
dvoma nastavovacími skrutkami 5/16" x 1/2" (113), a opornej tyči (16). 
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KROK 6: INŠTALÁCIA HORNÉHO LANKA 

Kladky T3 a T5 sa upevňujú k držiakom z opačných strán - nesmú byť v držiakoch orientované 
na rovnakú stranu. Montáž kladiek sa vykonáva súčasne s inštaláciou lanka. 

1. Uchopte lanko (87) za závitový koniec. Prevlečte lanko kladkou (65) T1, ktorú následne 
pripevnite k hornému rámu (2) pomocou jednej šesťhrannej skrutky 3/8" x 1-3/4" (101) a 
jednej samoistiacej matice 3/8" (124) (viď obr. T1). 

2. Veďte lanko ku kladke (65) T2 a pripevnite kladku k prednému stĺpiku pomocou jednej 
šesťhrannej skrutky 3/8" x 1-3/4" (101) a jednej samoistiacej matice 3/8" (124) - lanko 
prevlečte kladkou zhora. 

3. Veďte lanko späť dopredu smerom k podpere horného ramena (13) a vykonajte montáž dvoch 
kladiek (65) (protiľahlých) pomocou jednej šesťhrannej skrutky 3/8" x 3 (99), dvoch podložiek 
3/8" (116) a jednej samoistiacej matice 3/8" (124). Prevlečte lanko zhora kladkou (65) T3 (ak 
sedíte na sedle, je kladka T3 tá napravo) a potom zdola kladkou (65) T4. T4 pripevnite k 
prednému stĺpiku (3) pomocou jednej šesťhrannej skrutky 3/8" x 1-3/4" (101) a jednej 
samoistiacej matice 3/8" (124). 

4. Prevlečte lanko zdola kladkou (65) T4 a potom zhora kladkou (65) T5 - kladka T5 sa 
pripevňuje na ľavú stranu podpery horného ramena (13). 

5. Preveďte montáž kladky (65) T6 (lanko prevlečte kladkou zdola) k prednému stĺpiku (3) 
pomocou jednej šesťhrannej skrutky 3/8" x 3" (99), dvoch podložiek 3/8" (116), dvoch 
vymedzovacích vložiek 3/8" ID (77) a jednej samoistiacej matice 3/8" (124). 

6. Veďte lanko nad kladkou (65) T7 a zaistite ju v zadnom držiaku horného rámu (2) pomocou 
jednej šesťhrannej skrutky 3/8" x 2-3/4" (100) a jednej samoistiacej matice 3/8" (124). 

7. Upevnite kladku (65) k polohovateľnému držiaku (18), v druhej polohe zhora, pomocou jednej  
šesťhrannej skrutky 3/8" x 1-3/4" (101) a jednej samoistiacej matice 3/8" (124). Zaveste kladku 
tohto držiaka (18) na lanko (viď obr. T8). Potom inštalujte kladku (65) s lankom T9 do držiaka 
na hlavnom ráme (2) pomocou jednej šesťhrannej skrutky 3/8" x 1-3/4" (101) a jednej 
samoistiacej matice 3/8" (124). 

8. Potom prevlečte lanko závesným držiakom (21) - držiak musí byť závitovým puzdrom nahor, 
smerom k nastaviteľnej skrutke 1/2" (111) na hornom ráme (2). Vložte do držiaka (21) kladku 
(65) tak, aby bolo lanko prevlečené pod ňou. Zaistite kladku pomocou jednej šesťhrannej 
skrutky 3/8" x 1-3/4" (101) a jednej samoistiacej matice 3/8" (124). Ak máte zakúpený Leg 
Press (voľné príslušenstvo k posilňovacej veži Body Craft GX), musí byť závesný držiak (21) 
orientovaný závitovým smerom nadol a plochou stranou nahor - tak, ako je uvedené v manuáli 
pre Leg Press posilňovač. 

9. Veďte lanko nad kladkou (65) T11 a pripevnite ho k hornému rámu (2) pomocou jednej 
šesťhrannej skrutky 3/8" x 1-3/4" (101) a jednej samoistiacej matice 3/8" (124). 

10. Nakoniec stiahnite lanko dolu a priskrutkujte ho k hornému závažiu. Závitový koniec lanka 
slúži ako regulátor stupňa napnutia lanka, vždy však musí byť v hornom závaží zaskrutkovaný 
aspoň 1/3 závitu. 
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KROK 7: INŠTALÁCIA LANKA BRUŠNÉHO POSILŇOVAČA 

1. Prevlečte koniec lanka (88) s guľatou koncovkou otvorom v prednom stĺpiku (3) a upevnite na 
toto miesto dve kladky (65) (viď obr. A1) pomocou dvoch šesťhranných skrutiek 3/8" x 3" (99), 
štyroch podložiek (116), štyroch vymedzovacích vložiek 3/8" ID (77) a dvoch samoistiacich 
matíc 3/8" (124). Lanko musí prechádzať medzi týmito kladkami. 

2. Veďte lanko nahor, pretiahnite ho zhora kladkou (65) A2, ktorú následne upevnite k hornému 
rámu (2) pomocou jednej šesťhrannej skrutky 3/8" x 1-3/4" (101) a jednej samoistiacej matice 
3/8" (124). 

3. Potom prevlečte lanko pod kladkou (65) A3 a následne pripevnite túto kladku do 
obojstranného držiaka (19) pomocou jednej šesťhrannej skrutky 3/8" x 1-3/4" (101) a jednej 
samoistiacej matice 3/8" (124). 

4. Pripevnite lanko s kladkou (65) A4 k hornému rámu (2) (rovnakým spôsobom ako predtým 
kladku T7) pomocou jednej šesťhrannej skrutky 3/8" x 2-3/4" (100), jednej samoistiacej matice 
3/8" (124) a chrániča 3/8" (32). 

5. Lanko prevlečte kladkou (65) A5 zdola a zafixujte ju v obojstrannom držiaku (19) pomocou 
jednej šesťhrannej skrutky 3/8" x 1-3/4" (101) a jednej samoistiacej matice 3/8" (124). 

6. Pripevnite jednu kladku (65) k polohovateľnému držiaku (18), do tretej polohy zospodu, 
pomocou jednej šesťhrannej skrutky 3/8" x 1-3/4" (101) a jednej samoistiacej matice 3/8" 
(124). Pokiaľ nebude poloha kladky v držiaku vyhovovať, môžete kladku posunúť vyššie/nižšie 
neskôr. Prevlečte lanko nad touto kladkou a nakoniec ho veďte nadol a zafixujte (viď obr. A7). 
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KROK 8: INŠTALÁCIA SPODNÉHO LANKA 

1. Zafixujte lanko (89), koncom so závesným okom, kladkou L1 (65) v držiakoch pri nášľapoch 
pomocou jednej šesťhrannej skrutky 3/8" x 1-3/4" (101) a jednej samoistiacej matice 3/8" 
(124). 

2. Pokračujte inštaláciou kladky (65) L2 k základni (1) pomocou jednej šesťhrannej skrutky 3/8" x 
1-3/4" (101) a jednej samoistiacej matice 3/8" (124) - lanko prevlečte pod kladkou L2. Potom 
veďte lanko hore a pripevnite ho s kladkou (65) L3 naspodok obojstranného držiaka (19) 
pomocou jednej šesťhrannej skrutky 3/8" x 1-3/4" (101) a jednej samoistiacej matice 3/8" 
(124). 

3. Vráťte sa späť k základni (1) a inštalujte kladku (65) L4 pomocou jednej šesťhrannej skrutky 
3/8" x 1-3/4" (101) a jednej samoistiacej matice 3/8" (124) - lanko prevlečte pod kladkou L4. 

4. Pretiahnite lanko pod kladkou (65) L5, ktorú následne zafixujte v prednom stĺpiku (3) pomocou 
jednej šesťhrannej skrutky 3/8" x 3" (99), dvoch podložiek 3/8" (116), dvoch vymedzovacích 
vložiek 3/8" ID (77) a jednej samoistiacej matice 3/8" (124). 

5. Pripevnite koncovku lanka k držiaku L6 na prednom ramene (10). 
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KROK 9: INŠTALÁCIA LANKA BRUŠNÉHO POSILŇOVAČA 

1. Pripevnite guľatú koncovku spojovacieho lanka (90) k držiaku C1 na základni (1). Vytiahnite 
lanko hore a pripevnite ho s kladkou (65) C2 naspodok obojstranného držiaka (19) pomocou 
jednej šesťhrannej skrutky 3/8" x 1-3/4" (101) a jednej samoistiacej matice 3/8" (124). 

2. Zaskrutkujte aspoň 1/2 závitu nastavovacej skrutky lanka do puzdra v závesnom držiaku (20). 
Pomocou nastavovacej skrutky možno regulovať stupeň napnutia lanka, vždy však musí byť 
zaskrutkovaná aspoň 1/3 jeho závitu v držiaku kladky (20). 
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KROK 10: INŠTALÁCIA VODIACEHO LANKA 

1. Vodiace lanko (91) je ukotvené vo vodiacich ramenách (14). Najskôr vykonajte montáž kladiek 
(65) P3 a P7, spolu s chráničmi kladiek (32), k stredovému ramenu (11) pomocou dvoch 
šesťhranných skrutiek 3/8" x 1-3/4" (101) a dvoch samoistiacich matíc 3/8" (124) - lanko musí 
viesť nad týmito kladkami. Po utiahnutí skrutiek skontrolujte, či lanko nedrie o chrániče kladiek 
(32). 

2. Na oboch stranách stiahnite lanko dolu a ukotvite ho kladkami (65) P4 a P6 v spodnej časti 
stredového ramená (11) pomocou jednej šesťhrannej skrutky 3/8" x 4-3/4" (96), dvoch 
chráničov kladky (32) a jednej samoistiacej matice 3/8" (124). Opäť utiahnite skrutku a uistite 
sa, že chrániče (32) nedrú o lanko. 

3. Vytiahnite lanko nahor a zafixujte ho s kladkou (65) P5 v závesnom držiaku (20) pomocou 
jednej šesťhrannej skrutky 3/8" x 1-3/4" (101), vodiča lanka (25) a jednej samoistiacej matice 
3/8" (124). Spojovacie lanko (90) prevlečte háčikom vodiča (25). 
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KROK 11: MONTÁŽ KRYTOV ZÁVAŽIA 

MONTÁŽ JE TÝMTO PRI KONCI! Pritiahnite napevno všetok spojovací materiál - začnite 
skrutkami na základni a postupujte nahor. 

1. Pripevnite vonkajší kryt (26) a vnútorný kryt s číselníkom (26A) k úchytom na základni (1) a 
hornému rámu (2) pomocou štyroch imbusových skrutiek s vypuklou hlavou 5/16" x 1/2" (104) 
a štyroch podložiek 5/16" (117).  
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KROK 12: MONTÁŽ PRÍSLUŠENSTVA 

1. Pripevnite k posilňovacej veži GX horné dlhé obojručné držadlo (29), spodné krátke obojručné 
držadlo (30) a jednoručné držadlá (43). 
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NASTAVENIE DĹŽKY LANIEK NA POSILŇOVACEJ VEŽI GX 

a. Lanká by mali byť vypnuté tak, aby medzi horným závažím a ostatnými tehličkami nebola 
žiadna medzera. Inými slovami, ak horné závažie nedosadá na tehličky, treba lanká predĺžiť. 
Ak ale nie sú lanká úplne napnuté, je potrebné ich skrátiť. Dĺžku laniek možno nastaviť 
niekoľkými spôsobmi. Drobné úpravy možno vykonávať pritiahnutím/povolením závitov na 
konci laniek - na hornom lanku v mieste pripojenia k hornému závažiu, na spodnom lanku v 
mieste pripojenia k držiaku kladky, na spojovacom lanku v mieste pripojenia k držiaku kladky. 
Skrutky na konci týchto laniek musia byť vždy zaskrutkované aspoň na 1/3 závitu. Po 
dokončení úprav nezabudnite skrutky zaistiť pomocou samopoistných matíc. 

b. Väčšie úpravy sa vykonávajú premiestnením kladiek v polohovateľných držiakoch (18). 
Posunutím spodnej kladky nahor lanko skrátite (zdvihnete horné závažie). Naopak, posunutím 
spodnej kladky smerom nadol lanká predĺžite. 

c. Keď budú lanká správne vypnuté, zaskrutkujte gumové dorazy na hornom ráme tak, aby sa 
dotýkali polohovateľných držiakov kladiek (18). Tieto dorazy napomáhajú správnej funkcii 
posilňovacej veže.  
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Práve ste dokončili montáž! Pred prvým použitím veže si prečítajte nasledujúce pokyny: 

1. Uistite sa, že sú všetky skrutky a matice riadne pritiahnuté. 

2. Skontrolujte, či sú všetky lanká správne prestrčené kladkami. Pokiaľ nie je lanko v drážke 
kladky a derie o stenu oceľového držiaka, môže dôjsť k poškodeniu nylonovej ochrannej 
vrstvy lanka - v tomto prípade bude lanko potrebné vymeniť. Na toto poškodenie sa 
nevzťahuje záruka. 

3. Pred prvým použitím veže roztiahnite lanká. Zastrčte kolík (94) do spodného otvoru (aby bol i 
zavesené všetky závažia). Potiahnite silne za lanká - lanká sa mierne roztiahnu už pred 
začatím cvičenia a vy sa tak vyhnete neskorším komplikáciám. 

4. Uvedomte si, že sa lanká môžu pri prvom použití veže ľahko roztiahnuť a uvoľniť. 

5. Lanká vypnite čo najviac, ale strážte si, aby horné závažie (39) dosadalo na prvú tehličku. 
Akonáhle nastavíte dĺžku laniek, nezabudnite utiahnuť samopoistné matice. 

6. Pre lepší chod prístroja naneste na kĺbové spoje a vodiace tyče (5) mazivo (napr. silikónový 
olej). 

7. Prajeme Vám, aby Vám zdravý a aktívny životný štýl priniesol mnoho rokov spokojného 
života. 

POUŽITIE ZARIADENIA 

Veža ponúka viac ako 100 rôznych cvikov s efektívnym precvičovaním celého tela. Pre posilnenie rúk 
a chrbtového svalstva možno využiť hornú kladku, pre posilnenie nôh môžete využiť metódu 
predkopávania alebo zakopávania, ale tiež môžete zvoliť spodnú kladku, ktorá simuluje tzv. 
veslovanie. Medzi ďalšie prednosti patria sklolaminátové nylonové kladky s guľôčkovými ložiskami, 
ktoré sa starajú o samotný chod závažia a to s hmotnosťou až 90 kg. Pružné oceľové lanká pokryté 
nylonom sa potom starajú o samotný plynulý a tichý chod. V neposlednom rade posilňovacia veža 
disponuje ortopedickou opierkou, ktorá poskytuje maximálnu oporu chrbta a bedier. Široké možnosti 
nastavenia opierky, sedla a sklonu ramien alebo oko pre uchytenie ďalšieho príslušenstva 
(Multitrainer) patrí medzi nevyhnutné vlastnosti. 

Tréningové stanovisko: 

• butterfly s oporou chrbta 

• butterfly chrbtový s oporou hrudníka 

• tlaky v sede s oporou chrbta 

• príťahy v sede s oporou hrudníka 

• horná kladka pre sťahovanie záťaže 

• spodná kladka (simulácia veslovania) 

• sťahovanie kladky v sede 

• predkopávanie 

• zakopávanie 

• tlaky na nohy/leg press – nie je súčasťou príslušenstva 

POKYNY K CVIČENIU 

DÔLEŽITÉ: 

Pred začatím cvičebného programu sa poraďte s lekárom o tom, či pre Vás cvičenie na tomto prístroji 
nepredstavuje žiadne zdravotné riziko. Tréningový program zostavte na základe výsledkov lekárskej 
prehliadky. Nasledujúcimi cvičebnými usmerneniami by sa mali riadiť len úplne zdraví ľudia. 
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Táto posilňovacia veža je určená pre domáce využitie a predstavuje univerzálny multifunkčný prístroj 
vhodný na fitness tréning, najmä pre posilňovanie svalov. Aby pre Vás cvičenie nepredstavovalo 
žiadne zdravotné riziko, dodržujte vždy nasledujúce pokyny: 

1. Začiatočníci by sa mali vyvarovať dvíhaniu príliš ťažkého závažia. 

2. Tréning začínajte zdvíhaním závažia takej hmotnosti, aby ste boli schopný vykonať 15 
opakovaní cvikov bez akýchkoľvek dýchacích ťažkostí. 

3. Pri cvičení dýchajte pravidelne. Pri zdvihu závažia (koncentrickej fázy) vydychujte, pri 
spúšťaní závažia (excentrickej fázy) sa nadychujte. Dýchajte pravidelne. 

4. Všetky pohyby by mali byť pomalé a plynulé, nerobte trhavé pohyby. 

5. Cviky vykonávajte v maximálnom rozsahu pohybu, aby nedošlo ku skráteniu svalstva. Počas 
koncentrickej/excentrickej fázy svalstvo spevnite, aby neboli preťažované kĺby. 

6. Obzvlášť dôležité je, aby bol chrbát vo vzpriamenej polohe. Toho docielite jedine vtedy, ak 
budete po celú dobu cviku udržiavať spevnené brušné svalstvo. 

7. Majte na pamäti, že sila šliach a kĺbov sa nezvyšuje rovnako rýchlo ako sila a objem svalstva. 
Preto intenzitu cvičenia zvyšujte nasledovne: 

a. Najprv zvýšte frekvenciu tréningov (počet tréningov za týždeň) 

b. Zvýšte dĺžku tréningu (počet sérií jednotlivých cvikov) 

c. Zvýšte záťaž (hmotnosť závažia). 

ODPORÚČANIA K CVIČENIU 

Pre dobrú telesnú kondíciu a dobré zdravie je vhodný silový a vytrvalostný typ tréningu, ale rovnako aj 
tréning zameraný na nárast svalovej hmoty (tzv. hypertrofický či objemový tréning). 

Počas silového a vytrvalostného cvičenia sa používajú ľahšie závažia - približne 40 - 50% z 
maximálnej hmotnosti, ktorú je jedinec schopný zdvihnúť - a cviky sa vykonávajú svižne konštantnou 
rýchlosťou. Pri tomto type tréningu by sa mal počet opakovaní cviku pohybovať medzi 16 - 20. 

Pre nárast svalovej hmoty sa používajú závažia väčšej hmotnosti - približne 60 - 80% z maximálnej 
hmotnosti, ktorú je jedinec schopný zdvihnúť - a cviky sa vykonávajú pomalšie. 

Objemovému tréningu by mali predchádzať približne 4 týždne pravidelného silového a vytrvalostného 
cvičenia. Na posilnenie a spevnenie svalstva by mali klásť dôraz najmä staršie osoby trpiace 
problémami s kĺbmi. 

Každý tréning začínajte sériou zahrievacích cvikov. Vždy doprajte svalom dostatočný čas na 
regeneráciu. Cvičte 2x - 3x týždenne a snažte sa tréning obohatiť rôznorodými športovými aktivitami 
(napr. chôdzou, joggingom, jazdou na bicykli a plávaním). 

Čoskoro si všimnete, ako sa vďaka pravidelnému tréningu postupne zlepšuje Vaša telesná kondícia i 
celková nálada. 

Zahrievacia fáza 

Prvých 5 - 10 minút tréningu venujte strečingu a zahrievacím cvikom. Počas zahrievacej fázy sa 
zvyšuje telesná teplota, tepová frekvencia aj krvný obeh a organizmus sa pripraví na následnú záťaž.  

Fáza pre skľudnenie organizmu 

Počas posledných 5 - 10 minút tréningu sa zamerajte opäť na strečing. Strečing slúži na pretiahnutie 
svalov a zmiernenie negatívnych účinkov cvičenia na organizmus. 

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE 

Styk s organickými rozpúšťadlami a agresívnymi čistiacimi prostriedkami môže výrobok poškodiť. Po 
použití výrobok len utrite vlhkou handričkou a potom utrite do sucha. Skladujte na suchom a tmavom 
mieste. 
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V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri 
používaní výrobku sa riaďte pokynmi uvedenými v priloženom návode na používanie. Reklamácia 
nebude uznaná, ak ste výrobok pozmenili alebo ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode. 

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. 

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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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.  

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 
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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: 
 


