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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Prečítajte si pozorne návod ešte pred používaním zariadenia a dobre ho uschovajte pre prípad 
budúceho použitia. 

1. Prečítajte si manuál pozorne ešte pred zostavením a používaním stroja, aby ste sa vyhli 
zraneniu. O princípoch bezpečnosti poučte aj ostatných užívateľov. Zo zariadenia neskladajte 
varovné štítky. 

2. Do blízkosti pohyblivých častí nedávajte ruky, nohy alebo vlasy. 

3. Pred začatím cvičenia konzultujte svoj zdravotný stav s lekárom. Môže Vám poradiť ohľadom 
optimálnej záťaže a frekvencie. Nesprávne používanie môže viesť k poškodeniu telesných 
partií. Zvlášť konzultujte svoj stav, ak užívate lieky alebo ak ste prekonali nejaký úraz. 

4. Ak pocítite nevoľnosť alebo inú anomáliu, prestaňte cvičiť. Necvičte, ak cítite: bolesť alebo 
napätie na hrudníku, máte nepravidelný srdcový tep, dýchavičnosť, nevoľnosť alebo ak trpíte 
závratmi. V prípade problémov sa opäť obráťte na lekára. 

5. Zariadenie môžu používať len dospelé osoby. Nepúšťajte naň deti alebo domáce zvieratá. 

6. Zariadenie umiestnite na rovný a pevný povrch. Pre ochranu podlahovej krytiny použite 
podložku. Zachovajte odstup od ostatného vybavenia miestnosti min. 0,6 m. 

7. Pred používaním zariadenia sa uistite, že sú všetky skrutky riadne dotiahnuté. Poškodené 
súčiastky alebo príliš opotrebované diely okamžite vymeňte. Riadnou údržbou sa predĺži 
životnosť zariadenia. 

8. Žiadna nastaviteľná časť nesmie prečnievať, aby nebránila pohybu užívateľa. Počas 
používania sa nedotýkajte lán a kladiek. Do otvorov nič nevkladajte. 

9. Pred cvičením sa uistite, že sú všetky karabíny riadne zapnuté. 

10. Zariadenie používajte iba v súlade s manuálom. Opotrebované diely okamžite vymeňte. 
Necvičte na poškodenom zariadení. 

11. Počas cvičenia noste vhodné oblečenie. Vyvarujte sa príliš voľnému oblečeniu, ktoré sa ľahko 
zachytí. Používajte pevnú obuv. 

12. Zariadenie nepoužívajte vonku alebo v blízkosti vody. 

13. Zariadenie nie je zamýšľané ako terapeutická pomôcka. 

14. Na zariadení necvičte cca 1 hodinu pred a po jedle. 

15. Pred cvičením sa dostatočne zahrejte a rozcvičte. 

16. Pri presúvaní zariadenia dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste si neporanili chrbát alebo inú 
časť tela. Ak je to potrebné, požiadajte o pomoc ďalšiu dospelú osobu. 

17. Buďte obzvlášť opatrný a kontrolujte denne laná a kladky. Tieto súčasti sú náchylné k 
rýchlemu opotrebovaniu. Ak zistíte opotrebenie alebo poškodenie, zariadenie nepoužívajte, 
kým diely nevymeníte. 

18. Pri montáži sa striktne riaďte návodom a nesnažte sa byť o krok vpred. Mohli by ste 
nesprávnou montážou spôsobiť nezvratné škody.  

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

 Rozmery: 208x285x100 cm 

 Kompatibilné záťaže: štandardné. 

 Kategória S – vhodné na profesionálne alebo komerčné využitie. 
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POTREBNÉ NÁRADIE 

K montáži budete potrebovať toto základné náradie: 

 Štandardnú sadu kľúčov 

 Sadu metrických kľúčov 

 Doťahovacie kľúče (skrutkovače) 

 Sadu imbusových kľúčov 

POZOR! 

 Jednotlivé komponenty ukladajte na rovný a čistý povrch. Dbajte pritom na uvedený postup. 

 Okolo zariadenia udržujte voľný priestor z dôvodu bezpečnosti. 

 Pre lepší vzhľad inštalujte všetky skrutky rovnakým smerom, pokiaľ nie je výslovne uvedené 
inak. 

 Na prípadné úpravy si vždy vyhraďte dostatok priestoru. 

 Vždy sa uistite, že skrutky a spoje riadne držia. 

 Pri montáži skrutky plne doťahujte podľa inštrukcií jednotlivých krokov.  

ZOZNAM SÚČIASTOK 

Diel Vzhľad Veľkosť Popis Počet 

1 
 

M12x75 mm Skrutka 10 

2 
 

M12x70 mm Skrutka 2 

3 
 

M10x75 mm Skrutka 2 

4 
 

M10x40 mm Skrutka 6 

5 

 

M12 Samoistná matica 12 

6 
 

M10 Samoistná matica 8 

7 
 

½“ Samoistná matica 6 

8 

 

M12 Podložka 2 

9 

 

50x50 mm Koncovka 4 
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10 

 

60x50 mm Nylonová priechodka 4 

11 

 

1“ Guľatá koncovka 4 

12 

 

110 mm Kladka 8 

13 

 

50x50 mm Pätka 6 

14 

 

8 mm Karabína 2 

15 

 

50 mm Gumová podložka 2 

16 ----------------------- 5170 mm Oceľové lanko 2 

17 

 

5/8“ Vložka kladky 2 

ZOZNAM DIELOV 

Diel Vzhľad Popis Počet 

A 
 

Vertikálny rám 2 

B 

 

Základňa 2 



6 

 

C 

 

Svorka L 2 

D 

 

Hmotnostný rám 2 

E 

 

Spojovacia doska 2 

F 

 

Pravá opora 1 

G 

 

Ľavá opora 1 

H 

 

Stredový držiak kladky 2 

I 

 

Držiak kladky 4 

J 

 

Nosník 1 

K 

 

Držadlo 2 
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NÁVOD K MONTÁŽI 

Skrutky najprv utiahnite prstami. Až potom ich riadne utiahnite pomocou skrutkovača alebo kľúča. 
Niektoré diely môžu byť už predom zmontované. Samoistné matice prstami úplne nezaskrutkujete. 
Musíte použiť náčinie. 

Krok 1 

A. Nasaďte pätky (13) na oba konce základne (B). 

B. Upevnite držadlo kladiek (I) na obe strany základne (B). Použite samoistné matice ½" (7). 

C. Vložte nylonové priechodky (10) do obidvoch hmotnostných rámov (D). 

D. Vložte koncovky (9) na oba hmotnostné rámy (D). 

E. Vložte guľové koncovky (11) na začiatok pravého i ľavého hmotnostného rámu (D). 

F. Umiestnite gumové podložky (15) na spodné okraje hmotnostných rámov (D). 

G. Umiestnite stredový držiak kladky (H) na každý hmotnostný rám (D). Použite samoistné 
matice ½“ (7). 

 



8 

 

Krok 2 

A. Pripevnite vertikálny rám (A) na základňu (B) pomocou skrutiek M12x70 (2), podložiek M12 (8) 
a samoistných matíc M12 (5). 

B. Pripevnite L-svorky (C) na každý vertikálny rám (A) a základňu (B) pomocou skrutiek M12x75 
(1) a samoistných matíc M12 (5). 

C. Vložte koncovky (9) na začiatky vertikálneho rámu (A). 

D. Nasuňte oba hmotnostné rámy (D) na vertikálne rámy (A). 

E. Nasaďte držiaky kladky (I) na ľavú oporu (G) a pravú oporu (F). Použite samoistné matice ½" 
(7). 
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Krok 3 

A. Pripevnite nosník (J) k ľavému vertikálnemu rámu (A) pomocou ľavej opory (G) a spojovacej 
dosky (E). Použite skrutky M12x75 (1) a samoistné matice M12 (5). 

B. Pripevnite nosník (J) k pravému vertikálnemu rámu (A) pomocou pravej opory (F) a spojovacej 
dosky (E). Použite skrutky M12x75 (1) a samoistné matice M12 (5). 
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Krok 4 

Dávajte pozor na správne umiestnenie kladiek. Kladky musia byť inštalované spolu s lanami. 

A. Kladky musia byť inštalované do obidvoch držiakov kladky (I) na základni. Použite 110 mm 
kladky (12), skrutky M10x40 (4) a samoistné matice M10 (6). 

B. Kladky musia byť inštalované do oboch stredových držiakov kladky (H) na záťažových rámoch 
(D). Použite 110 mm kladku (12), skrutku M10x40 (4) a samoistné matice M10 (6). 

C. Kladky musia byť inštalované do oboch stredových držiakov kladky (H) na hornej časti 
zariadenia. Použite 110 mm kladku (12), skrutku M10x40 (4) a samoistné matice M10 (6). 

D. Kladky musia byť inštalované medzi spojovacie dosky (E) a ľavú oporu (G) a pravú oporu (F). 
Použite 110 mm kladky (12), vložku 5/8" (17), skrutky M10x75 (3) a samoistné matice M10 
(5). 
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Krok 5 

A. Ľavé lano (5170 mm) pri bode L1 prevlečte kladkou a veďte smerom nahor k bodu L2. Potom 
lano opäť prevlečte kladkou smerom dole k bodu L3. Opäť prevlečte kladkou a smerujte nahor 
k bodu L4. Prevlečte lano poslednou kladkou a zakončite inštaláciu lana na ľavej strane. 

B. Pravé lano (5170 mm) pri bode R1 prevlečte kladkou a veďte smerom nahor k bodu R2. 
Potom lano opäť prevlečte kladkou smerom dole k bodu R3. Opäť prevlečte kladkou a 
smerujte nahor k bodu R4. Prevlečte lano poslednou kladkou a zakončite inštaláciu lana na 
pravej strane. 

C. Na konce lán upevnite karabíny (14) a na karabíny navlečte držadlá (K). Použite karabíny 8 
mm. 
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ROZLOŽENÉ ZARIADENIE 
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POUŽITIE 

Kvalitné a osvedčené prevedenie tohto posilňovacieho prístroja umožňuje postupne posilňovať takmer 
všetky svaly Vášho tela. Powerline Cable Crossover Machine je posilňovacie zariadenie s masívnou 
konštrukciou, umožňujúce jednoduché cvičenie so širokým voliteľným rozsahom odporu. 
Profesionálny kladkový systém uchytenia využíva patentovanú technológii nylonových vodiacich 
koliesok s osami samomaznými guľôčkovými ložiskami. Horné aj spodné kladky sa hladko otáčajú 
okolo svojho uchytenia v uhle viac ako 180 stupňov tak, aby bez najmenšieho drhnutia viedli lano vo 
všetkých smeroch. 

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: 

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. 

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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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 
minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia 
reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.  
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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 :                  Razítko a podpis predajcu: 


