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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

• Prečítate si manuál a uschovajte si ho na nahliadnutie. 

• Ak ste starší ako 35 rokov, použitie konzultujte s lekárom. 

• Majiteľ je zodpovedný za bezpečné a správne používanie. 

• Pred každým použitím skontrolujte prístroj. 

• Výrobok používajte iba k určenému účelu a nevykonávajte neschválené modifikácie. 

• Pred začiatkom cvičenia sa uistite že je kladka zaistená a dvere zatvorené. 

• Cvičte na rovnom povrchu. 

• Dbajte na bezpečnosť seba a ľudí vo Vašom okolí. 

• Ak cítite nevoľnosť, točenie hlavy alebo bolesti, ihneď prestaňte cvičiť a navštívte lekára. 

• Kladku správne uchyťte a pravidelne kontrolujte správne utiahnutie skrutiek a matíc. V prípade 
potreby znova dotiahnite a udržujte produkt v čistote. 

• Pravidelne kladku kontrolujte či nie je opotrebovaná alebo poškodená. Poškodený alebo 
opotrebovaný výrobok nikdy nepoužívajte. 

• Zariadenie smie používať a montovať len dospelá osoba, držte mimo dosahu detí, alebo ľudí 
so zníženými motorickými, mentálnymi alebo fyzickými schopnosťami. 

• Cvičte rozumne a príliš sa neprepínajte. 

• Nepoužívajte vonku. 

• Výrobok nie je určený pre komerčné účely. 

• Produkt obsahuje prírodný kaučuk a môže spôsobiť alergickú reakciu. 

ZOSTAVENIE 

Začať s montážou posilňovacieho stroja Tower nie je ťažké, lebo rám i silové laná sú vopred 
zmontované. Montáž bude jednoduchšia, pokiaľ ju budete vykonávať vo dvojici. Akonáhle vybalíte 
všetky súčiastky z krabice a rozložíte ich na podlahu, riaďte sa nasledujúcimi pokynmi: 

Rozmotajte popruhy a laná. Všimnite si značenie na hornej a spodnej časti rámu. Horná časť rámu je 
označená ako "top" a spodná časť ako "bottom". 

 

Položte posilňovací stroj na podlahu, oddeľte od seba hornú a 
spodnú časť rámu tak, aby sa laná dostatočne rozmotali. Budete 
potrebovať cca 2 metre voľného priestoru na podlahe. Plastové 
koncovky na lanách by mali byť spojené s kladkami. 

 

Pripevnite kladku na hornú časť rámu a potom ju nakláňajte 
dozadu, kým sa neuvoľní úchyt z drážky. Kladku posúvajte do 
najnižšej polohy tak, aby ste sa uistili, že je úchyt pevne uchytený 
v drážke. 

Rovnaký postup opakujte pri montáži ďalších kladiek. 

Takto dôjde k väčšiemu previsu silových lán a je možné 
jednoduchšie pripevniť spodnú časť rámu na dvere. 
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Uchopte hornú časť rámu a pozdvihnite ju smerom k hornej časti 
dverí. Dva držiaky rámu nasuňte cez hornú hranu dverí a 
upevnite. Možno budete potrebovať rebrík. 

Držiaky na spodnom ráme nasuňte zospodu na dvere tak, aby 
korešpondovali so spodnou hranou dverí. Akonáhle presuniete 
držiaky do strednej časti dverí, skontrolujte, či je koncový držiak 
tiež vycentrovaný a vhodne umiestnený. 

 

Akonáhle upevníte posilňovací stroj Tower 200 na dvere, posuňte 
horné aj spodné držiaky rámu do stredu dverí. 

Zatvorte dvere a potom posúvajte kladky vyššie, kým nie sú 
silové laná pevne natiahnuté. Skontrolujte, či sú pútka na 
kladkách v otvoroch. 

 

Pre lepšiu stabilitu posilňovacieho stroja Tower 200 pripevnite 
medzi hornou a spodnou časťou rámu čierny popruh a pevne ho 
utiahnite (Pozn.: Ak sa rám posilňovacieho stroja Tower 200 
odchýli pri cvičení od dverí, posuňte kladky vyššie). 

 

Ručné držadlá a/alebo členkové popruhy pripevnite k silovým 
lanám. Na nasledujúcej strane nájdete informácie o veľkosti 
odporu. 

VÝMENA SILOVÝCH LÁN 

K výmene existujúcich silových lán budete potrebovať Allenov imbusový kľúč 6 mm a plochý otvorený 
francúzsky kľúč 13 mm. 

Začnite tým, že dáte dole posilňovací stroj Tower z dverí. Je to jednoduchšie vo dvojici, ale nie je to 
nevyhnutne potrebné. 

• Kým sú dvere zatvorené, uchopte horné kladky a nakláňajte ich dozadu, až kým sa neuvoľnia 
úchytky z drážok. 

• Posuňte kladky do najnižšej polohy na ráme a zaveste pútka na miesto. Takto dôjde k 
väčšiemu previsu silových lán. 

• Rozpojte prostredný popruh a otvorte dvere. 

• Zložte spodné držiaky zo spodnej hrany dverí. Dajte pozor, aby ste nezhodili tiež horné 
držiaky. 

• Povytiahnite hornú tyč rámu posilňovacieho stroja Tower 200 a odklopte od dverí. Možno 
budete potrebovať rebrík. 
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• VAROVANIE: Dajte pozor, aby na Vás horný rám nespadol, zatiaľ čo budete odstraňovať 
posilňovací stroj Tower 200 z dverí. Hornú tyč rámu si pridržiavajte rukou. 

Výmena silového lana: 

• Vyberte silové lano, ktoré chcete vymeniť a povoľte skrutky z kladiek. Pritom pridržiavajte 
otvoreným francúzskym kľúčom hornú maticu stále namieste. Potom použite Allenov 
imbusový kľúč a odskrutkujte skrutku v hornej časti kladky sprava doľava. 

• Odskrutkujte maticu a vytiahnite skrutku. Akonáhle je skrutka vonku, môžete vysunúť kladku 
von z jej krytu. Postupujte rovnako u oboch koncoch silového lana. 

• Vložte nové silové lano jedným koncom do kladky do prázdneho priestoru v hornej časti rámu. 
Na pripevnenie použite skrutku a maticu, ktorú ste predtým vyskrutkovali. Dajte pozor, aby 
bola skrutka dobre utiahnutá, ale zároveň ju neuťahujte príliš moc. Rovnako postupujte aj pri 
druhom konci kladky. 

Šedé silové lano = odpor 11.3 kg.  

Čierne silové lano = odpor 15,7 kg.  

Červené silové lano = odpor 18,2 kg 

CVIČENIE 

BRUŠNÉ SVALY (ABS)  

   

 

Skracovačky - ľavá 
strana - priamy sval 
brucha a vonkajší 
šikmý sval brušný. 

Skracovačky - pravá 
strana - priamy sval 
brucha a vonkajší 
šikmý sval brušný. 

Skracovačky - vonkajší 
šikmý sval brušný. 

Posilňovanie brušných 
svalov v stoji - 

trojfázový tréning (stop 
v 3 polohách) 

(Variant na opačnú 
stranu) 

  

Posilňovanie brušných svalov v stoji so spodnou 
kladkou. 

(Variant na opačnú stranu) 

Krúživý pohyb rukou s hornou kladkou - jeden 
plynulý pohyb. 

(Upozornenie: proti smeru hodinových ručičiek) 
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Krúživý pohyb rúk so spodnou kladkou - jeden plynulý pohyb. 

(Upozornenie: proti smeru hodinových ručičiek) 

Posilňovanie v ľahu, zdvíhate 
lopatky, bedrá držíte na podlahe. 

    

Ťah rukou nad hlavou. 

Bočné úklony. 

(kolembavý pohyb 
tučniaka) 

Striedavé výpady 
rukou vpred (box). 

Posilňovanie v ľahu, 
máte zdvihnuté lopatky 

a krúžite pažami. 

    

Boční ťah zľava 
doprava. 

(upozornenie: na 
opačnú stranu) 

Opisovanie kruhu 
v ľahu. 

(upozornenie: na 
opačnú stranu) 

Striedavé kmitanie 
nohami (nožnice). 

Zdvíhanie oboch nôh 
naraz. 

    

Priťahovanie kolien 
k hrudníku. 

Priťahovanie kolien k 
lakťom. 

Natiahnuté nohy nad 
úrovňou podložky 

spolu so zapojením 
brucha v ľahko 

naklonenom sede. 

Priťahovanie rúk a nôh, 
striedavo ľavú k pravej. 
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Rotácia natiahnutých 
nôh nad úrovňou 
podložky spolu s 
rotáciou trupu do 

protismeru v ľahko 
naklonenom sede. 

Pullover Jazda na bicykli. 

 

PAŽE A CHRBÁT 

    

Priťahovanie – široký 
úchop. 

Priťahovanie - široký 
úchop s prekríženými 

lanami. 
Priťahovanie. Bicepsový zdvih. 

    

Príťahy v stoji s 
dlaňami nahor 

Príťahy v stoji s 
prekríženými lanami 

k hrudníku. 
Príťahy v stoji k brade. Extenzia rúk – triceps. 

    

Extenzia rúk, 
prekrížené laná – 

triceps. 
Extenzia rúk – triceps. 

Rozpažovanie v 
miernom predklone - 
zadná časť deltového 

svalu. 

Príťahy k brade - zadný 
široký sval chrbtový, 

deltové svalstvo. 
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HRUDNÍK A RAMENÁ 

    

Hrudný tlak obojručne - 
veľký prsný sval. 

Hrudný tlak jednoručne 
- veľký prsný sval. 

Šikmý tlak - dolná časť 
veľkého prsného svalu. 

Rozpažovanie. 

    

Tlaky na ramená - 
predná a stredná časť 

ramenného, horná časť 
veľkého prsného svalu. 

Šikmý tlak - dolná časť 
veľkého prsného svalu. 

Tlaky na ramená. Upažovanie. 

    

Vzpažovanie. 
Vzpaženia s 

prekríženými lanami. 
Tlak ramien. Tlak ramien v rotácii. 

    

Upažovanie 
jednoručne. 

Predpažovanie 
obojručne. 

Rozpažovanie s 
prekríženými lanami. 

Tlak na hrudník. 
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Upažovanie s miernym 
predklonom v podrepe. 

Príťahy v stoji k brade s 
prekríženými lanami. 

Rozpažovanie s 
prekríženými lanami. 

NOHY 

    

Výpady dopredu. Bočné výpady. 
Prednožovanie s 

natiahnutou nohou. 
Horolezec 

    

Drepy na jednej nohe. 
Abduktory - vonkajšia 

strana stehien. 
Aduktory - vnútorná 

strana stehien. 
Zdvíhanie kolien k 

brade. 

    

Predkopávanie v stoji. Podrepy. Výpady. 
Zanožovanie s 

natiahnutou nohou. 
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Výpony na lýtkach. Zakopávanie. 
Prednožovanie nôh v 

ľahu. 
Zakopávanie v ľahu. 

   

Vytočenie kolena von 
vo vzpore. 

Drep v čelnej polohe. 
Výpad vzad s 

členkovým úchytom. 

KOMBINOVANÉ CVIČENIE 

    

Podrepy skombinované 
s tlakmi na ramená. 

Drepy skombinované s 
tlakmi na ramená. 

Podrep so vzpažením 
(var: druhá paža). 

Podrep s jednou nohou 
vpredu, paže v úzkom 

úchope. 

    

Podrep s pripažením, 
zdvih s upažením (var: 

druhá paža). 

Zdvih z podrepu s 
predpažením (var: 

druhá paža). 

Striedavý výpad so 
vzpažením. 

Striedavý výpad s 
pokrčenými pažami. 
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Striedavý výpad s 
tlakom paží šikmo dole. 

Striedavý výpad 
pokrčením ramien. 

Striedavý výpad s 
bicepsovým zdvihom. 

Podrep s upažením 
obojručne. 

    

Striedavý výpad 
s predpažením. 

Striedavý výpad vzad s 
upažením (var: druhá 

ruka alebo noha). 

Kombinácia výpadu a 
predelenie opačnej 

paže. 

Kombinácia extenzie 
paže (biceps) a flexia 
druhej paže (triceps). 

    

Stlačenie paží smerom 
k zemi, dolné končatiny 
mierne nad podložkou. 

Predpažovanie v sede, 
dolné končatiny mierne 

nad podložkou. 

Kombinácia klikov 
s predpažovaním. 

Kombinácia klikov 
s rozpažovaním. 

    

Striedavý výpad do 
nízkeho predpaženia. 

Kombinácia klikov s 
predpažovaním. 

Kombinácia udržania 
napätia brušných 

svalov s bicepsovým 
zdvihom. 

Kombinácia drepu na 
jednej nohe s 

bicepsovým zdvihom 
(opačná ruka). 
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Kombinácia drepu na 
jednej nohe s príťahom 

jednoručne (opačná 
ruka). 

Kombinácia udržania 
napätia brušných 

svalov so 
zapažovaním. 

Kombinácia udržania 
napätia brušných 

svalov s príťahmi rúk. 

Kombinácia výpadov 
vzad s príťahmi - dlane 

nahor. 

    

Kombinácia výpadov 
vzad so zapažovaním 
jednej paže a príťahy 
druhej paže - dlaňami 

dole. 

Kombinácia výpadu 
vzad a súčasného 

opačného pohybu paží 
(bicepsového zdvihu a 

príťahu). 

Kombinácia 
bicepsového zdvihu a 

zapažovania. 

Kombinácia extenzie 
paže (triceps) a 

zapažovanie druhej 
paže. 

  

Aligátor – spojenie 
spodnej a hornej paže. 

Kombinácia drepu na 
jednej nohe s 

priťahovaním opačnej 
ruky k telu. 

ÚDRŽBA 

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

POZOR: Nepoužívajte na čistenie riedidlá alebo iné chemické látky. 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

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

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 

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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• 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 
vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode 
nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.  
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