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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. Užívateľ 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 užívatelia.  

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

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

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

 Pred každým použitím skontrolujte, či je výrobok plne funkčný. 

 Nenechávajte deti bez dozoru v blízkosti výrobku. 

 Manuál aj balenie si aj po montáži uschovajte. 

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

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

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

 Prístroj je určený iba na domáce použitie. 

 Nesnažte sa prístroj sami akýmkoľvek spôsobom modifikovať. 

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

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

 Nesprávne alebo nadmerné cvičenie môže spôsobiť poškodenie zdravia. 

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

 Počas cvičenia držte ruky ďalej od pohyblivých častí stroja. 

 Kategória H (podľa normy EN 957) – určené na domáce použitie. 

 Rozmery: 160 cm x 145 cm x 217 cm (d x š x v) 

 Hmotnosť: 141 kg 

 Maximálna nosnosť: 150 kg 

 Maximálna hmotnosť závažia: 45 kg/9 ks závažia 
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PREHĽAD DIELOV 

1  

 

Doraz 

1x 

2  

 

Matica M16 + 
podložka 

2x 

3 

 

Skrutka M10x115 + podložka 
+ matica 

1x 

4 

 

Skrutka M10x70 + 
podložka 

2x 

5 

 

Skrutka M10x75 + 
podložka + matica 

8x 

6 

 

Skrutka M10x70 + 
podložka + matica 

6x 

7 

 

Skrutka M10x65 + podložka 
+ matica 

7x 

8 

 

Skrutka M10x45 + 
podložka + matica 

11x 

9 

 

Skrutka M10x25 + 
podložka + matica 

2x 

10 

 

Skrutka M10x20 + 
podložka 

2x 

11 

 

Skrutka M8x45 + podložka 

4x 

12 

 

Skrutka M8x25 + 
podložka 

4x 

13 

 

Istiaci kolík 

3x 

14 

 

Skrutka M10x20 

2x 

15 

 

Skrutka M10x30 

4x 

16 

 

Krytka 

4x 

17 

 

Penový valček A 

2x 

18 

 

Penový valček B 

4x 

19 

 

Kladka A 

11x 

20 

 

Kladka B 

4x 
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MONTÁŽ 

FÁZA I 

KROK 1: Montáž hlavnej časti konštrukcie 
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KROK 2: Montáž vodiacich tyčí a závaží 
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KROK 3: Montáž opierok a stredového ramena 
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KROK 4: Montáž penových valčekov a rukovätí 

 

KROK 5: Montáž pohyblivých ramien a opierky paží 
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KROK 6: Montáž kladiek a prevlečenie laniek 

Kladka A (1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14) 

Kladka B (4, 5, 8, 15) 

Pri montáži kladiek a prevliekaní laniek sa riaďte obrázkom. 

 

* Pri montáži kladiek typu A nepoužívajte dištančné valčeky. 
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PREVLEČENIE LANIEK: 

Lanko A (2,285 mm)  Prevlečte kladkami v tomto 
poradí: 

 1-2-3 

Lanko B (3,500 mm) 
 

Prevlečte kladkami v tomto 
poradí: 

4-5-6-7 

Lanko C (6,620 mm) 
 

Prevlečte kladkami v tomto 
poradí: 

8-9-10-11-12-13-14-15 

 

 

* V závislosti na zvolenom cviku pripnite k lanku remienok/jednoručné držadlo/obojručné držadlo. 
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FÁZA II 

SPOJOVACÍ MATERIÁL 

1 

 

Skrutka M10x75 + podložka + 
matica 

10x 

2 

 

Skrutka M10x70 + podložka + 
matica 

3x 

3 

 

Skrutka M10x45 + podložka + 
matica 

3x 

4 

 

Skrutka M10x20 + podložka 
(veľká) 

2x 

5 

 

Skrutka M10x20 + podložka 

2x 

6  

 

Matica M12 + podložka 

2x 

7 

 

Skrutka M8x70 + podložka 

6x 

8 

 

Kladka 

1x 

 

 

KROK 1: Montáž bradiel 
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KROK 2: Demontáž skrutiek z hornej strany hlavného rámu 

 

KROK 3: Montáž stĺpikov, bradiel a chrbtovej opierky 
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KROK 4: Montáž pedálov 

 

KROK 5: Pripojenie lanka 

Lanko (930 mm):  

 

* Pripevnite lanko k háčikom na vnútornej strane pedálov. 
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KROK 6: Regulácia hydraulických piestov 

 

* Odpor vyvíjaný hydraulickými piestami je možné 
zmeniť otočením regulátorov. 
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TÝMTO KROKOM JE MONTÁŽ DOKONČENÁ 

 

POUŽITIE ZARIADENIA 

Veža ponúka viac ako 100 rôznych cvikov s efektívnym precvičením celého tela. Oceľová konštrukcia 
s profilom rámu 50x50 mm má nosnosť 150 kg a zároveň vysokú stabilitu. Štandardne možno využiť 
pre posilnenie rúk a chrbtového svalstva hornú kladku, pre posilnenie nôh metódu predkopávania 
alebo zakopávania, ale tiež môžete cvičiť so spodnou kladkou, ktorá simuluje tzv. veslovanie. Okrem 
iného veža tiež disponuje multifunkčnou hrazdou s bradlami, pomocou ktorej je možné posilniť celé 
telo vlastnou hmotnosťou a opierkou pre posilňovanie izolovaného bicepsu. V neposlednom rade je 
posilňovacia veža obohatená o stepper, ktorý slúži najmä na posilnenie spodných končatín. Stepper 
pracuje na princípe olejových tlmičov, ktoré poskytujú stabilný odpor v celom rozsahu cvičenia. Medzi 
ďalšie prednosti patrí komfortné polstrovanie, anatomické tvarovanie opierky alebo pružné oceľové 
lanká, ktoré sa starajú o plynulý a tichý chod. Záťaž možno jednoduchým mechanizmom nastaviť až 
na hmotnosť 45 kg (9 x 5 kg). 

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 
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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. 

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 

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


17 

 

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.  

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.  
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Dátum predaja :                  Pečiatka a podpis predajcu: 

 

 

 

 

 


