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MÁTE DOTAZ? 

Pre nás, dodávateľa vysoko kvalitných fitnes strojov pre domáce používanie je úplná spokojnosť zákazníka tým 

najdôležitejším. Pokiaľ sa chcete opýtať na chýbajúci či poškodený diel alebo máte akékoľvek iné otázky, určite 

vám pomôže niektoré z našich servisných center našich autorizovaných dodávateľov alebo sa môžete obrátiť 

priamo na oddelenie starostlivosti o zákazníka na našej ústredni. V prípade dotazov alebo akýchkoľvek 

nejasností zavolajte prosím dvojku predajcovi alebo spoločnosti RSI na číslo 800-990-5556 (prevádzkové 

hodiny: 9:00 – 17:00) a naši kvalifikovaní servisní technici vám bezplatne ihneď poskytnú potrebné informácie. 

Naše výrobky pre nás znamenajú mnoho. Každý diel, každá súčiastka tohto výrobku BODYCRAFT bude u nás 

k dispozícii po celú dobu ako budete jeho majiteľom. V prípade akýchkoľvek problémov sa na nás môžete 

obrátiť so žiadosťou na opravu alebo výmeny akejkoľvek časti lavice. 

Bodycraft je divíziou spoločnosti Recreation Supply Inc. 

P.O. BOX 181 

Sunbury, OH 43074 

ÚVODNÉ INFORMÁCIE 

Blahoželáme a ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť nastaviteľnú posilňovaciu lavicu BodyCraft F670. Lavica 

BodyCraft F670 ponúka pestrú paletu cvikov, pomocou ktorých je možné precvičiť všetky hlavné svalové 

partie. Posilňovacia lavica BodyCraft F670 vám nepochybne pomôže dosiahnuť vaše cvičebné ciele – či už si 

želáte posilniť kardiovaskulárny systém, vytvarovať postavu alebo docieliť masívneho nárastu svalovej hmoty a 

sily. 

Z bezpečnostných dôvodov si pred použitím lavice BodyCraft F670 prečítajte celý manuál a uchovajte ho pre 

prípad ďalšej potreby. S prípadnými otázkami sa obráťte telefonicky na svojho predajcu alebo na naše oddelenie 

starostlivosti o zákazníka na 800-990-5556 (prevádzková doba: pondelok – piatok, 9:00 – 17:00 

Severoamerického východného času). 

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 

Používanie tohto typu pomôcky vždy predstavuje určité zdravotné riziko. Pred začiatkom akéhokoľvek 

cvičiaceho programu by ste sa mali vždy poradiť s vašim lekárom. Vyjadrenie lekára  je obzvlášť dôležité 

ak ste starší ako 35 rokov alebo trpíte zdravotnými problémami. Spoločnosť Recreation Supply, Inc. 

nenesie žiadnu zodpovednosť za škody na zdraví alebo majetku spôsobené používaním tohto výrobku. 

1. Pre zaistenie dobrého chodu posilňovača je nevyhnutné aby bola montáž vykonávaná na pevnom a 

rovnom povrchu. 

2. Pravidelne čistite všetky opory a rám. K čisteniu doporučujeme použiť roztok vody a mydla. 

Nepoužívajte chemické ani abrazívne čistiace prostriedky. 

3. Pred každým použitím skontrolujte stav a utiahnutie spojovacieho materiálu. Pokiaľ je niektorý z dielov 

poškodený vymeňte ho ihneď za nový. Pri nedodržaní týchto pokynov môže dôjsť k vážnym úrazom. 

4. Nikdy by sa v blízkosti lavice nemali pohybovať deti. 

5. Počas cvičenia nedávajte ruky ani prsty do blízkosti kĺbových spojov. 

6. Pri polohovaní sedla sa vždy uistite, že je istiaci kolík riadne zaistený. Uvoľnené sedlo môže spôsobiť  

vážne úrazy.   

7. Dbajte o opatrnosť a predchádzajte vzniku zranení. 

8. Pokiaľ si nie ste istý ako výrobok správne používať, kontaktujte prosím predajcu výrobku alebo naše 

oddelenie starostlivosti o zákazníka na čísle 800-990-5556. 
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9. ZOZNAM SÚČIASTOK 

  

Označení Názov dielu Počet kusov 

1 Nosník 2 

2 Opora 1 

3 Hlavná tyč 1 

4 Polohovací stĺpik 1 

5 Os 1 

6 Nášľapná doska 1 

7 Rám opierky 1 

8 Madla 1 

9 Spojovacia doštička 2 

10 Opierka 1 

11 Penový valček 2 

12 Rukoväť (zmontované) 2 

13 Vstavaná nožička 60 mm 2 

14 Koncová krytka zadného nosníka – okrúhla 60 mm 2 

15 Štvorcová krytka 50 mm 1 

16 Štvorcová  krytka 45 mm 1 

17 Obdĺžniková krytka 20 mm X 40 mm 2 

18 Koncová krytka – okrúhla 1″ 2 

19 Vodiaca  objímka I – štvorcová 50 mm (zmontované) 2 

20 Vodiaca  objímka II – štvorcová 50 mm (zmontované) 2 

21 Vymedzovacia vložka – kovová 1/2″ 2 

22 Istiaci kolík – pružinový, krídlová rukoväť 1 

23 Istiaci kolík – okrúhla rukoväť 2 
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24 Šesťhranná skrutka 1/2″ X 3-1/8″ 1 

25 Šesťhranná skrutka  3/8″ X 3″ 4 

26 Šesťhranná skrutka  3/8″ X 2-1/2″ 2 

27 Šesťhranná skrutka  5/16″ X 1-3/4″ 2 

28 Imbusová skrutka 5/16″ X 1″ 4 

29 Imbusová skrutka 5/16″ X 5/8″ 6 

30 Plochá podložka 3/8″ 12 

31 Plochá podložka 5/16″ 6 

32 Prehnutá podložka 5/16″ 4 

33 Samoistiaca matica 1/2″ 1 

34 Samoistiaca matica 3/8″ 6 

35 Samoistiaca matica 5/16″ 2 

 

VÝKRES 
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MONTÁŽ 

KROK 1 

Pre jednoduchšiu montáž skrutky doťahujte nadoraz až potom, ako tak bude uvedené v montážnych pokynoch. 

1. Nasuňte polohovací stĺpik (4) na hlavnú tyč (3). Pripevnite hlavnú tyč (3) k zadnému nosníku (1) 

pomocou troch imbusových skrutiek 5/16″ X 5/8″ (29) a troch plochých podložiek 5/16″ (31). Nasaďte 

dve koncové krytky 60 mm (14) na zadný nosník (1) a jednu štvorcovú krytku 45 mm (16) na 

polohovací stĺpik (4). 

2. Pripevnite podporu (2) k prednému nosníku (1) pomocou troch imbusových skrutiek 5/16″ X 5/8″ (29) a 

troch plochých podložiek 5/16″ (31). Nasaďte na predný nosník (1) dve vstavané nožičky 60 mm (13). 

3. Pripevnite hlavnú tyč (3) k podpere (2) pomocou dvoch šesťhranných skrutiek 3/8″ X 3″ (25), štyroch 

plochých podložiek 3/8″ (30) a dvoch samo istiacich matíc 3/8″ (34). Pripevnite spojovacie doštičky (9) 

k hlavnej tyči (3) a podpere (2) pomocou dvoch šesťhranných skrutiek 3/8″ X 3″ (25), štyroch  

plochých podložiek 3/8″ (30) a dvoch samo istiacich matíc 3/8″ (34). 
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KROK 2 

1. Pripevnite k polohovaciemu stĺpiku (4) nášľapnú dosku (6) pomocou dvoch šesťhranných skrutiek 3/8″ 

X 2-1/2″ (26), štyroch plochých podložiek 3/8″ (30) a dvoch samo istiacich matíc 3/8″ (34). Pripevnite 

k nášľapnej doske (6) štvorcovú krytku 50 mm (15). 

2. Nasuňte os (5) na polohovací stĺpik (4). Navlhčite zvnútra penové valčeky (11) a nasaďte ich na os (5). 

Pripevníte k osy (11) koncové krytky 1″ (18). 

3. Pripevnite k hlavnej tyči (3) rám opierky (7) pomocou jednej šesťhrannej skrutke 1/2″ X 3-1/8″ (24) a 

jednej samo istiacej matice 1/2″ (33). Uhol rámu je možné nastaviť pomocou istiaceho kolíka (22). 

Pripevnite k rámu (7) opierku (10) pomocou štyroch imbusových skrutiek 5/16″ X 1″ (28). Nasaďte na 

rám opierky dve obdĺžnikové krytky 20 mm X 40 mm (17). 

4. Pripevnite k hlavnej tyči (3) madla (8) pomocou dvoch šesťhranných skrutiek 5/16″ X 1-3/4″ (27), 

štyroch prehnutých podložiek 5/16″ (32) a dvoch samo istiacich matíc 5/16″ (35). Poznámka: Madla 

musia byť rovnobežne s podlahou. 

Uistíte sa, že sú všetky skrutky a matice správne umiestnené a potom ich všetky utiahnite 

nadoraz. 

 

Týmto je montáž ukončená. Pred prvým použitím výrobku sa uistite, že je všetok spojovací materiál 

riadne zaistený.  

Prajeme vám aby vám zdravý a aktívy životný štýl priniesol mnoho rokov spokojného života. 

Ďakujeme vám za zakúpenie posilňovacej lavice BodyCraft F670. V prípade akýchkoľvek otázok sa 

môžete obrátiť na vášho predajcu alebo na naše oddelenie starostlivosti o zákazníka na čísle 800-990-5556.  
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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 Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, 

IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R. 

 

Adresa predajní:  

 inSPORTline s.r.o., Šoltésovej 1995, 911 05 Trenčín (Sihoť), +421 917 864 593, 

predajnatn@insportline.sk 

 Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, 

predajnaba@insportline.sk 

 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.  

„Kupujúcí, 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: 

 zavinením používateľa t.j. poškodenie výrobku, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, 

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
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nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi 

 nesprávnou montážou 

 neodbornou repasiou 

 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. Bratislavská 36, 911 05 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 doručení 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 :                  razítko a podpis predajcu 

 

 

 

dodávateľ: 

 

inSPORTline, s.r.o. 

Bratislavská 36, 911 05 Trenčín 

reklamácie a servis: +421 918 809 163, +421 917 954 415,  

reklamacie@insportline.sk, servis@insportline.sk 

www.inSPORTline.sk, www.Worker.sk, www.Worker-Moto.sk 

 

mailto:reklamacie@insportline.sk
mailto:servis@insportline.sk
http://www.insportline.sk/
http://www.worker.sk/

