
 

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK 

IN 9306 Multifunkčná posilňovacia veža inSPORTline 
ProfiGym C95 

 

 



2 

 

OBSAH 

TECHNICKÝ POPIS ................................................................................................................................ 3 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ................................................................................................................... 3 

ZOZNAM ČASTÍ ...................................................................................................................................... 4 

ROZLOŽENÁ KRESBA ......................................................................................................................... 12 

MONTÁŽNE KROKY ............................................................................................................................. 12 

INŠTALÁCIA VRCHNÉHO KÁBLA (39) ............................................................................................ 17 

INŠTALÁCIA SPODNÉHO KÁBLA (38) ............................................................................................ 18 

INŠTALÁCIA KÁBLOV RAMIEN (37) ................................................................................................ 19 

CVIKY .................................................................................................................................................... 21 

ÚDRŽBA ................................................................................................................................................ 22 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA .............................................................................................. 23 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE ............................................................................................. 23 

 



3 

 

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Veríme, že s 
ním budete plne spokojný. Tento návod slúži pre efektívne používanie výrobku. Pred prvým použitím 
si pozorne prečítajte tento návod a uchovajte ho pre neskoršie nahliadnutie. 

Multifunkčná posilňovacia veža inSPORTline ProfiGym C95 je multifunkčná veža, ktorá ponúka viac 
ako 100 rôznych cvikov s efektívnym precvičením celého tela. Oceľová konštrukcia s profilom rámu 50 
x 100 mm má nosnosť 120 kg a zároveň vysokú stabilitu. Štandardne možno využiť pre posilnenie rúk 
a chrbtového svalstva hornú kladku, pre posilnenie nôh metódu predkopávania či zakopávania, ale 
tiež môžete cvičiť so spodnou kladkou, ktorá simuluje tzv. veslovanie. Multifunkčná posilňovacia veža 
inSPORTline C95 tiež disponuje protismernými kladkami, ktoré možno nastaviť na 7 rôznych polôh, 
vďaka čomu je možné vykonávať ďalšie variácie cvikov. Medzi ďalšie prednosti patrí komfortné 
polstrovanie, anatomické tvarovanie opierky, možnosť nastavenia opierky a sedla alebo pružné 
oceľové lanká, ktoré sa starajú o plynulý a tichý chod. Záťaž je možné jednoduchým mechanizmom 
nastaviť až na hmotnosť 91 kg (13 x 7 kg). 

TECHNICKÝ POPIS 

• kvalitná posilňovacia veža 

• umožňuje striedať desiatky pozícií a cvikov 

• oceľová konštrukcia s profilom rámu 50 x 100 mm 

• odolná povrchová úprava 

• 7 polôh nastavenia sklonu protismerných kladiek 

• 9 polôh nastavenia sklonu tlakového ramena 

• 4 polohy nastavenia sedla (výška od zeme: 48 - 58 cm) 

• 4 polohy nastavenia opierky 

• anatomicky tvarovaná opierka 

• protišmykové držadlá o priemere 25 mm 

• pružné oceľové lanká 

• jednoduché nastavenie záťaže 

• vysoká stabilita 

• hmotnosť závažia: 91 kg (13 x 7 kg tehličky) 

• výška polstrovania: 4 cm 

• rozmery: d186 x š165 x v213 cm 

• nosnosť: 120 kg 

• hmotnosť: 172 kg 

• kategória HC (podľa normy EN 957) určené pre domáce využitie 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

• Manuál si prečítajte pozorne ešte pred prvým použitím a uschovajte si ho pre budúcu potrebu. 

• Výrobok montujte, udržiavajte a používajte iba podľa manuálu. Nevykonávajte neschválené 
modifikácie produktu. 

• Pravidelne kontrolujte správne utiahnutie všetkých skrutiek a matíc. Pravidelne kontrolujte 
prípadné poškodenie alebo opotrebenie výrobku. Poškodený alebo opotrebovaný výrobok 
nepoužívajte. 

• Cvičte rozumne. V prípade zdravotných komplikácií cvičenie ukončite a vec konzultujte so 
svojím lekárom. 
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• Pred začatím cvičenia sa zahrejte zahrievacími cvikmi. 

• Taktiež pred začatím cvičebného programu vec konzultujte s lekárom. Je to obzvlášť 
potrebné, ak ste starší ako 35 rokov alebo máte zdravotné komplikácie. 

• Držte mimo dosahu detí a zvierat. Iba dospelá osoba smie zariadenie montovať a používať. 

• Po montáži dobre skontrolujte jej správnosť a funkčnosť všetkých dielov. Ak objavíte nejaký 
nedostatok, kontaktujte servis. 

• Počas montáže buďte zvlášť opatrný. Využite asistenciu inej dospelej osoby pre väčšiu 
bezpečnosť. 

• Nesprávne alebo nadmerné cvičenie môže zapríčiniť vážne zdravotné komplikácie alebo 
zranenia. Dbajte na všetky zásady bezpečnosti. Poučte prípadných ďalších používateľov o 
možných rizikách. 

• Vezmite si vhodné športové oblečenie vrátane obuvi. Neberte si príliš voľný odev, ktorý sa 
ľahko zachytí. Vhodná je pevná atletická obuv. 

• Všetky diely vrátane lán musia byť pravidelne kontrolované a okamžite nahradené v prípade 
potreby. Opravy zverte odbornému servisu. Mazanie vykonávajte iba v súlade s manuálom. 

• Dodržiavajte bezpečnosť vrátane hmotnostných limitov. Zoznámte sa najskôr so všetkými 
varovaniami na štítkoch zariadenia. 

• Ruky i ostatné telesné časti držte ďalej od pohyblivých častí. Zvoľte iba dovolenú záťaž a príliš 
sa nepreťažujte. 

• Nepoužívajte vonku alebo blízko vody. 

• Zariadenie smie v daný čas používať len jedna osoba. Nepoužívajte neschválené doplnky. 

• Kontrolujte laná pred každým použitím. 

• Výrobok umiestnite iba na rovný, čistý a suchý povrch. Zachovajte dostatočný bezpečnostný 
odstup od iných objektov, min. 0,6 m. 

• Kategória HC (podľa normy EN 957) vhodné pre domáce použitie. 

• Max. nosnosť: 120 kg 

• VAROVANIE: Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Ak pocítite 
nevoľnosť, okamžite ukončite cvičenie! 

ZOZNAM ČASTÍ 

Číslo Názov Vzhľad Počet 

1 Rozťažný diel podstavca 
 

1 

2 Predný stĺpik 

 

1 

3 Nosník sedlovky 

 

1 

4 Sedlovka 

 

1 
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5 Podstavcový rám 

 

1 

6 Hlavný rám 

 

1 

7 Rám opierky 

 

1 

8 Držiak ramien 

 

1 

9 Rameno 

 

2 

10 Poistný diel ramien 

 

2 

11 Zadný podstavec 
 

1 

12 Spodná fixačná tyč 

 

1 

13 Vodiaca tyč závažia 
 

2 

14 Regulačná tyč 
 

1 

15 Vrchná tyč 

 

1 

16 Vrchný krížový nosník 

 

1 

17 Hrazda na priťahovanie 

 

1 
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18 Ľavý spojnicový diel rámu 
 

1 

19 Kryt kladky 

 

1 

20 Pravý spojnicový diel rámu 

 

1 

21 Prítlačné rameno 

 

1 

22 Trubka 

 

2 

23 Spodná tyč 

 

1 

24 Hriadeľ U 

 

4 

25 Úchyt kladky 
 

2 

26 Kladka v tvare U 

 

1 

27 Regulačný kolík závažia 

 

1 

28 Sedlo 

 

1 

29 Opierky 

 

1 

30 Vrchný segment závažia 

 

1 

31 Diel závažia 

 

12 

32 Bezpečnostná krytka 
 

2 

33 Penový valec 

 

4 
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34 Prítlačný penový valec 
 

4 

35 Penové obloženie tiahla 
 

2 

36 Obloženie spodnej tyče 
 

2 

37a Kábel ramien  2 

37b Guľa 
 

1 

38 Spodný kábel 
 

1 

39 Vrchný kábel 
 

1 

40 Reťaz 

 

1 

41 Členkový popruh 

 

5 

42 Karabína 

 

2 

43 Popruhové držadlo 

 

2 

44 Ručná skrutka 

 

2 

45 Rýchloupínací gombík (krátky) 

 

2 

46 Rýchloupínací gombík (dlhý) 

 

1 

47 Hriadeľ (M16) 

 

2 

48 Hriadeľ (M10) 

 

2 

49 Oceľové puzdro (21 mm) 

 

2 
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50 U kábel 

 

2 

51 Kruhová zarážka 

 

2 

52 Malé olejové puzdro 

 

12 

53 Veľké olejové puzdro 

 

8 

54 Krytka nárazníka 

 

2 

55 Kladka (4“) 

 

4 

56 Kladka (3,5“) 

 

18 

57 Oceľové puzdro (49 mm) 

 

4 

58 Pologuľatá plastová krytka 

 

4 

59 Gumový krúžok 

 

2 

60 Zarážka 

 

1 

61 Puzdro kladky 

 

4 
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62 Stredná zarážka (40x80 mm) 

 

1 

63 Podložka 

 

2 

64 Oválna koncovka 

 

2 

65 Stredná zarážka (60x50) 

 

2 

66 Oválna krytka (50x100 mm) 

 

6 

67 Oválna krytka (40x80 mm) 

 

3 

68 Oválna krytka (41,6x70 mm) 

 

2 

69 Oválna krytka (30x70 mm) 

 

3 

70 Štvorcová krytka (50 mm) 

 

5 

71 Štvorcová krytka (50x100 mm) 

 

1 

72 Štvorcová krytka (25x50 mm) 

 

4 

73 Štvorcová krytka 25x50 mm 

 

4 

74 Štvorcová krytka (20x40 mm) 

 

4 
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75 Doštička 

 

1 

76 Guľatá vložka 32 mm 

 

8 

77 Guľatá vložka 25 mm 

 

4 

78 Skrutka M10x120 mm 

 

3 

79 Skrutka M10x105 mm 

 

1 

80 Skrutka M10x100 mm 

 

3 

81 Skrutka M10x70 mm 

 

5 

82 Skrutka M10x40 mm 

 

20 

83 Skrutka M10x35 mm 

 

2 

84 Skrutka M10x20 mm 

 

6 

85 Skrutka M8x45 mm 

 

2 

86 Skrutka M8x40 mm 

 

2 

87 Skrutka M8x25 mm 

 

1 

88 Skrutka M8x15 mm 

 

4 
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89 Skrutka M6x15 mm 

 

4 

90 Skrutka M6x8 mm 

 

2 

91 Podložka ø38xø11 

 

2 

92 Podložka M16 

 

4 

93 Podložka M10 

 

74 

94 Podložka M8 
 

6 

95 Prehnutá podložka M10 

 

4 

96 Nylonová matica M16 

 

4 

97 Nylonová matica M10 
 

39 

98 Nylonová matica M8 

 

1 

99 Vratová skrutka M10x65 mm 

 

2 

100 Koncovka hriadeľa 

 

1 

101 Plastová podložka 

 

1 

102 Puzdro regulátora hriadeľa 

 

1 

103 Kolík regulátora 

 

1 
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ROZLOŽENÁ KRESBA 

 

MONTÁŽNE KROKY 

KROK 1 

• Pripnite podstavcový rám (5) k zadnému podstavcu (11) a zaistite za použitia dvoch skrutiek 
M10x120 mm (78), štyroch prehnutých podložiek M10 (95) a dvoch nylonových matíc M10 
(97). 

• Vyberte dve skrutky M10x20 mm (84) a dve podložky M10 (93) z vodiacich tyčí závažia (13). 

• Vsuňte dve vodiace tyče (13) do zadnej časti základne (11) a zaistite dvoma skrutkami 
M10x20 mm (84) a dvoma podložkami M10 (93). 

• Nasuňte spodnú fixačnú tyč (12) na dve vodiace tyče (13) a zaistite pomocou dvoch skrutiek 
M8x15 mm (88). 
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• Nasuňte dva gumové krúžky (59) na vodiace tyče závažia (13). 

 

KROK 2 

• Nasuňte dvanásť segmentov závažia (31) dole na vodiace tyče (13). 

• Nasuňte puzdro regulačného hriadeľa (102) dole na regulačný hriadeľ (14) a na prvom otvore 
zaistite pomocou kolíka (103). 

• Vsuňte regulačnú tyč (14) do otvoru v závažiach (31). 

• Nasuňte vrchný segment závažia (30) dole na vodiace tyče (13) a zasuňte regulačný kolík 
závažia (27) do požadovaného otvoru. 

 

KROK 3 

• Spojte hlavný rám (6) spolu s podstavou (5) za pomoci dvoch vratových skrutiek M10x65 mm 
(99), dvoch podložiek M10 (93) a dvoch nylonových matíc M10 (97). 
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• Nasuňte vrchnú vrchnú tyč (15) na obe vodiace tyče (13) za pomoci dvoch skrutiek M8x15 
mm (88). 

• Odskrutkujte dve skrutky M10x20 mm (84) a odstráňte dve podložky M10 (93) z vodiacich tyčí 
(13). 

• Pripevnite vrchný krížový nosník (16) na obe vodiace tyče (13) a zaistite dvoma skrutkami 
M10x20 mm (84) a dvoma podložkami M10 (93). Po zaistení hornej fixačnej tyče (15) k dvom 
vodiacim tyčiam (13) sa musia obidve nachádzať blízko krížového nosníka (16). 

• Pripevnite vrchný krížový nosník (16) k hlavnému rámu (6) za pomoci dvoch skrutiek M10x70 
mm (81), štyroch podložiek M10 (93) a dvoch nylonových matíc M10 (97). 

 

KROK 4 

• Pripevnite nosník sedlovky (3) k hlavnému rámu (6) za pomoci dvoch skrutiek M10x70 mm 
(81), štyroch podložiek M10 (93) a dvoch nylonových matíc M10 (97). 

• Pripevnite predný stĺpik (2) k základni (5) a k nosníku sedlovky (3) za pomoci jednej skrutky 
M10x120 mm (78), jednej skrutky M10x100 mm (80), štyroch podložiek M10 (93) a dvoch 
nylonových matíc M10 (97). 

• Pripevnite držiak ramien (8) a doštičku (75) k hlavnému rámu (6) za pomoci dvoch skrutiek 
M10x70 mm (81), štyroch podložiek M10 (93) a dvoch nylonových matíc M10 (97). 

• Pripevnite dve ramená (9) k držiaku ramien (8) za pomoci veľkých puzdier (53), dvoch 
podložiek ø38xø11 (91), dvoch skrutiek M10x20 mm (84). Potom vsuňte krátke otočné 
gombíky (45) cez dva jednoduché otvory na držiaku ramien (8) a cez nejaký otvor na diele 
typu C, ktorý je na ramenách. 

• Pripevnite fixačný diel U (10) k ramenu (9) za pomoci veľkého puzdra (53), kruhovej zarážky 
(51) a skrutiek M6x6 mm (90). 

• Pripevnite oceľové puzdro (49) k fixačnému dielu U (10) za pomoci skrutky M10x40 mm (82), 
dvoch podložiek M10 (93) a jednej nylonovej matice M10 (97). 
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KROK 5 

• Pripevnite rozťažný diel podstavca (1) k prednému stĺpiku (2) za použitia jednej skrutky 
M10x105 mm (79), dvoch podložiek M10 (93) a jednej nylonovej matice (97). 

• Pripevnite ľavý spojnicový diel rámu (18) a pravý spojnicový diel rámu (20) k vrchnému 
krížovému nosníku (16) za použitia malých puzdier (52), hriadeľa M16 (47), dvoch podložiek 
M16 (92), dvoch nylonových matíc M16 (96) a dvoch plastových polkruhových krytiek (58). 

• Pripevnite prítlačné rameno (21) k ľavému spojnicovému dielu (18) a pravému spojnicovému 
dielu (20) za pomoci šiestich malých puzdier (52) jedného hriadeľa M16 (47), dvoch podložiek 
M16 (92), dvoch nylonových matíc M16 (96) a dvoch plastových polkruhových krytiek (58). 

• Vsuňte dlhý gombík (46) cez jeden otvor na prítlačnom ramene (21) a cez jeden otvor na 
doske. 

 

KROK 6 
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• Pripevnite opierku (29) k rámu opierky (7) za pomoci dvoch skrutiek M8x40 mm (86), dvoch 
podložiek M8 (94). 

• Pripevnite rám opierky (7) k hlavnému rámu (6) pomocou ručnej skrutky (44). 

• Pripevnite sedlo (28) k sedlovke (4) pomocou dvoch skrutiek M8x45 mm (85) a dvoch 
podložiek M8 (94). 

• Pripevnite sedlovku (4) k nosníku sedlovky (3) pomocou ručnej skrutky (44). 

• Vložte dve tyče (22) do sedlovky (4) a do rozťažného diela podstavca (1). 

• Nasaďte štyri nožné penové valce (33) na penové tyče (22). 

 

KROK 7 
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INŠTALÁCIA VRCHNÉHO KÁBLA (39) 

• Vrchný kábel (39) veďte cez drážku kladky (56) a potom cez vrchný krížový nosník (16). 

• Inštalujte kladku č. 1 (56) na vrchný krížový nosník (16) a zaistite pomocou skrutky M10x40 
mm (82), dvoch podložiek M10 (93) a jednej nylonovej matice M10 (97). 

• Nasaďte kladku č. 2 (56) na hlavný rám (6) a zaistite pomocou skrutky M10x40 mm (82), 
dvoch podložiek M10 (93) a jednej nylonovej matice M10 (97). 

• Pripevnite dve kladky č. 3 a 5, štyri oceľová puzdra 49 mm (57) a krytku kladky (19) medzi 
ľavý a pravý spojnicový diel rámu (18, 20) pomocou dvoch hriadeľov M10 (48), štyroch 
podložiek M10 (93) a štyroch nylonových matíc M10 (97). 

• Inštalujte kladku č. 4 (56) k hlavnému rámu (6) a zaistite pomocou jednej skrutky M10x40 mm 
(82), dvoch podložiek M10 (93) a jednej nylonovej matice M10 (97). 

• Inštalujte kladku č. 6 (56) k hlavnému rámu (6) pomocou jednej skrutky M10x40 mm (82), 
dvoch podložiek M10 (93) a jednej nylonovej matice M10 (97). 

• Inštalujte kladku č. 7 (56) k hlavnému rámu (6) pomocou jednej skrutky M10x40 mm (82), 
dvoch podložiek M10 (93) a jednej nylonovej matice M10 (97). 

• Inštalujte kladku č. 9 (56) k vrchnému krížovému nosníku (16) pomocou jednej skrutky 
M10x40 mm (82), dvoch podložiek M10 (93) a jednej nylonovej matice M10 (97). 

• Pripevnite skrutkovitý koniec vrchného kábla (39) k regulačnému hriadeľu (14) pomocou 
plastovej podložky (101). 

• Inštalujte kladku č. 8 (56) k dvom kladkovým úchytom (25) pomocou jednej skrutky M10x40 
mm (82), dvoch podložiek M10 (93) a jednej nylonovej matice M10 (97). 

• Pripevnite hrazdu na priťahovanie (17) k druhému koncu vrchného kábla (39) za pomoci 
karabíny (42). 
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INŠTALÁCIA SPODNÉHO KÁBLA (38) 

• Spodný kábel (38) prestrčte cez drážku kladky (56) a cez rozťažný diel podstavca (1). 

• Inštalujte kladku č. 10 (56) a dve puzdra kladky (61) k rozťažnému dielu podstavca (1) za 
použitia jednej skrutky M10x100 mm (80), dvoch podložiek M10 (93) a jednej nylonovej matice 
M10 (97). 

• Inštalujte kladku č. 11 (56) a dve puzdra kladky (61) k prednému stĺpiku (2) za použitia jednej 
skrutky M10x100 mm (80), dvoch podložiek M10 (93) a jednej nylonovej matice M10 (97). 

• Inštalujte kladku č. 12 (56) k podstavcovému rámu (5) za použitia jednej skrutky M10x40 mm 
(82), dvoch podložiek M10 (93) a jednej nylonovej matice M10 (97). 

• Inštalujte kladku č. 13 (56) ku kladke U (26) za použitia jednej skrutky M10x40 mm (82), dvoch 
podložiek M10 (93) a jednej nylonovej matice M10 (97). 

• Pripnite koniec spodného kábla (38) ku kladke U (26) pomocou jednej skrutky M8x25 mm 
(87), dvoch podložiek M8 (94) a jednej nylonovej matice M8 (98). 

• Pripnite spodnú tyč (23) alebo členkový popruh (41) k druhému koncu spodného kábla (38) za 
pomoci dvoch karabín (42) a jednej reťaze (40). 
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INŠTALÁCIA KÁBLOV RAMIEN (37) 

• Pretiahnite ramenný kábel (37) cez fixačný diel ramien (10). 

• Inštalujte dve kladky č. 14 a 22 (55) na fixačný diel ramien (10) pomocou dvoch skrutiek 
M10x40 mm (82), štyroch podložiek M10 (93) a dvoch nylonových matíc M10 (97). 

• Prevlečte ramenný kábel (37a) pod predmontovanú skrutku na diele ramien (10), cez guľu 
(37b) a zasuňte guľovité zakončenie kábla (37a) ku káblu U (50). 

• Inštalujte dve kladky č. 15 a 21 (55) k dvom ramenám (9) za použitia dvoch skrutiek M10x40 
mm (82), štyroch podložiek M10 (93) a dvoch nylonových matíc M10 (97). 

• Inštalujte dve kladky č. 16 a 20 (56) k držiaku ramien (8) za použitia dvoch skrutiek M10x40 
mm (82), štyroch podložiek M10 (93) a dvoch nylonových matíc M10 (97). 

• Inštalujte dve kladky č. 17 a 19 (56) k podstavcovému rámu (5) za použitia dvoch skrutiek 
M10x40 mm (82), štyroch podložiek M10 (93) a dvoch nylonových matíc M10 (97). 

• Pripevnite kladku č. 18 (56) ku kladke U (26) za použitia jednej skrutky M10x40 mm (82), 
dvoch podložiek M10 (93) a jednej nylonovej matice M10 (97). 

• Pripevnite dve popruhové držadlá (43) k dvom káblom U (50) za použitia dvoch karabín (42), 
dvoch skrutiek M10x35 mm (83), štyroch podložiek M10 (93) a dvoch nylonových matíc M10 
(97). 

POZNÁMKA: Karabínu (42) zaveste na jeden z dvoch D krúžkov na popruhu (43) podľa Vašej 
potreby. 
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KROK 8 

• Vložte hriadeľ  v tvare U (24) do oboch koncov (horného a dolného) bezpečnostnej krytky (32). 

• Pripnite bezpečnostnú krytku (32) k spodnej fixačnej tyči (12) a k vrchnej fixačnej tyči (15). 
Vzpriamte vrchnú fixačnú tyč (15) pre dotiahnutie bezpečnostnej krytky (32). Potom použite 
skrutky M8x15 (88) pre zaistenie vrchnej fixačnej tyče (15) na vodiacej tyči závažia (13). 
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CVIKY 

 

Tlak na prsia fixovaný 

 

Predkopávanie  

Široký chrbtový sval 

 

Tlak na prsia 

 

Motýlik  

Biceps v sede 

 

Horná kladka pred 
hlavou 

 

Horná kladka za hlavou 

 

Spodná kladka biceps 
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Horná kladka triceps 
 

Spodná kladka príťahy 

 

Zakopávanie v stoji 

 

Sedací sval 

ÚDRŽBA 

• Hoci je produkt vyrobený z kvalitných materiálov, je nutné vykonávať pravidelnú údržbu a 
kontrolu všetkých dielov či podliehajú opotrebovaniu. Zvlášť dôležité je to aj u lán, kladiek a 
káblov. Kontrolujte pravidelne a vymeňte v prípade potreby. Na poškodenom zariadení sa 
nesmie cvičiť. 

• Laná a káble sa dajú kontrolovať vizuálne. Poškodený povrch lán svedčí o možnom narušení. 
Povrch lán je veľmi dôležitý pre zachovanie funkčnosti a životnosti. Odporúča sa ročná (pri 
zariadeniach s viacerými užívateľmi potom polročná) výmena všetkých lán a káblov pre 
zachovanie bezpečnosti. 

• Odporúča sa denná kontrola neporušenosti všetkých dielov. 

• Istá miera rizika sa nedá nikdy úplne vylúčiť ani pri predpisovom užívaní zariadenia. Preto 
vždy cvičte rozumne a neprepínajte sa. Ak pocítite komplikácie alebo bolesť, cvičenie 
ukončite. 

• Poučte ďalších používateľov o možných rizikách. 

• Ak zariadenie nie je používané, preverte nepoškodenosť káblov pomocou prsta. Jazdite s ním 
po povrchu lana alebo kábla a hľadajte narušenia alebo vydutia. Poškodené káble alebo laná 
okamžite vymeňte za nové. 

• Vykonávajte očnú kontrolu prípadných prasklín alebo výčnelkov. 

• Preverte správnu cvičebnú záťaž (počet závažia). 

• Preverte správne umiestnenie a pevnosť všetkých nastavovacích kolíkov. 

• Čalúnenie utrite po každom cvičení. 

• Pravidelne čalúnenie čistite jemným prostriedkom alebo mydlom. Nepoužívajte abrazíva. 

• Chráňte pred špicatými alebo ostrými predmetmi. 

• Pravidelne kontrolujte utiahnutie skrutiek a matíc. Utiahnite v prípade potreby. 

• Kontrolujte správne napätie lán. 

• Vodiace tyče utierajte handričkou a zbavte prachu. Potom premažte mazivom na báze silikónu 
alebo teflónu. 

• Kontrolujte funkciu pružín a pružinových dielov. 

• Kontrolujte správne napätie kolíkov. 

• Ak istiace gombíky nefungujú správne, nechajte ich vymeniť. 

• Ak protišmykový povrch bude poškodený, vymeňte ho. 
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• Káble, laná, čalúnenie, rám, pružiny, kolíky a chrómové diely kontrolujte denne. Ostatné diely 
kontrolujte raz týždenne. 

• Ohľadom správneho prísunu nutričných hodnôt počas cvičenia sa poraďte s odborníkom. 
Dodržujte pravidelný pitný režim. Ohľadom správneho cvičenia a optimálnej frekvencie sa 
poraďte s odborníkom. 

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 

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

 

Dátum predaja:                  Pečiatka a podpis predajcu: 
 

 

 

 

 

 

 


