
 

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ 

IN 14177 Posilovací klec Body Craft F430 

 



2 

 

OBSAH 

ÚVOD ...................................................................................................................................................... 3 

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY ................................................................................................................. 3 

ROZLOŽENÉ ZAŘÍZENÍ ......................................................................................................................... 4 

SEZNAM DÍLŮ......................................................................................................................................... 5 

POKYNY K SESTAVENÍ ......................................................................................................................... 7 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE .................................................................................................... 9 

 



3 

 

ÚVOD 

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Správné používání posilovací věže by mělo vést k posílení 
svalstva a zlepšení tělesné kondice. Abyste se vyhnuli případnému zranění, přečtěte si tento manuál 
pečlivě ještě před prvním cvičením a dodržujte veškerá varování a doporučení. Manuál si uschovejte 
pro případ budoucí potřeby. 

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 

Před začátkem cvičení konzultujte svůj zdravotní stav s lékařem. Je to zvláště vhodné u osob starších 
35 let a u lidí se zdravotními problémy. Pro bezpečné používání výrobku se řiďte uvedenými předpisy: 

1. Zařízení sestavujte pouze na rovném a čistém povrchu. 

2. Pravidelně čistěte rám i podložky. Používejte pouze teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte 
drsné hadříky nebo chemické prostředky. 

3. Před zahájením cvičení konzultujte svůj zdravotní stav s lékařem. 

4. Nepřeceňujte své možnosti a příliš se nepřepínejte. Pokud během cvičení pocítíte bolest nebo 
nevolnost, okamžitě přestaňte. 

5. Před každým použitím zkontrolujte, zda všechny šrouby pevně drží. Kontrolujte pravidelně 
opotřebovanost zařízení. Poškozené nebo opotřebované díly a součástky musí být ihned 
vyměněny. Při nastavování sedadla se ujistěte, že je pojistný kolík správně zacvaknutý. 
V jiném případě by se mohlo sedadlo sesmeknout a způsobit úraz. 

6. Pokud se na zařízení objeví ostré hrany, nepoužívejte ho. 

7. Zařízení nepoužívejte venku. 

8. Žádná nastavitelná část nesmí vyčnívat, aby nebránila uživateli v pohybu. 

9. Na zařízení nepouštějte děti a domácí zvířata. Nenechávejte je bez dozoru ani v blízkosti 
zařízení. 

10. Nepokládejte ruce, chodidla nebo vlasy blízko pohyblivých částí. Ruce dávejte pouze na 
určená místa. 

11. Cvičte přiměřeně, abyste si nepřivodili úraz. Před každým cvičením vykonejte zahřívací cviky 
(cca 5 – 10 minut) pro lepší pružnost svalů. Po cvičení dělejte relaxační cviky (cca 5 – 10 
minut). 

12. Zařízení používejte pouze v souladu s manuálem. Pokud si nejste něčím jisti, kontaktujte 
zákaznický servis. 

13. Zařízení umístěte pouze na rovný a čistý povrch. Pro větší bezpečnost zachovejte kolem 
celého zařízení volnou plochu min 0,6 m. Pro ochranu podlahové krytiny nebo koberce 
můžete použít podložku. 

14. Na cvičení se vhodně sportovně oblékněte. Nenoste příliš volný oděv. Používejte obuv s proti-
skluzovými podrážkami. 

15. Zařízení není určeno pro lidi se zdravotními komplikacemi nebo zraněními. Dále by je neměli 
používat lidé se sníženou vnímavostí nebo s jiným postižením. Taktéž uživatelé s minimálním 
cvičebními zkušenostmi by jeho použití měli důsledně zvážit. Zařízení není vhodné pro 
těhotné ženy. 

16. Zařízení smí současně používat pouze jedna osoba. 

17. Na zařízení ani do jeho blízkosti nepokládejte žádné ostré předměty. Při sestavování dejte 
pozor, ať si neporaníte ruce.  

18. Max. zatížení: 500 kg (1200 lbs)  

19. Kategorie: HC (dle normy EN957) vhodné pro domácí použití. 

20. VAROVÁNÍ: Přetěžování při tréninku může zavinit vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte 
nevolnost, okamžitě ukončete cvičení! 
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ROZLOŽENÉ ZAŘÍZENÍ 
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SEZNAM DÍLŮ 

Č. Vzhled Název Popis Ks 

1 
 

Zadní stojan  1 

2 
 

Levý rám základny  1 

3 

 

Pravý rám základny  1 

4 
 

Přední sloupek 78,2” (1987 mm) 2 

5 
 

Zadní sloupek 

76,5” (1942 mm) 

Na horním konci 
vevařena trubka. 

2 

6 

 

Zadní horní rám  1 

7 

 

Horní rám  2 

8 

 

Přitahovací tyč  1 

9 

 

Bezpečnostní rám  2 

10 

 

Úchyt pro tyč  2 

11 
 

Opěrná deska  2 

12 

 

Patka 45x75 mm 4 

13 
 

Koncový kryt 45x75 mm 4 

14 

 

Posuvník 45x75 mm 12 

15 
 

Pojistný kolík  6 

16a 
 

Nárazník úchytu tyče  4 
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16b  
Nárazník bezpečnostního 

rámu 
 2 

17 

 

Šroub ½“x4” 16 

18 

 

Šroub ½”x2-3/4” 8 

19 
 

Šroub 3/8”x¾” 6 

20 
 

Šroub 4.5x10 mm 16 

21 
 

Podložka ½” 32 

22 
 

Podložka 3/8” 6 

23 
 

Nylonová matice ½” 24 

1 palec = 2,54 cm 
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POKYNY K SESTAVENÍ 

POZNÁMKA: Šrouby pevně utáhněte až dle instrukcí. 

Krok 1 

1. Připevněte zadní stojan (1) k pravému rámu základny (3) a k levému rámu základny (2). 
Použijte přitom čtyři ½”x4” šrouby (17), čtyři podložky (21) a čtyři ½” nylonové matice (23). 
Opěrné desky, které jsou přivařeny k rámům základny, mají být vně zařízení. Na konce rámů 
základny nasuňte čtyři 45x75 mm patky (12).  

2. Připevněte přední sloupky (4) k rámům základy (přední sloupky jsou delší než zadní). Použijte 
čtyři ½”x4” šrouby (17), osm podložek (21) a čtyři nylonové matice (23). 

3. Připevněte zadní (kratší) sloupky (5) k rámu základny. Použijte čtyři ½”x4” šrouby (17), osm 
podložek (21) a čtyři nylonové matice (23). Ujistěte se, že konce s vevařenou trubkou jsou 
nahoře. 

4. Nasuňte bezpečnostní rámy (9) přes horní konec sloupků pomocí pružných čepů směrem 
dolů. Poté na sloupky nasuňte úchyty pro tyč (10). Tyto úchyty mohou být umístěny jak na 
předních sloupcích (4), tak na zadních sloupcích (5). Záleží na Vás. Většinou se umisťují na 
přední sloupky. Vložte dvě koncové krytky 45x75 (13) do zakončení předních sloupků (4). 
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Krok 2 

1. Upevněte horní rámy (7) k zadnímu hornímu rámu (6). Použijte šest 3/8”x3/4” šroubů (19) a 
šest podložek 3/8“ (22). Připevněte horní rámy (7) k předním sloupkům (4) pomocí čtyř ½”x2 
¾” šroubů (18), osmi podložek (21) a čtyřech ½” nylonových matic (23). 

2. Připevněte zadní horní rám (6) k zadnímu sloupku (5). Použijte přitom čtyři ½”x2-¾” šrouby 
(18), osm podložek (21) a čtyři ½” nylonové matice (23). Vložte dva 45x75 koncové kryty (13) 
do zakončení zadního horního rámu (6).  

3. Připevněte přitahovací tyč k horním rámům (7) za pomocí dvou opěrných desek (11), čtyř 
½”x4” šroubů (17) a čtyř ½” nylonových matic (23). 

POZNÁMKA: Teprve nyní veškeré šrouby řádně utáhněte. 

POZOR: Správné utažení šroubů a matic kontrolujte před každým cvičením. Zařízení používejte 
pouze v souladu s manuálem. 
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE 

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů 

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované 
prodávajícím na zboží dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků 
uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, 
a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve 
věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných. 

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, 
 I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 
116888. 

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který 
spotřebitelem není. 

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v 
rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem 
svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a 
obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.  

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi 
prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní 
smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.  

Záruční podmínky 

Záruční doba 

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, 
faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby 
poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena. 

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro 
použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti. 

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt): 

 zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, 
nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a 
klik ke středové ose 

 nesprávnou údržbou 

 mechanickým poškozením 

 opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé 
mechanismy, kloubové spoje, atd.) 

 neodvratnou událostí, živelnou pohromou 

 neodbornými zásahy 

 nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, 
působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem 
nebo rozměry  

Reklamační řád  

Postup při reklamaci vady zboží  

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí 
škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, 
které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit. 
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Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost 
reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž 
doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má 
prodávající právo reklamaci odmítnout.  

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky 
záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu 
nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace 
servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na 
dopravu.  

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za 
neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s 
neoprávněnou reklamací.  

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních 
podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny 
vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat 
výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších 
technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží 
prodávajícímu.  

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude 
dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží 
předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v 
uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající 
povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.  

 

Datum prodeje:      Razítko a podpis prodejce:  

 

  

 


