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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

• Manuál si přečtěte ještě před prvním použitím a uschovejte si ho pro budoucí potřebu. 

• Výrobek sestavte, udržujte a používejte pouze podle manuálu. Neprovádějte neschválené 
modifikace. 

• Pravidelně kontrolujte správné utažení všech šroubů a matic. Pravidelně kontrolujte případné 
poškození nebo opotřebení výrobku. Poškozený nebo opotřebovaný výrobek nepoužívejte. 

• Cvičte rozumně. V případě zdravotních komplikací cvičení ukončete a kontaktujte lékaře. 

• Před zahájením cvičení se zahřejte zahřívacími cviky. 

• Rovněž před zahájením cvičebního se poraďte s lékařem. Je to obzvláště důležité, pokud jste 
starší než 35 let nebo máte zdravotní komplikace. 

• Držte mimo dosah dětí a zvířat. Pouze dospělá osoba smí zařízení sestavit a používat. 

• Po montáži dobře zkontrolujte její správnost a funkčnost všech dílů. Pokud objevíte nějaký 
nedostatek, kontaktujte servis. 

• Během montáže buďte zvlášť opatrní. Využijte asistenci jiné dospělé osoby pro větší 
bezpečnost. 

• Nesprávné nebo nadměrné cvičení může způsobit vážné zdravotní komplikace nebo zranění. 
Dbejte všech zásad bezpečnosti. Poučte další uživatele o možných rizicích. 

• Vezměte si vhodné sportovní oblečení včetně obuvi. Neberte si příliš volný oděv, který se 
snadno zachytí. Vhodná je pevná sportovní obuv. 

• Všechny díly musí být pravidelně kontrolovány a okamžitě nahrazeny v případě potřeby. 
Opravy svěřte odbornému servisu. Promazání provádějte pouze v souladu s manuálem. 

• Dodržujte bezpečnost včetně hmotnostních limitů. Seznamte se nejdříve se všemi výstrahami 
na štítcích zařízení. 

• Ruce i ostatní tělesné části držte dál od pohyblivých částí. Zvolte pouze povolenou zátěž a 
příliš se nepřepínejte. 

• Žádná s nastavitelných částí nesmí překážet a bránit v pohybu uživatele. 

• Nepoužívejte venku nebo blízko vody. 

• Zařízení smí v daný čas používat pouze jedna osoba. Nepoužívejte neschválené doplňky 

•  Výrobek umístěte pouze na rovný, čistý a suchý povrch. Zachovejte dostatečný bezpečnostní 
odstup od jiných objektů, min. 0,6 m. 

• Kategorie S: (dle normy EN957) vhodné pro komerční využití. 

• Max. nosnost: 170 kg 

• VAROVÁNÍ: Přetěžování při tréninku může zavinit vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte 
nevolnost, okamžitě ukončete cvičení! 

• Hmotnost zařízení: 44 kg 

• Trny na kotouče o průměru 30 mm. 
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ROZMĚRY 

Níže uvedený nákres rozložení Vám pomůže rozhodnout o nejlepším umístění Vašeho přístroje. 

Celkový prostor potřebný pro provoz může být více v závislosti na uživateli. 

Minimální prostor na používání – šířka 3'1 "x délka 4'3" x výška 3'1 " 

 

 

 

Navrhovaný prostor k použití – šířka 4'5 "x délka 6'5" 
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REFERENČNÍ DIAGRAMY 

Při sestavování přístroje použijte následující diagramy jako referenční bod. 

Seznámení s přístrojem a orientace jeho komponentů usnadní montáž. Použijte následující diagramy, 
abyste si na přístroj a jeho aplikace zvykli. 

 
 

 

 

NEŽ ZAČNETE 

Uschovejte si tento manuál pro budoucí použití! 

Chcete-li maximalizovat používání zařízení, prostudujte si tento manuál. Tento manuál uschovejte pro 
budoucí použití nebo pro informace o součástkách. 

Toto zařízení je součástí řady Body-Solid kvalitních silových tréninkových strojů, které Vám umožní 
zaměřit se na specifické svalové skupiny, aby se dosáhlo lepší svalový tonus a celková tělesná 
kondice. 

Vybalení zařízení 

Přístroje jsou před odesláním pečlivě testovány a kontrolovány. Dodali jsme zařízení v několika 
kusech, které vyžadují montáž. Požádejte o pomoc během montáže. Opatrně rozbalte krabice a 
položte kusy na podlahu v blízkosti místa, kde plánujete zařízení používat. 
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Přístroj je navržen pro Vaše potěšení. Dodržováním těchto opatření a s použitím zdravého rozumu 
budete mít spoustu bezpečných a příjemných hodin zdravého cvičení s přístrojem Body-Solid GCEC-
340. 

Po montáži byste měli zkontrolovat všechny funkce, abyste zajistili správnou funkci zařízení. Pokud se 
vyskytnou problémy, nebo pokud některé položky chybí, nejprve zkontrolujte pokyny pro montáž a 
vyhledejte případné chyby, které se vyskytly během montáže. Pokud problém nedokážete odstranit, 
obraťte se na prodejce, od kterého jste zařízení zakoupili. 

PRÍPRAVA NA MONTÁŽ 

VAROVÁNÍ: Při montáži zařízení budete potřebovat pomoc. Nepokoušejte se o montáž sami. 

Musíte si přečíst a řídit se pokyny v tomto manuálu. Pokud přístroj nesestavíte a nebudete používat 
dle manuálu vaše případná reklamace nemusí být uznána. 

VAROVÁNÍ: Požádejte o pomoc! Nepokoušejte se sestavit přístroj sami. Před provedením 
následujících kroků zkontrolujte požadavky na instalaci. 

Potřebné nářadí 

Základní nářadí potřebné pro sestavení zahrnují: 

• Standartní sestavu klíčů 

• Sestavu metrických klíčů 

• Nastavitelný klíč 

• Sestavu imbusových klíčů 

• Gumové kladivo 

• Silikónový sprejový olej 

• Nůž 

Požadavky pro složení 

Při montáži dodržujte tyto požadavky 

• Umístěte GCEC-340 na pevný, rovný povrch. 

Hladký, rovný povrch pomáhá stroj udržet v rovině. Stroj v rovině má méně poruch. 

• Zabezpečte dostatek prostoru kolem stroje. 

Volný prostor kolem stroje umožňuje snadnější přístup a pohodlnější cvičení. 

• Vložte všechny šrouby ve stejném směru. 

Z estetických důvodů vložte všechny šrouby ve stejném směru, pokud není uvedeno jinak (v textu 
nebo na ilustracích). 

• Nechte si prostor na úpravu. 

Utáhněte upevňovací prvky, jako jsou matice a šrouby, aby byla jednotka stabilní, ale ponechte 
prostor pro nastavení. Upevňovací prvky nedotahujte, dokud k tomu nebudete vyzváni v 
montážních krocích. 
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MONTÁŽ 

Montáž GCEC-340 trvá profesionálnímu servisu asi 1 hodinu. 

Profesionální servis je doporučen! 

Pokud je tento typ zařízení montujete poprvé, naplánujte si podstatně více času. Pokud však máte 
vhodné nářadí, pomocníka a postupně budete postupovat podle kroků montáže, proces bude trvat 
určitou dobu, ale je poměrně jednoduchý. 

Tipy pro montáž 

• Přečtěte si všechny "Poznámky" na každé straně před začátkem každého kroku. 

• I když je možné sestavit GCEC-340 pouze pomocí ilustrací, v textu jsou uvedeny důležité 
bezpečnostní pokyny a další tipy. 

• Některé kusy mohou mít další otvory, které nebudete používat. Používejte pouze ty otvory, 
které jsou uvedeny v pokynech a obrázcích. 

VAROVÁNÍ! 

Než začnete, měli byste se podívat na rychlou referenční příručku, která zobrazuje veškerý spojovací 
materiál spolu s příslušnými čísly komponentů v návodu k montáži. 

Chcete-li zjistit délku konkrétního šroubu, změřte její dřík (dlouhá, úzká část pod hlavou) pomocí 
pravítka. Viz následující diagram: 
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Krok 1 

Dávejte pozor na sestavení všech komponent v pořadí, v jakém jsou prezentovány. 

POZNÁMKA: V tomto kroku utáhněte veškerý spojovací materiál pouze ručně, bez použití nářadí. 
Neutahujte klíčem až do konce kroku 3. 

A. Nasuňte obě patky (12) do vertikálního rámu Multi-Hip (K). 

B. Nasuňte obě patky (12) do zadního rámu (H). 

C. Nasaďte obě gumové svorky (25) na základní rám základny (A) podle obrázku. 

D. Patku (12) zasuňte do prodlužovacího rámu nohy (B). 

E. Připevněte gumovou svorku (25) na prodlužovací rám nohy (B). 

F. Vertikální rám Multi-Hip (K) vložte do prodlužovacího rámu nohy (B) a zajistěte ho pomocí: 

Jedné 4 (šroub se šestihrannou hlavou M10 x 65) 

Dvou 9 (podložka M10) 

Jedné 7 (nylonová matice M10) 

G. Rám pro prodloužení nohy (B) připojte k hlavnímu rámu základny (A) pomocí: 

Dvou 2 (šroub se šestihrannou hlavou M12 x 75) 

Dvou 8 (podložka M12) 

Dvou 6 (nylonová matice M12) 

H. Připojte zadní základní rám (H) k základnímu rámu (A) pomocí: 

Dvou 2 (šroub se šestihrannou hlavou M12 x 75) 

Dvou 8 (podložka M12) 

Dvou 6 (nylonová matice M12) 
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Kompletní krok 1 
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Krok 2 

Dávejte pozor na sestavení všech komponent v pořadí, v jakém jsou prezentovány. 

POZNÁMKA: V tomto kroku utáhněte veškerý spojovací materiál pouze ručně, bez použití nářadí. 
Neutahujte klíčem až do konce kroku 3. 

A. Připojte držák nohy (C) k rámu prodloužení nohy (B) pomocí: 

Dvou 2 (šroub se šestihrannou hlavou M12 x 75) 

Dvou 8 (podložka M12) 

Dvou 6 (nylonová matice M12) 

B. Připojte spodní držák nohou (C) a levý spodní držák (J) k hlavnímu rámu základny (A) pomocí: 

Dvou 1 (šroub se šestihrannou hlavou M12 x 80) 

Dvou 6 (nylonová matice M12) 

C. Vložte kulatý koncový uzávěr (22) do levého dolního držáku nohy (J). 

D. Vložte kulatý koncový uzávěr (22) do spodního držáku nohou (C). 

E. Připojte dva L profily (M) k základnímu rámu základny (A) podle obrázku pomocí: 

Jedné 3 (šroub se šestihrannou hlavou M10 x 80) 

Dvou 9 (podložka M10) 

Jedné 7 (nylonová matice M10) 

F. Zbývající dva L profily (M) připojte k hlavnímu rámu základny (A) podle obrázku pomocí: 

Jedné 3 (šroub se šestihrannou hlavou M10 x 80) 

Dvou 9 (podložka M10) 

Jedné 7 (nylonová matice M10) 

G. Připevněte sedlo (N) na L profil (M) pomocí: 

Čtyř 5 (šroub se šestihrannou hlavou 5/16 "x 1 1/4) 

Čtyř 11 (pružná podložka 5/16 ") 

Čtyř 10 (podložka 5/16 ") 

H. Obě nylonová pouzdra (19) zasuňte do hlavního základního rámu (A). 

I. Vložte obě koncovky (14) do nastavitelné trubice (I). 

J. Vsuňte nastavitelnou trubici (I) do hlavního rámu základny (A) a zajistěte ji pomocí T-
tvarovaného kolíku (31). 

K. Nasuňte váleček (P) do nastavitelné trubice (I). 

L. Pěnový váleček (23) nasuňte na obě strany válce (P) 

M. Nylonovou podložku (27) nasuňte na obě strany válce (P). 

N. Nasaďte kulatý uzávěr (26) na obě strany válce (P). 
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Kompletní krok 2 
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Krok 3 

Dávejte pozor na sestavení všech komponent v pořadí, v jakém jsou prezentovány. 

POZNÁMKA: Bez použití nářadí dotáhněte veškerý spojovací materiál až do konce tohoto kroku. 

A. Obě nylonová pouzdra (19) zasuňte do hlavního základního rámu (A). 

B. Koncový uzávěr (14) vložte do rámu opěradla (E). 

C. Připojte opěradlo (O) k rámu opěradla (E) pomocí: 

Čtyř 5 (šroub se šestihrannou hlavou 5/16 "x 1 1/4") 

Čtyř 11 (pružná podložka 5/16 ") 

Čtyř 10 (podložka 5/16 ") 

D. Posuňte rám opěradla (E) do hlavního rámu základny (A) a zajistěte jej pomocí T-tvarovaného 
kolíku (31). 

E. Vložte obě kulaté koncovky (15) do ramene předkopávání (D). 

F. Vložte koncový uzávěr (13) do ramene předkopávání (D). 

G. Vložte koncovku (14) do ramene na závaží (F). 

H. Vložte gumovou vložku (18) do ramene na závaží (F). 

I. Vložte obě kulaté koncovky (16) do ramene na závaží (F). 

J. Pěnový váleček (24) nasuňte na rameno předkopávání (D). 

K. Posuňte manžetu hřídele (21) na rameno předkopávání (D) a zajistěte pomocí šroubu s 
vnitřním šestihranem (29). 

L. Nylonovou podložku (20) nasuňte na seřizovače závaží (G). 

M. Posuvný seřizovač závaží (G) posuňte do ramene na předkopávání (D), rámu na prodloužení 
nohy (B) a ramene na závaží (F). 

N. Zasuňte kolík (28) do seřizovače závaží (G) a potom seřizovač závaží (G) zajistěte utažením 
čtyř šestihranných šroubů (29) na rameni závaží (F). 

O. Vložte kulatý koncový uzávěr (17) na hřídel (L). 

P. Vložte hřídel (L) do prodlužovacího rámu nohy (B). 

Q. Gratulujeme, montáž GCEC340 je dokončena. 

R. Pokud zařízení není používáno, nastavitelná trubice (I) se může umístit tak, jak je znázorněno 
na obrázku 1. 
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S.  

 
 

Kompletní krok 3 Obrázek 1 

 

UPOZORNĚNÍ, BEZPEČNOST A ÚDRŽBA 

Je nezbytné, aby se uživatel seznámil a porozuměl všem upozorněním na zařízení. 

Abyste minimalizovali riziko zranění, dodržujte všechny bezpečnostní pokyny dodané se zařízením a 
návod k obsluze. 

Před každým použitím se ujistěte, že všichni uživatelé seznámení se všemi upozorněními a varování. 
V opačném případě může dojít k usmrcení nebo vážnému zranění. 
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Je bezpodmínečně nutné, abyste si tento manuál ponechali a měli byste mít jistotu, že jsou všechny 
výstražné štítky jsou čitelné a neporušené. 

Přesné řemeslné zpracování zajišťuje schopnost Body-Solid dodávat produkty nejvyšší kvality. Naše 
výrobky byly pečlivě navrženy tak, aby zajistili bezpečný a efektivní dlouhodobý provoz. 

Je třeba si však uvědomit, že bezpečné používání tohoto zařízení vyžaduje, aby si uživatelé pozorně 
přečetli a dodržovali doporučení, upozornění a pokyny pro údržbu, které jsou uvedeny v tomto 
manuálu. 

Pravidelná kontrola a údržba mají zásadní význam pro zajištění maximální bezpečnosti a výkonu. 
Body-Solid využívá nejkvalitnější dostupné materiály, ale opotřebení je nevyhnutelné. Proto musíte 
zařízení důkladně zkontrolovat tak, jak je uvedeno v plánu údržby. 

Uvědomte si, že nebezpečné podmínky mohou nastat i během záruční doby. Záruka nepopírá 
odpovědnost majitele za důkladné, pečlivé a každodenní kontroly stroje. 

Včetně údržby zařízení je odpovědností majitele i: 

• Ujistěte se, že vždy poskytujete přiměřený dohled všem koncovým uživatelům. 

• Ujistěte se, že jste poučili všechny koncové uživatele o správném používání. 

• Ujistěte se, že všechny orgány dozoru a osobní trenéři, kteří poučují koncové uživatele o 
používání zařízení, jsou řádně vyškoleni a znají funkci a důležitost každé úpravy a nastavení. 
Také se ujistěte, že tito školitelé poskytují koncovým uživatelům náležité pokyny o základech 
silového tréninku. 

Lana 

• Zatímco stroj není používán, opatrně spusťte prsty podél kabelu, abyste se ujistili, zda se 
jedná o párání lana nebo jsou na laně vypouklé plochy. Kabely okamžitě vyměňte při prvním 
náznaku poškození nebo opotřebení. Zařízení nepoužívejte, dokud nebude poškozený kabel 
vyměněn. 

• Vizuálně zkontrolujte kabely, zda nejsou roztřepené, prasklé, odlupovala nebo odbarvené. 

• Zkontrolujte vůli lan a podle potřeby upravte napnutí lan. 

• Zkontrolujte, zda je pojistná matice na horní šroubu vodící tyče pevná. 

Čalounění 

• Po každém tréninku otřete a dezinfikujte. 

• Pravidelně si dělejte čas na použití jemného mýdla nebo jemného čisticího prostředku na 
vinylové čalounění. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky, které nejsou určeny k 
použití na vinylu. 

• Během používání nemějte v kapsách ostré nebo špičaté předměty, které by mohly čalounění 
poškodit. 

Matice, šrouby a spojovací materiál 

• Pravidelně kontrolujte všechny matice a šrouby. V případě potřeby dotáhněte. Pokud se zdá, 
že se šrouby periodicky uvolňují, použijte Loctite 242 na dlouhodobé vytvrzení. 

• Opakovaně projděte postupy utahování, abyste se ujistili, že veškerý spojovací materiál je 
správně utažen. 

Vodící tyče 

• Čistěte bezprašným hadříkem. Namažte mazivem na bázi silikonu nebo teflonu. 

Nastavení, zajišťovací kolíky, upínací knoflíky 

• Zkontrolujte všechny kusy, zda nejsou viditelně opotřebované nebo poškozené. 

• Zkontrolujte pružiny, karabiny a kolíky pro správné napnutí a zarovnání. 

• Pokud se pružina přilepí nebo ztratí svou tuhost, okamžitě ji vyměňte. 
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Protiskluzové povrchy 

• Vyměňte je, pokud se jeví opotřebení nebo jsou kluzké. 

Výstražné štítky 

• Zkontrolujte a seznamte se se všemi bezpečnostními upozorněními a dalšími informacemi o 
používání na štítcích. 

Plán údržby Denní Týdenní 

lana: 

1. Zkontrolujte napnutí, koncovky a nátěry. 

2. Zkontrolujte, zda je dotažena matice na horním šroubu vodící 
tyče. 

  

Čalounění: 

1. Otřete a osušte. 

2. Očistěte a upravte. 
  

Rám:  

1. Otřete a osušte. 

2. Naleštit a navoskujte. 
  

Chróm:  

1. Otřete a osušte. 

2. Naleštit a navoskujte. 
  

Matice, šrouby a spojovací materiál 

1. Utáhněte a / nebo nastavte podle potřeby. 
 

 

Vodící tyče: 

1. Namažte a očistěte. 
 

 

Lineární tyče: 

1. Namažte a očistěte. 
 

 

Obalení sedla: 

1. Namažte a očistěte. 
 

 

Nastavení, zajišťovací kolíky, upínací knoflíky: 

1. Utáhněte a / nebo nastavte podle potřeby. 
 

 

Kolíky nastavení závaží: 

1. Zkontrolujte stav kolíku. 
 

 

Výstražné štítky: 

1. Zkontrolujte stav. 

2. Pokud se roztrhne, nebo jinak poškodí a vyměňte výstražný 
štítek. 

 
 

Pružiny a kolíky: 

1. Utáhněte a / nebo nastavte podle potřeby. Opotřebované 
pružiny vyměňte.  
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Protiskluzové povrchy: 

1. Zkontrolujte stav. 

2. Vyměňte, pokud je poškozen. 

 
 

Rukojetě/válce: 

1. Zkontrolujte stav 

2. Pokud jsou opotřebované nebo poškozené, vyměňte je. 

 
 

POKYNY KE CVIČENÍ 

Cvičení je prospěšné pro Vaše zdraví, zlepšuje fyzickou kondici, tvaruje svalstvo a v kombinaci s 
kaloricky vyváženou stravou vede ke snížení hmotnosti. 

1. ROZCVIČKA 

Tato fáze slouží k prokrvení celého těla, k zahřátí svalstva, snižuje riziko křečí a svalového poranění. 
Doporučujeme provádět níže uvedené protahovací cviky. Při přetahování setrvejte v krajní poloze 
přibližně 30 sekund, nedělejte trhavé pohyby a nekmitejte. 

 

2. SAMOTNÉ CVIČENÍ 

Tato fáze je fyzicky namáhavější. Pravidelným cvičením se posiluje svalstvo. Tempo si můžete určit 
sami, ale je velmi důležité, aby bylo stejné po celou dobu cvičení. Tepová frekvence by se měla 
pohybovat v cílové zóně (viz obrázek níže). 
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Tato fáze by měla trvat minimálně 12 minut. Většině lidí trvá tato fáze 15 - 20 minut. 

3. ZKLIDNĚNÍ 

Tato fáze slouží k uklidnění činnosti kardiovaskulární soustavy a uvolnění svalstva. Měla by trvat 
přibližně 5 minut. Můžete opakovat zahřívací cviky nebo pokračovat ve cvičení zvolnění tempem. 
Protažení svalů po cvičení je nesmírně důležité – opět je třeba se vyvarovat trhavým pohybem a 
kmitání. 

Se zlepšující se kondicí můžete prodlužovat délku a zvyšovat intenzitu cvičení. Trénujte pravidelně, 
nejméně třikrát týdně. 

TVAROVÁNÍ SVALSTVA 

Pro tvarování svalstva je důležité nastavit vysoký stupeň zátěže. Svaly tak budou více namáhané, což 
může způsobit, že nebudete schopní cvičit tak dlouho, jak byste si přáli. Pokud se současně snažíte o 
zlepšení kondice, je třeba tomu trénink přizpůsobit. Během zahřívací a závěrečné fáze tréninku cvičte 
obvyklým způsobem, ale ke konci cvičení zvyšte odpor přístroje. Pravděpodobně budete muset 
zpomalit rychlost, aby tepová frekvence zůstala v cílové oblasti. 

SNÍŽENÍ HMOTNOSTI 

Množství spálených kalorií záleží jen na délce a intenzitě cvičení. Podstata je stejná jako při kondičním 
cvičení, avšak cíl je jiný. 

SEZNAM DÍLŮ 

Označení Popis Počet ks 

A Základný rám 1 

B Rám na prodloužení nohy 1 

C Spodní rám nohy 1 

D Rameno předkopávání 1 

E Rám opěradla 1 

F Rameno závaží 1 

G Seřizovač závaží 1 

H Zadní rám 1 

I Nastavitelná trubice 45 x 1,8 x 405L 1 
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J Levý dolní držák nohy 1 

K Vertikální rám 1 

L Hřídel Ø 25,4 x 108L (8220-017) 1 

M L profil 38 x 6 x 125 (8331-018) 4 

N Sedlo (9122-021) 1 

O Opěradlo (9112-008) 1 

P Válec Ø 1 "x 1,6 x 493L 1 

 

SPOJOVACÍ MATERIÁL 

Označení Popis Počet ks 

1 

Šestihranný šroub M12 x 80 

 

2 

2 

Šestihranný šroub M12 x 75 

 

6 

3 

Šestihranný šroub M10 x 80 

 

2 

4 

Šestihranný šroub M10 x 65 

 

1 

5 

Šestihranný šroub 5/16" x 1 1/4" 

 

8 
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6 

Nylonová matice M12 

 

8 

7 

Nylonová matice M10 

 

3 

8 

Podložka M12 

 

6 

9 

Podložka M10 

 

6 

10 

Podložka 5/16" 

 

8 

11 

Pružná podložka 5/16" 

 

8 

12 Patka 2 "x 2" (9211-024) 5 

13 Koncovka 2 "x 2" (9211-087) 1 

14 Koncovka 1 3/4 "x 1 3/4" (9211-091) 4 

15 Kulatá koncovka Ø 50 (9211-074) 2 

16 Kulatá koncovka Ø 1 "(9211-016) 2 

17 Kulatá koncovka Ø 31 x 65 (9212-004) 1 
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18 Gumová vložka Ø 2 1/2 "(9310-012) 1 

19 Nylonové pouzdro 60 x 45 (9211-032) 4 

20 Nylonová podložka Ø 1 "(9214-001) 1 

21 Manžeta hřídel Ø 2 "(8130-065) 1 

22 Kulatá koncovka Ø 1 "(9260-021) 2 

23 Pěnový váleček Ø 4 "x 8" (9161-054) 2 

24 Pěnový váleček Ø 6 "x 16" (9161-057) 1 

25 Gumová svorka 2 "x 2" (9210-010) 3 

26 Kulatá koncovka Ø 1 "(8341-033) 2 

27 Nylonová podložka Ø 3 "(9214-008) 2 

28 Kolík 6 x 45L (8890-060) 1 

29 Šroub s vnitřním šestihranem M8 x 8 5 

30 Bezpečnostní kolík 1/2 "x 65L (8250-067) 1 

31 Bezpečnostní T-kolík 3 "(8250-012) 1 

32 Pěnová rukojeť 1 1/2 "OD x 14 3/4" L (9162-023) 2 

33 Pěnová rukojeť 1 1/2 "OD x 6 3/4" L (9162-004) 3 

34 Olejové pouzdro 1 "ID x 1 ¾ OD (8520-004) 1 

35 Nálepka bezpečnostního kolíku (9440-104) 1 

36 Výstražný štítek (9440-105) 1 

37 Štítek na údržbu (9440-103) 1 

38 Logo Body-Solid (9440-027) 1 

39 Výstražní štítek (9440-217)  

40 Deska Body-Solid (9440-199)  
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NÁKRES 
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OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se 
výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na 
nejbližší sběrné místo k tomu určené. 

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních 
dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně 
příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci. 

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. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., 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, 
IČ: 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. 

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 
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• 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. 

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:  


