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1. Bezpečnostné pokyny 
Tento produkt bol navrhnutý iba pre domáce použitie. Profesionálne použitie, obchodné 
použitie v telocvični a cvičebných centrách, automaticky zruší  výrobcov a /alebo dovozcov 
zo zodpovednosti za výrobok. 
 
Než začnete tréning prečítajte si pozorne návod a usmernenia pre informáciu, v prípade 
opravy alebo náhradných dielov. 

• Tento produkt je vyrobený len pre domáce použitie 
• Postupujte starostlivo podľa pokynov v montážnom návode 
• Používajte len originálne náhradné diely 
• Pred montážou sa uistite, či je produkt kompletný  pomocou priloženého zoznamu 

dielov 
• Pre montáž používajte iba vhodné náradie a požiadajte o pomoc s montážou v prípade 

potreby 
• tento produkt umiestnite na rovnú, nie klzkú plochu. Vzhľadom k prípadnej korózii, sa 

neodporúča používať toto zariadenie vo vlhkom prostredí 
• Kontroľujte pred prvým tréningom a každé 1-2 mesiace, všetky spojovacie prvky, či 

sú tesne pritiahnuté a či sú v dobrom stave 
• .Vymeňte chybné súčasti ihneď a / alebo udržiavajte zariadenie z prevádzky po dobu 

opravy. Pre opravu používajte iba originálne náhradné diely 
•  Ak nemáte skúsenosti s opravou takéhoto zariadenia, požiadajte o radu svojho 

predajcu 
• Vyhnite sa používaniu agresívnych čistiacich prostriedkov pri čistení 
• Uistite sa, že tréning začína až po správnej montáži a kontrole. 
• Tento posilňovač je určený pre dospelých. Uistite sa, že deti používajú tento prístroj 

len pod dohľadom dospelej osoby. 
• Uistite sa, že sú si vedomí možných rizík, ako napr. pohyblivé časti, počas tréningu 

. 
Upozornenie: nesprávny / nadmerný tréning môže spôsobiť poškodenie zdravia. 

• Riaďte sa pokynmi pre správne prípravy, ako je uvedené v návode školenia. 
• Poraďte sa so svojím lekárom pred začatím cvičebného programu. Vie poradiť , ktorý 

druh cvičenia je pre vás vhodný 
• Dodávateľ nemôže ručiť za chyby vzniknuté prekladom alebo technickou zmenou 

produktu. 
• Všetky zobrazené údaje sú približné  a nemôžu byť použité v akejkoľvek medicínskej 

praxi 
2. Zahrievacie cvičenia: 

 



 
 

 
 
 

 
Obsah balenia: 
 



 
 

 
 

 



Zoznam dielov: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Montážne inštrukcie: 
 
Krok:1 
 
Pripevnite predný stabilizátor (2) k hlavnému rámu (1) Zarovnajte otvor a zaistite 
dvomi M10 * 72 mm viacúčelovými skrutkami (28), štyrmi Ø10mm podložkami (33) a 
dvomi M10 maticami (35). 
 
Pripevnite zadný stabilizátor (3) k hlavnému rámu (1) Zarovnajte otvor a zaistite tri 
M10 * 20MM viacúčelové skrutky (27) a tri Ø10mm podložky (33) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Krok :2 
 
Pripojte sedadlovú podložku (23) k rámu sedadla (4). Vyrovnajte otvor a zaistite 
štyrmi M8 * 52mm šesťhrannými skrutkami (31) a štyrmi Ø8 podložkami (34). 
 
Pripevnite dva nastaviteľné držiaky sedadla (9) na každej strane nosného rámu (4). 
Vyrovnajte otvor a zaistite jednou M10 * 85 mm viacúčelovou skrutkou (29), štyrmi 
Ø10mm podložkami (33)a jedenou M10 lietavou maticou (35). 
 
Pripevnite podložku držiaka (25) na dve konzoly nosného rámu (5). Vyrovnajte otvor 
a zaistite štyrmi M8 * 52mm šesťhrannými skrutkami (31) a štyrmi 8mm podložkami 
(34). 
 
Pripojte čelnú podložku (24) na hornej časti nosného rámu (5). Vyrovnajte otvor a 



zaistite dvomi M8 * 52mm šesťhrannými skrutkami (31) a dvomi 8mm podložkami 
(34). 

 

 
 

 
 
 
 
Krok:3 
 
Pripojte šikmé operadlo (6) do stredu pomocou opierok nosného rámu (5), vyrovnajte 
otvor , zatiahnite M10 *150MM imbusovú skrutku(30), dve Ø10mm podložky (33) a 
jednu lietavú maticu M10 (35). 

 

 
Krok:4 
 



Pripevnite bezpečnostné podložky, namontujte podložky opierky na čape na hlavnom 
ráme (1), zarovnajte otvor a zaistite jednou nápravou 141mm (11), dvomi M10 * 
20MM imbusovými skrutkami (27) a dvomi Ø10mm veľkými podložkami (38) . 

 
 

 

 
 
Krok: 5 
 
Zaistite na druhej strane nastavenie sedadla (9) s jednou objímkou (8), jedenou M10 
* 85MM imbusovou skrutkou (29), dvomi Ø10mm podložkami (33) a jednou lietacou 
maticou M10 (35). Sedačka má dve polohy sklonu nastavenia, umiestnite nastavenie 
sedadla do požadovanej polohy pred tréningom. 

 



Krok:6  
 
Posuňte penové trubice (10) do otvoru na hornej časti nôh podpory držiaka (7) 
a v polovici pripojte dve penové roly (22) z každej strany tuby penového valca (10). 
 
Pripojte nožný držiak rámu (7) na prednej strane hlavného rámu (1), ako je 
znázornené na obrázku. Zahaknite časti rámu nohy držiaka (7), spočívajúci na 
gumovej časti hlavného rámu (1) a hornej časti rámu nožného držiaka (7). Zaistite 
nožný držiak (7) vložte ťažný čap (12) prejdite do záberu nôh držiaka (7) a hlavného 
rámu (1). 

 

 
 
Montáž a nastavenie úrovne 
 
Pripevnite transportné kolieska (13) do držiaka v tvare Ana zadnom stabilizátori (3), 
zabezpečte každý z nich s jednou M8 * 43mm imbusovou skrutkou (32), dvomi 
podložkami 8mm podložkou (34) a maticou M8 (37). 
 
Zaskrutkujte štvorúrovňové nohy (14) do spodnej časti predného a zadného 
stabilizátora (2 a 3). Utiahnite alebo uvoľnite štyri úrovne až prídete do vyhovujúcej 
pozície lavičky. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Cvičebný graf  
 
Upozornenie! Prosím, pre čítajte si pozorne pred cvi čením:  
 
Vždy absolvujte zahrievacie cvičenia na precvičenie vašich svalov pred výkonom, 
jednoduchý strečing (bez odskoku), na niekoľko minút, sa odporúča pripraviť vaše 
telo. Cvičenie pre kompletné telo každý druhý deň, až trikrát týždenne. Jeden deň 
odpočinku umožňuje telu zotaviť sa z predchádzajúceho tréningu. 

 
 
Precvičovanie svalov 
Rozvíja svalové bicepsy 
Sadnite si na lavicu a vezmite do každej ruky činku,  dlane 
otočte dopredu. Zdvihnite činky a napnite svaly. Pomaly sa 
vráťte do východiskovej polohy a opakujte. 
 
                                             Začiatočníci: 10 opakovaní s 
ľahkými váhami 

                                             Stredná:        10 opakovaní / 3 sady 
                                             Tažká    :       10 opakovaní / 4 agregáty s postupným                    
zvyšovaním váhy 

 

Stláčanie hrudníka 

Rozvíja horné prsné svaly hrudníka. Lakte sú mierne 
ohnuté. Pomaly pohybujte činkami nad hlavou až von po 
stranách hrudníka až k bodu, kde môžete cítiť úsek prsných 
svalov. Prineste činky späť do východiskovej polohy, opäť v 
rovnakom oblúku a opakovať. 
 
Začiatočníci: 10 opakovaní s ľahkými váhami 

Stredná: 10 opakovaní / 3 sady 
Advance: 10 opakovaní / 4 agregáty s postupným zvyšovaním váhy 

 



Riadky 
 
R ozvíjajte triceps svalov, postavte sa vedľa lavice, pravé 
koleno ohnite v prednej časti ľavej nohy, a činka uchopte do 
ľavej ruky, držte ľavú stranu rúk pre podporu. Ohnite a pustite 
ľavú ruku smerom k podlahe sa vytiahnite nahor činky, 
jednotka je zastrčená na vašej strane. Vráťte sa do 
východiskovej pozície a opakujte na opačnej strane. 
 

Začiatočníci: 10 opakovaní s ľahkými váhami 
Stredná: 10 opakovaní / 3 sady 
Advance: 10 Opakovaní / 4 agregáty s postupným zvyšovaním váhy 

 
 
 
Posadiť sa 

 
Rozvýjanie brušných svalov. 
Sadnite si na lavičku s pokrčenými kolenami asi 45 stupňov a 
vaše nohy ohnite pod tyč s penovými valčekmi. Ruku dajte na 
ramená a hlavu na prsia. (To bude ľahké aby ste sa uklonili v 
chrbte). 
V tejto polohe sa nadýchnite a ľahnite až sa dotknete dolnej 
časti spodnej dosky. Vydýchnite a snažte sa vrátiť do 
vychodiskovej polohy. 

 
Začiatočníci: 10 opakovaní s ľahkými váhami 
Stredná:       10 opakovaní / 3 sady 
Advance:      10 opakovaní / 4 agregáty s postupným zvyšovaním hmotnosti 



 
 
 

Zoznam dielov 
 
1. Základný rám......................................................... 1 
2. Predný stabilizátor.................................................. 1 
3. Zadný stabilizátor................................................... 1 
4. podpera sedadlového rámu...........................  1 
5. Operný nosný rám ..........................................2 
6. Sikmá podpera operadla................................. 1 
7. Nožný držiak rámu.......................................... 1 
8  Objímka...........................................................1 
9.  Nastavenie sedadla držiak............................. 2 
10. Penový valec................................................ 1 
11. 141 mm os.................................................... 1 



12. Vyťahovací kolík........................................... 1 
13. Dopravné kolesá ...........................................2 
14. Uroveň nôh....................................................4 
15. Puzdro ..........................................................6 
16. Gumová krytka............................................. 2 
17. Ø19mm Koncovka.........................................2 
18.. Ø25mm Koncovka....................................... 2 
19.  50MM Big R koncovka................................. 1 
20. 40 * 80MM Big R Koncovka.......................... 1 
21.. 20 * 40 * 1.5MM End Cap............................ 4 
22. Pena role...................................................... 2 
23. Sedlová podložka..........................................1 
24. Tepelná podložka..........................................1 
25. Operná podložka.......................................... 1 
26. Samolepka.................................................... 4 
27. M10 * 20MM skrutka..................................... 5 
28. M10 * 72 mm skrutka ....................................2 
29. M10 * 85MM skrutka..................................... 2 
30.. M10 * 150MM skrutka.................................. 1 
31. M8 * 52MM skrutka..................................... 10 
32.. M8 * 43mm skrutka...................................... 2 
33.. Ø10 Podložka............................................. 15 
34.. Ø8 Podložka ...............................................14 
35.. M10 lietavá matica........................................ 5 
36.. ST.8 MM Philip Skrutka................................ 1 
37.. M8 Lietavá matica .........................................2 
38.. M25 * 10 Veľká podložka.............................. 2 

 
 


