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ÚVOD 

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek a gratulujeme Vám k jeho koupi. Leg Press Body Craft F660 
nabízí řadu cvičení k posilování všech svalů v těle. Leg Press Body Craft Vám pomůže, ať už si 
dáváte za cíl zlepšení kardiovaskulárního systému, vypracovanou postavu nebo silné a výrazné svaly. 

Před použitím si důkladně přečtěte tento manuál a všechny přiložené informace. Manuál si uschovejte 
pro případné budoucí použití. Máte-li nějaké dotazy, kontaktujte prodejce. 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Lidé, kteří používají tento druh náčiní, na sebe berou určité riziko. Zahájení jakéhokoliv cvičebního 
programu konzultujte s lékařem. To platí obzvláště pro osoby starší 35 let nebo osoby s dlouhodobými 
zdravotními problémy. Výrobce není zodpovědný za jakákoliv zranění způsobená používáním tohoto 
výrobku. 

1. Výrobek sestavujte na rovném a pevném povrchu. 

2. Konstrukci a polstrování pravidelně čistěte. Použijte teplou vodu smíchanou s šetrným čisticím 
prostředkem. Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi alkoholu a další agresivní látky. 

3. Před každým použitím zkontrolujte utažení všech spojů. Opotřebované části okamžitě 
vyměňte, v opačném případě může dojít k vážnému zranění. 

4. Zamezte dětem v přístupu k náčiní. 

5. Během cvičení držte ruce mimo dosah natahovacích lan a kladek. Ruce pokládejte pouze na 
úchopy k tomu určené a nedotýkejte se pohyblivých částí stroje. 

6. Žádná ze seřizovacích částí by neměla vyčnívat a bránit tím uživateli v pohybu. 

7. V okolí náčiní ponechte volný prostor nejméně 0,6 m. Jestliže je zařízení umístěno v blízkosti 
dalšího zařízení, může se tento volný prostor sdílet. 

8. Při polohování sedla se vždy ujistěte, že pojistný kolík zcela zapadl do příslušného otvoru. 
V opačném případě by sedadlo mohlo z úchytu vyklouznout, což by mohlo vést k vážnému 
zranění. 

9. Cvičte opatrně a tak, abyste se vyhnuli zraněním. 

10. Nesprávné nebo nadměrné cvičení může způsobit újmu na zdraví. Jestliže si nejste jistí, jak 
toto náčiní správně používat, kontaktujte prodejce nebo zákaznický servis. 

11. Náčiní je vhodné k lehkému profesionálnímu využití (5 hodin denně). 

PARAMETRY 

Rozměry po montáži (délka x šířka x výška) 201 x 99 x 127 cm 

Váha 186,4 kg 

Maximální tréninková hmotnost 454 kg 

Maximální hmotnost uživatele 150 kg 

SEZNAM ČÁSTÍ 

Ozn. Název Ks Ozn. Název Ks 

1 Hlavní rám 1 35 Kruhová vložka 38 mm 4 

2 Přední nosník 1 36 Kruhová vložka 31 mm 2 

3 Zadní sloupek 1 37 Kruhová vložka 25 mm 2 

4 Vnitřní pojezd 1 38 Plastová objímka 50 x 55 mm 2 
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5 Pomocná tyč 2 39 Průchodka 1/2ʺ x 18 mm 4 

6 Základna 1 40 Lineární ložisko 4 

7 Pravé rameno 1 41 Gumové těsnění 2 

8 Levé rameno 1 42 Plastová podpěrka 3 

9 Posilovač nohou 1 43 Regulační šroub 3 

10 Podpěra nohou 1 44 Pojistný kolík 1 

11 Plošina podpěry boku 1 45 Imbusový šroub 1/2ʺ x 3-1/2ʺ 2 

12 Držák závaží 1 46 Imbusový šroub 1/2ʺ x 3-1/4ʺ 1 

13 Posilovač lýtek 1 47 Imbusový šroub 1/2ʺ x 3ʺ 1 

14 Podpěra držáku závaží 1 48 Imbusový šroub 5/16ʺ x 2-1/4ʺ 4 

15 Pravá bezpečnostní zarážka 1 49 Imbusový šroub 3/8ʺ x 2-3/4ʺ 2 

16 Levá bezpečnostní zarážka 1 50 Imbusový šroub 3/8ʺ x 1ʺ 10 

17 
Průchodka nastavovací tyče podpěry 
nohou 

1 51 
Imbusový šroub 3/8ʺ x 1/2ʺ 

3 

18 Nastavovací tyč podpěry nohou 1 52 Imbusový šroub 1 

19 
Kovový pant 

2 53 
Šroub s kloboučkem M8 x 30 
mm 

2 

20 Osa podpěry nohou 1 54 Stavěcí šroub 5/16ʺ x 1/4ʺ 2 

21 Osa posilovače nohou 1 55 Podložka 1/2ʺ 21 

22 Plastová krytka 6 56 Větší podložka 3/8ʺ 10 

23 Úchop 2 57 Menší podložka 3/8ʺ 3 

24 Pojistný kolík 8 mm 2 58 Pojistná podložka 4 

25 Pružinová bezpečnostní objímka 2 59 Nylonová matice 1/2ʺ 17 

26 Sedadlo 1 60 Nylonová matice 3/8ʺ 4 

27 Podpěra boků a zad 3 61 Pružná podložka 5/16ʺ 4 

28 Podpěra zad 1 62 Imbusový klíč 6 mm 1 

29 Podpěra zad 1 63 Imbusový klíč 3 mm 1 

30 Podpěra pravého ramene 1 64 Pěnová krytka 2 

31 Podpěra levého ramene 1 65 Kruhová vložka 42 mm 2 

32 Koncová krytka 50 x 75 mm 4 66 Protiskluzová podložka 2 

33 Čtvercová krytka 45 x 45 mm 1 67 Čtvercová krytka 50 x 50 mm 1 

34 Koncová krytka 75 x 50 mm 2 68 Koncová krytka 75 x 50 mm 2 
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MONTÁŽ 
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Krok 1: Montáž hlavního rámu 

V zájmu usnadnění montáže neutahujte šrouby, dokud k tomu nebudete vyzváni. Montáž musí 
být provedena nejméně ve dvou lidech. 1 palec = 2,54 cm. 

1. Připevněte základnu (6) ke šroubům na předním nosníku (2) pomocí dvou podložek 1/2ʺ (55) 
a dvou nylonových matic 1/2ʺ (59). 

2. Připevněte základnu (6) k šroubům na zadním sloupku (3) pomocí dvou podložek 1/2ʺ (55) a 
dvou nylonových matic 1/2ʺ (59). Na přední nosník (2) a zadní sloupek (3) nasaďte dvě 
koncové krytky 50 x 75 mm (32). 

3. Připevněte předem složený hlavní rám (1) k svislým šroubům na předním nosníku (2) pomocí 
čtyř podložek 1/2ʺ (55) a čtyř nylonových matic 1/2ʺ (59). Poté připevněte k hlavnímu rámu (1) 
zadní sloupek (3) pomocí dvou podložek 1/2ʺ (55) a dvou nylonových matic 1/2ʺ (59). Nasaďte 
na hlavní rám (1) dvě koncové krytky 75 x 50 mm (34). 

4. Nasaďte čtvercovou krytku 50 x 50 mm (67) na vnitřní pojezd (4). 
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Krok 2: Montáž polstrování ramen, bezpečnostních zarážek a držáku závaží 

1. Připevněte podpěru držáku závaží (14) k držáku závaží (12) pomocí imbusového šroubu 1/2ʺ 
x 3-1/4ʺ (46), dvou podložek 1/2ʺ (55) a nylonové matice 1/2ʺ (59) v horní části držáku (12) a 
pomocí imbusového šroubu 1/2ʺ x 3ʺ (47) a podložky 1/2ʺ (55) v části spodní. 

2. Připevněte složený držák závaží (12 a 14) ke šroubům na spodní straně vnitřního pojezdu (4) 
pomocí čtyř podložek 1/2ʺ (55) a čtyř nylonových matic 1/2ʺ (59). 

3. Vložte svrchní část pravé bezpečnostní zarážky (15) do horní drážky držáku na hlavním rámu 
(1) a spodní část zasuňte do spodní drážky držáku. Ujistěte se, že bezpečnostní zarážka se 
může volně protáčet a zasunovat. Do otvoru na horní straně pravé bezpečnostní zarážky (15) 
vsuňte 8milimetrový pojistný kolík (24). Poklepejte na kolík kladivem, abyste se ujistili, že je 
zcela připevněný. Stejným způsobem upevněte i levou bezpečnostní zarážku (16). 

4. Na horní část obou ramen (7, 8) nasaďte dvě 38milimetrové kruhové vložky (35). Na madla 
obou ramen (7, 8) připevněte po jedné 31milimetrové kruhové vložce (36). 

5. Otočte regulačním šroubem (43) na pravé straně soustavy vnitřního pojezdu (4) a vložte pravé 
rameno (7). Připevněte k pravému ramenu (7) podpěru (30) pomocí dvou imbusových šroubů 
5/16ʺ x 2-1/4ʺ (48) a dvou pružných podložek 5/16ʺ (61). Stejným způsobem postupujte u 
připevnění levého ramena (8). 
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Krok 3: Montáž posilovače a podpěry nohou 

1. Připevněte spodní část podpěry nohou (10) k hlavnímu rámu (1) tak, že srovnáte otvory obou 
součástí a vložíte do nich osu podpěry nohou (20). Osu z obou stran zajistěte maticemi 3/8ʺ 
(60). 

2. Připravte si objímku nastavovací tyče podpěry nohou (17). Otočte regulační šroub (43) a 
vložte nastavovací tyč podpěry nohou (18). Připevněte objímku nastavovací tyče (17) 
k přednímu nosníku (2) pomocí šroubu 1/2ʺ x 3-1/2ʺ (45), dvou podložek 1/2ʺ (55) a nylonové 
matice 1/2ʺ (59). 

3. Připevněte nastavovací tyč podpěry nohou (18) k podpěře nohou (10) pomocí šroubu 1/2ʺ x 3-
1/2ʺ (45), dvou podložek 1/2ʺ (55) a nylonové matice 1/2ʺ (59). 

4. Připevněte podpěru zad (27) k posilovači nohou (9) pomocí dvou imbusových šroubů 3/8ʺ x 1ʺ 
(50). Připevněte plošinu posilovače nohou (9) k vnitřnímu pojezdu (4) tak, že srovnáte otvory 
obou částí a vložíte do nich osu plošiny posilovače nohou (21). Osu z obou stran zajistěte 
maticemi 3/8ʺ (60). Zatáhněte za pojistný kolík (44) na vnitřním pojezdu (4) a nastavte si úhel 
posilovače nohou (9). 
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Krok 4: Montáž podpěry zad 

1. Nastavte plošinu k posilování nohou do vodorovné polohy a připevněte podpěru zad (29) 
k soustavě lineárních ložisek (4) pomocí dvou imbusových šroubů 3/8ʺ x 2-3/4ʺ (49) a dvou 
podložek 3/8ʺ (56). 

2. Připevněte dvě zádové podpěry (27) k plošině podpěry boku (11) pomocí čtyř imbusových 
šroubů 3/8ʺ x 1ʺ (50) a dvou podložek 3/8ʺ (56). 

3. Vsuňte dva kovové panty (19) na menší osy na svrchní části podpěry nohou (10) a poté 
připevněte k pantům (19) podpěru zad (28) pomocí dvou imbusových šroubů 3/8ʺ x 1ʺ (50) a 
dvou podložek 3/8ʺ (56). 

4. Pružinovou bezpečnostní objímkou (25) se připevňuje závaží v držáku (12). 
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Krok 5: Montáž posilovače lýtek 

1. Připevněte protiskluzové podložky (66) k posilovači lýtek (13). Na posilovač lýtek (13) 
připevněte jednu 50milimetrovou koncovou krytku (33) a dvě 75 x 50 milimetrové koncové 
krytky (68). Jestliže budete chtít posilovač lýtek použít, vložte jej do prostředního otvoru 
podpěry nohou (10). 

2. Připevněte kompletní podpěru zad (27) k posilovači nohou (9). 

 

Montáž je hotová! Před použitím náčiní postupujte takto: 

1. Přesvědčte se, že všechny šrouby jsou řádně utažené. 

2. Pro snadnější práci s náčiním naneste běžný lubrikant (např. silikon) na všechna nastavovací 
místa a na lineární ložiskové složení (4). 

3. Leg Press Body Craft Vám poslouží na mnoho let. 
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POUŽITÍ 

Svaly dolních končetin jsou ty nejsilnější a nejmohutnější v těle. Leg Press Body Craft byl vyroben na 
základě tohoto faktu. Tento posilovací stroj byl navržen tak, aby zabíral co nejméně místa a aby ustál i 
ty nejnáročnější posilovací cviky, a to po celý Váš život! 

Podpěry ramen, stejně jako horní i spodní podpěry nohou lze nastavit do několika úhlů tak, aby na 
přístroji mohli pohodlně cvičit lidé různých tělesných proporcí. 

Leg Press Body Craft Vám umožňuje cvičit ve čtyřech různých pozicích: 

1. Leg Press 

2. Dřepy se závažím na ramenou 

3. Široké dřepy (Donkey squats) se závažím na ramenou 

4. Zdvihání lýtek 

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 
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 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. 

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.  
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Datum prodeje:      Razítko a podpis prodejce:  


