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UPOZORNĚNÍ 

Než začnete s montáží, ujistěte se, že máte strop pevný a že smíte vrtat do stropu 
i do podlahy. Gympole důrazně nedoporučuje provádět montáž tyče k podhledu 
ani stropu a podlaze ze sádrokartonu, dřeva, rákosu či obdobného materiálu s 
nízkou nostností či pevností. Tyč musí být vždy přimontována k vodorovné ploše, 
tj. ploše s maximální mírou křivosti 1 cm na 1 metr délky.

K montáži budete potřebovat vodováhu, vrták Ø 14 mm do betonu či zdiva 
(podle typu materiálu stropu a podlahy), vrtačku, křížový šroubovák, klíč 19 mm, 
metr, vytlačovací pistoli s chemickou kotvou. POZOR! V žádné fázi montáže ne-
používejte kladivo, mohlo by dojít k vážnému poškození mechanických částí. 

Montáž je prováděna na vlastní nebezpečí. Gympole neodpovídá za jakoukoliv 
škodu způsobenou nedodržením montážního postupu uvedeného v tomto ma-
nuálu. Nejste-li si jisti, zda jste schopni provést správnou montáž tyče vlastními 
silami, nabízí Gympole doplňkou službu spočívající v zajištění montáže.
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DODANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Vodováha Vytlačovací pistole 
+ chemická kotva

VrtačkaKlíč 19 mm Křížový 
šroubovák

Vrták do zdi 
nebo betonu 
Ø 14 mm

Metr

Tužka

POTŘEBNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
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80 mm

MONTÁŽ 

krok 01

 

krok 02

V místě, kde chcete mít tyč připevněnou, přiložte ke stropu horní díl (08) a ob-
kreslete všechny 3 montážní otvory.

Ve vámi vyznačených místech vyvrtejte kolmo k rovině stropu otvory vrtákem  
o průměru 14 mm. POZOR! Otvory se pokuste vyvrtat přesně 80 mm hluboké. 
případně nepatrně více. Použijte vrták do betonu či zdiva v závislosti na materiá-
lu, ze kterého je strop konstruován. 
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1 3

25 mm

MONTÁŽ  

krok 03

 

krok 04

Ostraňte nečistoty z vyvrtaných otvorů vyfouknutím, nebo ideálně odsátím za 
pomoci vysavače.

Do vyvrtaných otvorů natlačte pistolí chemickou kotvu a poté závitové tyče (07). 
Závitové tyče musí ze stropu vyčnívat přesně 25 mm. Přebytečnou chemickou 
kotvu opatrně otřete tak, aby nedošlo ke znečištění závitových tyčí. Na provede-
ní máte cca. 7 minut, než začne chemická kotva působit.



MONTÁŽ  

krok 05

 

krok 06

Na tři závitové tyče (07) nasuňte vrchní díl (08) a ověřte, že rozteče souhlasí. 
Vrchní díl opět sejměte a ponechte chemickou kotvu vytvrdit po dobu nejméně  
45 minut. 

Po úplném vytvrzení chemické kotvy nasuňte vrchní díl (08) opět na závitové 
tyče (07), namontujte a dotáhněte matice (03) klíčem 19 mm.



MONTÁŽ  

krok 07

 

krok 08

Na spodní konec tyče (12) nasaďte spodní díl (09). POZOR! V žádném případě 
nepoužívejte kladivo, spodní díl lze do tyče volně nasunout.

Zkompletovanou tyč (12 + 09) postavte do svislé polohy pod vrchní díl (08). Tyč 
i vrchní díl musí být v jedné vertikální ose tak, aby bylo možné je volně zasunout 
do sebe.



MONTÁŽ  

krok 09

 

krok 10

Rukou stáčejte centrální závit vrchního dílu (08) směrem dolů tak, aby zapadl  
do ložiska v horní části tyče (12).

Tyč (12) vyrovnejte vodováhou tak, aby stála zcela svisle.



MONTÁŽ  

krok 11

 

krok 12

Obkreslete oba otvory po stranách spodního dílu (09) na podlahu. Vytočte centrální závit vrchního dílu (08) zpět vzhůru a tyč (12) odložte stranou. 
POZOR! V žádném případě se nesnažte tyč se zašroubovaným horním závitem jak-
koli vyklonit, došlo by k vážnému poškození mechanismu tyče pro spinový režim.
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60 mm

MONTÁŽ  

krok 13

 

krok 14

Ve středu vyznačených míst vyvrtejte kolmo k rovině podlahy otvory vrtákem  
o průměru 14 mm. POZOR! Otvory se pokuste vyvrtat přesně 60 mm hluboké, 
případně neparně více. 

Ostraňte nečistoty z obou vyvrtaných otvorů vyfouknutím, nebo ideálně odsátím 
za pomoci vysavače. Dovnitř natlačte pistolí chemickou kotvu.



MONTÁŽ  

krok 15

 

krok 16

Do vyvrtaných otvorů naplněných chemickou kotvou natlačte hmoždinky  
i se šrouby (05 + 06) tak hluboko, aby byly tvořily s podlahou absolutní rovinu.  
V žádném případě nesmí hmoždinky přesahovat úroveň podlahy! Opatrně  
odstraňte přebytečnou chemickou kotvu. Na provedení máte cca. 7 minut  
než začne chemická kotva působit.

Opatrně vyšroubujte oba šrouby (05) z hmoždinek (06). POZOR! Chemická kotva 
se nesmí dostat do vnitřního závitu pro šroub. 



MONTÁŽ  

krok 17

 

krok 18

Navlékněte na tyč (12) vrchní (10) a spodní kryt (11). Postavte tyč do svislé polohy a opět dotáhněte centrální závit vrchního dílu (08) 
směrem dolů tak, aby zapadl do ložiska v horní části tyče. Ve spodní části (09)
prostrčte šrouby (05) krajními otvory až do hmoždinek v zemi (06). Našroubuj-
te je pouze zlehka rukou, nedotahujte, a nechte chemickou kotvu působit ještě 
nejméně 45 minut.



MONTÁŽ  

krok 19

 

krok 20

Nyní dotáhněte šrouby (05) imbusovým klíčem (02). Centrální závit vrchního dílu 
(08) dotáhněte jen mírně, aby nebyl vyvíjen příliš velký tlak na ložisko. Správné 
dotažení poznáte tak, že tyč nemá možnost pohybu nahoru.

Prostrčte imbusový klíč (02) otvorem v závitové centrální části vrchního dílu (08) 
a přidržte jednou rukou. Zároveň nasaďte klíč (01) na spodní matici vrchního dílu 
a dotáhněte ji k horní matce.



MONTÁŽ  

krok 21

 

krok 22

Vrchní kryt (10) nasuňte vzhůru na základnu vrchního dílu (08). Zajistěte vrchní kryt (10) šroubky (04) k základně vrchního dílu (08) a přitáhněte 
je křížovým šroubovákem.



POUŽITÍ

spinový režim

 

statický režim

Ze statického na spinový režim přepnete tyč zatlačením středového aretačního 
kroužku palci směrem dolů.

Ze spinového na statický režim přepnete tyč přitažením středového aretačního 
kroužku směrem vzhůru. Při tomto kroku je nutné tyč natočit tak, aby čepy are-
tačního kroužku přesně zapadly do protilehlých otvorů ve spodní přírubě tyče.




