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one click system
Tyč je statická, je-li jezdec stlačený do dolní polohy. Pro uvedení do spinového režimu vytáhněte jezdec směrem nahoru. Aretační čepy se 
uvolní z lůžek a tyč se začne protáčet. Pro uvedení zpět do statického režimu, otáčejte jezdcem dokud nenajdete správnou polohu lůžek 
a jezdce stlačte zpět dolů. Jezdec se vrátí do dolní, statické polohy. Pro oba úkony je nutné použít obě ruce.

návod nA instAlAci
Zvolte vhodné místo a povrch k postavení tyče. půda, do které se tyč zavrtává, musí být soudržná a bez velkých kamenů. volte vždy co 
nejrovnoměrnější povrch pro zajištění bezpečného úhlu vztyčené tyče.

Sestavu zemního vrutu  zapíchněte kolmo ke 
zvolenému místu.

Uchopte okraje vrchní konstrukce vrutu 
a rovnoměrnou silou ho zatlačte do půdy.

Tlačte na vrut směrem dolů a rovnoměrným 
pohybem otáčejte ve směru hodinových 
ručiček.

krok 1 krok 2 krok 3



krok 4 krok 5
V průběhu vrtání kontrolujte svislost úhlu uvnitř vrutu pomocí vodo-
váhy.

Pokud ucítíte odpor, využijte odklopná ramena, kterými docílíte 
výrazné páky.

krok 6 krok 7
Pro úplné dotažení vrutu, vložte do vrchního šestihranného otvoru 
přiložený velký pákový klíč.

Do otvoru v horní části klíče zasuňte kovovou trubku a vysuňte ji tak, 
abyste vytvořili dostatečně dlouhou páku.



krok 8
Pomocí této páky zavrtejte Active systém zemního vrutu co nejpevněji a nejtěsněji k zemi. 

krok 9
Těsně před úplným dotažením vsuňte šrouby do malých otvorů horní desky vrutu. Šrouby chrání závity před případným nánosem nečistot. 
Šrouby lehce utáhněte ručně a a pokračujte až do úplného dotažení vrutu do země.



krok 10 krok 12krok 11 krok 13
Odklopte všechna čtyři ramena vrchní konstrukce vrutu a vyjměte 
všechny šrouby.

Připravte si kruhovou základnu a položte ji na vrchní desku tak, aby 
otvory pro šrouby základny lícovaly s otvory na vrchní desce vrutu.

Ramena silně sešlápněte do země. Ramena zajišťují vysokou stabilitu 
při dynamicky náročných prvcích.

Vsuňte středovou přírubu (Oneclick systém) do otvoru.



krok 14
Do slícovaných otvorů vložte šrouby a pevně je utáhněte přiloženým inbusovým klíčem. Šrouby se musí utáhout až k systému zemního vrutu, 
ujistěte se tedy, že jsou všechny šrouby zcela dotažené.

krok 15 krok 16
Nyní si připravte tyč a zkontrolujte, že One Click systém je ve statické 
poloze.

Pokud máte set Gympole Active, nasaďte tyč na systém a vlastní 
vahou ji nechte zapadnout. Pokud cítíte odpor, lehce tyčí pootočte, 
tyč jednoduše zapadne na kužel.



krok 17 krok 18 krok 19
Pokud máte set Gympole Pro, nasaďte dolní díl tyče na systém a vlastní vahou ji nechte zapadnout. Pokud cítíte odpor, lehce tyčí pootočte, tyč 
jednoduše zapadne na kužel. Na dolní díl tyče nasaďte horní díl tyče kuželovým koncem. Díl jednoduše zapadne.

Vaše tyč je nyní připravená k používání. Po prvním použití tyče dotáhněte šrouby na sestavě pro zajištění maxi-
mální bezpečnosti.

použití Gympole Active na písečném povrchu (pláž) 
V případě vrtání do písečných povrchů, například na pláži, volte povrch 
blíže k vodě, kde je písečné podloží soudržnější a vlhčí. Ujistěte se, že 
je základna stabilní. Chraňte Oneclick systém před nánosy písku. Po 
demontáži opláchněte Active systém zemního vrutu a Oneclick systém 
pod tekoucí vodou.



demontáž
sestavu lze jednoduše a rychle rozebrat. pokud máte set Gympole pro, demontáž začněte provádět nejprve u spoje dvou dílů tyče. 
U setu Gympole Active začněte provádět demontáž dle bodu 2.

Vsuňte přiložený kovový klínek nejužší stranou do malého otvoru na horním díle tyče. Klínek vkládejte tak, aby zkosená strana směrovala dolů 
a přitom jej udržujte ve vodorovné poloze. Přiloženým vyrážedlem poklepejte klínek dokud vrchní díl tyče nepovolí. Nyní můžete horní díl tyče 
odebrat.

krok 1 Pro uvolnění spodního dílu tyče, vsuňte kovový klínek nejužší stranou do malého otvoru na spodním díle tyče. Klínej vkládejte tak, aby zkosená 
strana směřovala nahoru a přitom jej udržujte ve vodorovné poloze. Vyrážedlem poklepejte klínek dokud spodní díl nepovolí. Nyní můžete 
spodní díl tyče odebrat.

krok 2



Povolte šrouby, vyjměte oneclick systém a kruhovou základnu. Šrouby uschovejte.

krok 3 krok 4 krok 5
Vsuňte do otvoru velký pákový klíč a začněte vrut uvolňovat. Sklopte ramena a vrut vytáhněte.



Jednotlivé části lze před uskladněním omýt obyčejnou vodou. Jediné části které nesmí v žádném případě přijít do kontaktu s vodu a vlhkostí 
jsou spoje obou dílů tyče, udržujte je tedy v naprosté čistotě. Spoje čistěte pouze čistící roztokem na bázi čistého alkoholu. Gympole také 
nabízí sadu kartáčků navržených přímo na údržbu dostupnou na www.gympole.com.

krok 6

UpoZornění
Gympole s.r.o, jejich distributoři, prodejci a jakékoliv jiné osoby či společnosti spjaté, nenesou odpovědnost za jakékoliv vzniklé poškození
majetku a újmy na zdraví osob či třetích osob v souvislosti s užíváním tohoto výrobku.
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