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ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
Перш ніж виконувати монтаж або використовувати тренажер, ознайомтеся з
цією інструкцією. У цьому посібнику містяться покрокові інструкції для
правильного монтажу тренажера.
Використовуйте перелік деталей, що містяться в даній інструкції, щоб
переконатись, що всі деталі враховані перед монтажем. Якщо будь-які
деталі відсутні, зверніться до дистриб’ютора даного тренажера або
зателефонуйте Inspire за номером 714-738-1729.
Технічне обслуговування тренажера повинно бути виконано лише
уповноваженим дистриб’ютором компанії INSPIRE. Несанкціоноване
обслуговування може призвести до втрати гарантії. Використовуйте
лише запасні деталі Inspire. Використання будь-якої іншої марки
деталей також може призвести до втрати гарантії. Якщо вам потрібна
допомога у пошуку уповноваженого дистриб’ютора, зв'яжіться з нами:
Inspire Fitness
4945 East Hunter Ave.
Anaheim, CA 92807
Ph: 877-738-1729
Fx: 714-738-1728
www.inspirefitness.net
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ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
Цей тренажер виготовлений для оптимальної безпеки. Однак необхідно
дотримуватися певних запобіжних заходів, коли Ви займаєтеся на
даному тренажері. Повністю ознайомтеся з інструкцією перед монтажем
чи експлуатацією тренажера. Зокрема, зверніть увагу на такі запобіжні
заходи:
1. Не дозволяйте дітям та тваринам наближатися до тренажеру. НЕ
ЗАЛИШАЙТЕ дітей без нагляду у приміщенні, де знаходиться
тренажер.
2. Тільки одна особа повинна займатися на тренажері.
3. Якщо у користувача виникли слабкість, нудота, біль у грудях чи
інші симптоми, негайно ЗУПИНІТЬ тренування. НЕГАЙНО
ПРОКОНСУЛЬТУЙТЕСЯ З ЛІКАРЕМ.
4. Розміщуйте
тренажер
на
чистій,
рівній
поверхні.
НЕ
ВИКОРИСТОВУЙТЕ тренажер біля води чи на вулиці.
5. Тримайте руки подалі від рухомих частин.
6. Завжди одягайте відповідний одяг для тренування. Спортивне
взуття також необхідне під час використання тренажеру.
7. Використовуйте тренажер тільки за його прямим призначенням,
як описано у даній інструкції.
8. Люди з обмеженнями не повинні користуватися тренажером без
нагляду кваліфікованого персоналу чи лікаря.
9. Перед користуванням тренажером, завжди робіть розтяжку, щоб
розігрітися належним чином.
10.
Ніколи не користуйтеся тренажером, якщо він не функціонує
належним чином.
11.
Під час виконання фізичних вправ рекомендується залучати
споттера.
12.
Максимальна вага користувача 136 кг.

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ МОНТАЖУ
Необхідні інструменти для монтажу: Регульований гайковий ключ.
ПРИМІТКА. Для монтажу тренажера необхідно більше ніж двоє осіб.
НЕ НАМАГАЙТЕСЯ виконати монтаж тренажера самостійно.
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ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ
№

Опис

К-ть

№

Опис

К-ть

1

Права стійка

1

33

Лівий внутрішній логотип

1

2

Ліва стійка

1

34

Гриф корпусу

4

3

Верхня рама

1

35

Панель

1

4

Нижнє поперечне кріплення

1

36

Ручка регулювання висоти

2

5

Верхнє поперечне кріплення

1

37

Гумовий відбійник

4

6

Кронштейн направляючого стержня
& Кільцева кришка

2

38

Пластикова шайба

2

7

Направляючий стержень

4

39

Гачок

2

8

Підвісний кронштейн

2

40

M6 x 5/8” Болт

9

Підвісний затискач

1

41

M10 x 3 1/8” Болт

4

10

Ручка перемикача

2

42

M10 x 2 ¾” Болт

8

11

Опорна рама для вантажоблоку

4

43

M10 x 1” Болт

4

12

Ручка фіксування ваги

2

44

M10 x ¾” Болт

4

13

Вагові плити

45

M5 x 3/8” Болт

2

14

Кронштейн верхньої підвіски

1

46

M8 x ½” Болт

1

15

Кронштейн нижньої підвіски

1

47

Ø ¾" Стопорна шайба

8

16

Верхня підвіска

1

48

M10 Гайка

8

17

Середня підвіска

1

49

Ø 7/8" Шайба

21

18

Нижня підвіска

1

50

Ø 1" Шайба

28

19

Кронштейн середньої підвіски

1

51

Ø ¾" Шайба

12

20

Канат

1

52

D-подібна шайба

1

21

Ручка

1

53

#6 Гайковий ключ (інструмент)

1

22

Хвилястий гриф

1

54

#5 Гайковий ключ (інструмент)

1

23

Прямий гриф

1

55

#4 Гайковий ключ (інструмент)

1

24

Ручка

2

56

#17 Перехресний ключ (інструмент)

1

25

Ремінь

1

57

Клапан

1

26

Гомілковий ремінь

1

58

Набір етикеток

2

27

Зовнішній корпус

2

59

M8 x 5/8” Болт

20

28

Внутрішній корпус

4

60

Ø 2 "Пластина регулювання натягу

2

29

Нижній корпус

4

61

Шків

2

30

Лівий зовнішній логотип

1

62

U-подібний кронштейн шківа

2

31

Правий зовнішній логотип

1

63

5LBS ваговий блок

2

32

Правий внутрішній логотип

1

30
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СХЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДЕТАЛЕЙ

#50 Ø 1" Шайба (К-ть 28)

#51 Ø 3/4" Шайба (К-ть 12)
#47 3/4" Стопорна шайба (К-ть 4)

#49 Ø 7/8" Шайба (К-ть 21)
#38 Пластикова шайба (К-ть 2)

#52 D-подібна шайба (К-ть 1)

#42 M10 x 2 3/4" Болт (К-ть 8)

#12 Ручка фіксування ваги (К-ть 2)

#43 M10 x 1" Болт (К-ть 4)
#56 ІНСТРУМЕНТ: #17 Гайковий ключ (К-ть 1)
#40 M6 x 5/8" Болт (К-ть 16)

#45 M5 x 3/8" Болт (К-ть 2)

#55 ІНСТРУМЕНТ: #4 Торцевий ключ (К-ть 1)

#46 M8 x 1/2" Болт (К-ть 1)
#54 ІНСТРУМЕНТ: #5 Торцевий ключ (К-ть 1)
#59 M8 x 5/8" Болт (К-ть 20)

#48 M10 Гайка (К-ть 8)

#53 ІНСТРУМЕНТ: #6 Торцевий ключ (К-ть 1)
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ІНСТРУКЦІЇ З МОНТАЖУ
КРОК 1 (Див. схему 1)
А) Не затягуйте гайки та болти, доки не виникне потреба.
Б) Розташуйте нижнє поперечне кріплення (#4) між правою & лівою
стійкою (#1 & #2) посередині.
В) Приєднайте один кінець нижнього поперечного кріплення до правої
стійки. Закріпіть двома M10 x 2 ¾ ” болтами (#42), чотирма Ø 1”
шайбами (#50), та двома M10 гайками (#48). Повторіть дані кроки, щоб
встановити іншу сторону.
Г) Повторіть кроки Б & В, щоб встановити верхнє поперечне
кріплення(#5).
Ґ) Розташуйте верхню раму (#3) на праву та ліву стійки.
Д) Закріпіть кожний кінець двома M10 x 1” болтами (#43), двома Ø ¾”
стопорними шайбами (#47), та Ø 1” шайбою(#50).
Е) Закріпіть усі гайки та болти.
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СХЕМА 1
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КРОК 2 (Див. схему 2)
А) Підніміть ручку перемикача (#10) на правій стійці (#1) і
утримуйте її, щоб зняти напругу на кабелях. Видаліть два M10 x ¾"
болта (#44), Ø ¾" стопорні шайби (# 47) та шайби Ø1"(#50), які
були
попередньо
встановлені,
щоб
утримувати
кронштейн
направляючого стержня (#6).
Б) Витягніть два направляючих стержня (#7) у напрямку від
стійки. Видаліть кронштейн направляючого стержня (#6) з
верхньої частини направляючих стержнів.
В) Вийміть ручку фіксування ваги (#12) з направляючих
стержнів.
Г) Вставте п'ятнадцять 10-фунтових вагових плит (#13) з верхньої
частини направляючих стержнів до низу гумових відбійників (#37).
Переконайтеся, що наклейка ваги розташована на поверхні
тренажера.
Ґ) Вставте ручку фіксування ваги назад на направляючі стержні.
Утримуйте ручку фіксування ваги над ваговими плитами, щоб
полегшити повторне встановлення направляючих стержнів та
кронштейна.
Д) Повторно встановіть кронштейн направляючого стержня (#6).
Е) Натисніть на кронштейн направляючого стержня назад у стійку.
Є) Закріпіть кронштейн назад у стійку двома M10 x ¾ ” болтами
(#44), Ø ¾ ” стопорними шайбами (#47), Ø 1” шайбами (#50).
Ж) Опустіть ручку фіксування ваги вниз на верхню частину вагової
плити.
З) Перевірте всі кабелі, щоб переконатися, що вони правильно
розташовані на шківах.
И) Прикріпіть наклейку ваги (#58) до плит.
І) Вставте ручку фіксування ваги (#12) у вагову плиту) Змастіть
направляючі стержні за допомогою мастила.
Ї) При необхідності, відрегулюйте натяг кабелю, послабивши M10 x
2” болт (#10), потім поверніть пластину регулятора натягу (#60) за
годинниковою або проти годинникової стрілки, щоб перемістити болт
і шків (#61) вгору і вниз вздовж відкритої доріжки всередині Uподібного кронштейна шківа (#62). Після досягнення бажаної
напруги надійно затягніть болт (#10).
Й) Повторіть кроки від A до Й, щоб встановити інший набір
вагових плит на лівій стійці (#2).
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КРОК 3 (Див. схему 3)
А) Вставте пластикову шайбу (#38) на вісь кронштейна верхньої
підвіски (#14). Вставте вісь через верхнє поперечне кріплення (#5)
знизу. Закріпіть його за допомогою одного M8 x ½" болта (#46),
однієї Ø 7/8" шайби (#49) та однієї D-подібної шайби (#52).
Б) Вставте пластикову шайбу (#38) на вісь кронштейна нижньої
підвіски (#15). Вставте вісь в нижнє поперечне кріплення (#4) зверху.
В) Не затягуйте болти, доки не виникне потреба.
Г) Прикріпіть панель (#35) до кронштейна верхньої підвіски.
Приєднайте верхню підвіску (#16) до панелі. Вирівняйте отвори.
Зафіксуйте їх разом за допомогою трьох M6 x 5/8” болтів (#40) та Ø ¾
” шайби (#47).
Ґ) Повторіть крок Г, щоб встановити нижню підвіску (#18).
Д) Прикріпіть кронштейн середньої підвіски (#19) та середню підвіску
(#17) до панелі з кожної сторони. Вирівняйте отвори. Зафіксуйте їх
разом за допомогою двох M6 x 5/8” болтів (#40) та Ø ¾ ” шайби (#51).
Е) Закріпіть усі болти.
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КРОК 4 (Див. схему 4) (Прикріплення корпусу)
А)Вставте дві панелі внутрішнього корпусу (#28) на гриф корпусу
(#34), щоб шви стикалися всередині. Прикріпіть гриф корпусу
(#34) до внутрішньої частини верхньої рами, як показано,
використовуючи два M8x5/8” болта (# 59) та дві Ø 7/8” шайби
(#49). Примітка: Кінці грифа мають прорізи. Обов'язково встановіть
болти в центрі обох отворів і повністю затягніть.
Б) Вставте нижній корпус (#29) через нижні отвори двох внутрішніх
панелей корпуса (#28) на кроці A. Приєднайте нижній корпус (#29)
до рами тренажера, пересунувши один кінець у раму. Прикріпіть
інший кінець під зачепленим фланцем
за допомогою одного
M6X5/8” болта (#40).
В) Прикріпіть правий внутрішній логотип (#32), як показано,
використовуючи три M8x5/8” болта (# 59) й три Ø
7/8”
шайби(#49).
Г) Вставте зовнішній корпус (#27) на гриф корпусу (#34), щоб шви
стикалися всередині. Прикріпіть гриф корпусу (#34) до зовнішньої
частини верхньої рами, як показано, використовуючи два M8x5/8”
болта (# 59) та дві Ø 7/8” шайби (#49). Примітка: Кінці грифа мають
прорізи. Обов'язково встановіть болти в центрі обох отворів і
повністю затягніть.
Ґ) Приєднайте нижній корпус (#29) через нижній отвір зовнішнього
корпуса (#27) на кроці Г. Приєднайте нижній корпус (#29) до рами
тренажера, пересунувши один кінець у раму. Прикріпіть інший
кінець під зачепленим фланцем за допомогою одного M6X5/8”
болта (#40).
Д) Повторіть кроки від A до Ґ, щоб встановити корпус до лівої стійки
тренажера.
Примітка: Щоб послабити або затягнути корпуси, зніміть нижній
корпус (#29) з тренажера. Послабте два болти в грифі
корпусу(#34). Приєднайте гриф корпусу (#34), щоб затягнути або
послабити. Після того, як буде знайдено необхідне положення,
затягніть болти грифа корпуса (#34). Потім знову прикріпіть нижній
корпус, виконавши крок Б.
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КРОК 5 (Див. схему 5)
А) Прикріпіть один підвісний кронштейн (#8) до правої стійки (#1).
Закріпіть його двома M6 x 5/8” болтами (#40) та Ø ¾” шайбами
(#51). Не затягуйте болти.
Б Вставте клапан (#57) на кронштейн нижньої підвіски (#15).
В) Приєднайте кронштейн нижньої підвіски (#15) до підвісного
кронштейну (#8).
Г) Зафіксуйте кронштейн (#8) до лівої стійки (#2) за допомогою
двох M6 x 5/8” болтів (#40) та Ø ¾” шайб (#51).
Ґ) Затягніть усі закріплені болти.
Д) Потягніть за ручку (#21), обидві 5 фунтів. Приєднайте ваговий
блок (#63), ремінь (#25) & гомілковий ремінь (#26) на верхню &
середню підвіску.
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КРОК 6 (Див. схему 6)
А) Прикріпіть ручку регулювання висоти (#36) до ручки
перемикача (#10), що на підвісному кронштейні (#8) не показано
на схемі. Закріпіть за допомогою одного M5 x 3/8” болта (#45).
Повторіть дані кроки, щоб встановити на іншій стороні.
Б) Приєднайте ручку (#24) до кабелю (#2), що на правій стійці
(#1) за допомогою гачка (#39). Повторіть дані кроки, щоб
встановити на іншій стороні.
В) Замініть ручку на гомілковий ремінь (#26), чи на ручку (#21) для
виконання різних вправ для ніг.
Г) Підніміть ручку регулювання висоти (#36) та посуньте підвісний
кронштейн (#8) вздовж рами до вибраного рівня. Відпустіть ручку,
щоб зафіксувати позицію.
Ґ) Зберігайте хвилястий гриф (#22), прямий гриф (#23),
канат(#20) на кронштейні верхньої та нижньої підвіски (#14) &
(#15).
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Попередження: НЕ кладіть пінопласт або друковані матеріали на
сидіння. З плином часу вони можуть приклеїтись до поверхні сидіння.
Не залишайте предмети на сидінні, так воно має особливу щільність
залишення відбитків від предметів.

• Періодично перевіряйте кабелі на предмет розщеплення, розтріскування
або зношення. Також стежте за випуклими або плоскими ділянками кабелю.
• Негайно замініть кабелі за перших ознак пошкодження або зносу. Ніколи не
використовуйте обладнання з пошкодженими або зношеними кабелями.
• Кабелі розтягуються з часом, тому, при необхідності, відрегулюйте натяг
кабелю.
• Регулярно перевіряйте тренажер на наявність нового обладнання.
• Не використовуйте та не зберігайте тренажер на відкритому повітрі.
• Перевіряйте з'єднання, поворотні ручки, рукоятки вагові плити на предмет
зношення або пошкодження. Якщо є зношення або пошкодження, негайно
замініть.
• Знайдіть і прочитайте усі попереджувальні наклейки на тренажері.
• Негайно замініть пошкоджену або зношену оббивну поверхню.
• Періодично протирайте направляючі стержні сухою тканиною та повторно
нанесіть тонкий шар мастила на основі тефлону.
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ГРАФІК ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ОБСЛУГОВУВАННЯ

ГОЛОВНЕ
ОБСЛУГОВУВ
АННЯ

Огляд: ручки, з’єднання,
поворотні стержні, ручка
фіксування ваги

ЩОТИЖНЯ

Очищення: оббивка

ЩОТИЖНЯ

Огляд: кабелі та їх
фітинги

ЩОТИЖНЯ

Огляд: натяг корпусів

ЩОТИЖНЯ

Огляд: грифи та ручки

3 МІСЯЦІ

Огляд: усі
попереджувальні
наклейки

3 МІСЯЦІ

Огляд: гайки та болти.
При необхідності,
затягніть

3 МІСЯЦІ

Огляд: протиковзні
поверхні

3 МІСЯЦІ

Очищення та
змащування:
Направляючі стержні
мастилом на основі
тефлону

3 МІСЯЦІ

Змащування: сидіння та
пластикові сидіння

3 МІСЯЦІ

Очищення воском: усі
глянцеві частини

ЩОРОКУ

Заміна: кабелі, ремені та
сполучні частини

2 РОКИ
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ГАРАНТІЯ

Довічна гарантія.
Дана гарантія поширюється лише на продукти Inspire, що виробляються та розподілені компанією Health In Motion
LLC у США. Гарантійний термін для початкового покупця - це термін служби оригінального покупця.
Health In Motion гарантує, що Продукт, який ви придбали для некомерційного, особистого, сімейного або
побутового використання, від Health In Motion LLC або від авторизованого торговельного посередника Health In
Motion не має дефектів протягом гарантійного періоду використання. Ваша квитанція, на якій вказана дата
придбання продукту, є вашим доказом дати придбання. Дана гарантія поширюється лише на вас, оригінального
покупця. Квитанція не підлягає передачі нікому, хто згодом купує Продукт від вас. Дана гарантія стає дійсною лише
тоді, коли Продукт буде зібраний / встановлений відповідно до інструкцій / вказівок, що входять до Продукту.

Заміна та ремонт деталей.
Під час гарантійного терміну Health In Motion без будь-яких додаткових витрат виконує ремонт або заміну Продукта,
якщо він стає дефектним, несправним чи іншим чином не відповідає даній Гарантії, за звичайного некомерційного,
особистого, сімейного та побутового використання. При ремонті продукту Health In Motion може замінити дефектні
деталі за допомогою експлуатованих використаних деталей, які є еквівалентними новим деталям у продуктивності
або новим деталям. Усі замінені частини та продукти, що замінені за цією гарантією, стануть власністю Health In
Motion. Health In Motion залишає за собою право змінювати специфікації будь-якої частини, щоб охоплює існуючу
гарантію.
Процедура обслуговування.
Щоб отримати гарантійні деталі, ви повинні повернути деталі Health In Motion або авторизованому дистриб’ютору
Health In Motion в оригінальному контейнері (або еквіваленті). Ви повинні передплатити будь-які витрати на
доставку, податки або будь-які інші витрати, пов'язані з транспортуванням Продукту. Крім того, ви несете
відповідальність за страхування будь-якого продукту, відправленого чи поверненого. Ви берете на себе ризик
втрати під час відвантаження. Ви повинні надати Health In Motion документи, що підтверджують придбання
(включаючи дату покупки, модель та серійний номер). Будь-яке підтвердження щодо зміни, стирання або підробки
документів, що підтверджують придбання, призведе до втрати цієї Гарантії.
Умови та винятки.
Ця гарантія не поширюється на будь-який продукт, який не був придбаний у компанії Health In Motion LLC або у
авторизованого дилера Health In Motion. Ця Гарантія не поширюється на будь-який Продукт, який був пошкоджений
або дефектний; (А) в результаті аварії; (Б) використанням частин, не вироблених або проданих Health In Motion;
(В) шляхом зміни Продукту; (Г) в результаті надання послуг будь-яким іншим, окрім Health In Motion, або
уповноваженим постачальником гарантійного обслуговування Health In Motion; (Ґ) продукт, який обслуговується не
належним чином (виконуйте графік технічного обслуговування, встановлений на виріб). Якщо який-небудь товар,
який подано на гарантійне обслуговування, вважається неприйнятним, буде нарахована вартість ремонту, і ремонт
буде зроблений.
Дисклеймер
ЗА ВИНЯТКОМ, ЩО ВИЗНАЧЕНО В ДАНІЙ ГАРАНТІЇ, HEALTH IN MOTION НЕ НАДАЄ ІНШИХ ГАРАНТІЙ; ПРЯМИХ АБО
НЕПРЯМИХ. HEALTH IN MOTION ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД УСІХ ГАРАНТІЙ, ЩО НЕ ЗАЯВЛЯЮТЬСЯ ЦІЄЮ ГАРАНТІЄЮ. БУДЬЯКІ ПРЯМІ ГАРАНТІЇ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ НАКЛАДЕНІ ЗАКОНОМ, ОБМЕЖЕНІ УМОВАМИ ДАНОЇ ГАРАНТІЇ. HEALTH IN
MOTION НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВИПАДКОВІ ТА ПОБІЧНІ ЗБИТКИ. HEALTH IN MOTION НЕ НЕСЕ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА РЕМОНТ АБО ЗАМІНИ БУДЬ-ЯКИХ ДЕТАЛЕЙ ПІСЛЯ ДАТИ ВИГОТОВЛЕННЯ, НЕПРАВИЛЬНОГО
ВИКОРИСТАННЯ, ЗНОШЕННЯ, ПОШКОДЖЕННЯ ПІД ЧАС ТРАНСПОРТУВАННЯ АБО МОНТАЖУ, ПОЖЕЖІ, ПОТОПУ АБО
ІНШОГО.
ДЕЯКІ ДЕРЖАВИ НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ ОБМЕЖЕННЯ НА ТРИВАЛІСТЬ ГАРАНТІЇ, АБО ОБМЕЖЕННЯ
НЕПЕРЕДБАЧЕНИХ НЕПРЯМИМИ ЗБИТКАМИ, ТАКИМ ЧИНОМ, ВИЩЕЗГАДАНІ ОБМЕЖЕННЯ АБО ВИКЛЮЧЕННЯ МОЖУТЬ
НЕ СТОСУВАТИСЯ ДО ВАС. Дана гарантія надає вам конкретні юридичні права, і ви також можете мати інші права, які
можуть відрізнятися залежно від штату. Це єдина експрес-гарантія, яка застосовується для фірмових продуктів Health
In Motion’s “Inspire”. Health In Motion не передбачає і не надає нікому повноваження взяти на себе жодну іншу
експрес-гарантію.
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