ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Серійний номер

ВІТАЄМО... Ви щойно зробили перший крок на шляху до здорового та
сильного тіла. Цей домашній функціональний тренажер Inspire
пропонує ключ до розкриття потенціалу вашого організму. Регулярні
тренування на домашньому тренажері надають користувачеві безліч
переваг, включаючи: підвищення тонусу м'язів, втрату ваги, поліпшені
енергетичного рівня, зниження стресу та поліпшення роботи серця. Ще
раз вітаємо, ви знаходитесь на правильному шляху до поліпшення вашої
самооцінки, загального стану здоров'я та якості життя.
ПЕРЕД МОНТАЖЕМ ТРЕНАЖЕРУ
ВАЖЛИВО: Прочитайте інструкцію користувача перед монтажем та
використанням даного тренажеру. Ця інструкція містить покрокові
вказівки щодо правильного монтажу.
Використовуючи перелік деталей, переконайтеся, що всі деталі
враховані (в наявності) перед монтажем. Якщо деякі деталі відсутні,
зверніться до продавця даного тренажеру для заміни частин.
Переконайтеся, що звільнено достатньо місця для проведення монтажу
даного домашнього багатофункціонального тренажеру. Рекомендується
використовувати гумовий килимок під тренажером, щоб захистити
дерев'яну підлогу або килимове покриття від пошкоджень під час
монтажу та використання.
Цей домашній багатофункціональний тренажер призначений для
використання тільки в приміщенні. Крім того, не рекомендується
використання тренажеру в гаражах та в під'їздах, в зв’язку з
наявністю в цих місцях високої вологості та пилу. Деякі частини,
включаючи направляючі штанги можуть покриватися іржею у
вологому середовищі, що призводить до порушення роботи
тренажеру.
Обслуговування вашого тренажеру повинно виконуватися лише
представником фірми Inspire. Обслуговування іншими особами може
призвести до втрати гарантії. Якщо вам потрібна допомога, будь ласка,
зв'яжіться з нами:
м. Київ

+38(044) 489-50-30
+38(044) 391-33-55
Веб- сайт: www.prof. interatletika.com
E-mail: prof.service@interatletika.com
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ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Будь-ласка, ознайомтеся з інструкцією користувача, правилами техніки
безпеки та попереджувальними наклейками перед використанням
тренажеру

• УВАГА! Необхідно регулярно перевіряти даний багатофункціональний
тренажер, щоб підтримувати безпеку та його належне функціонування.
Будь-ласка, використовуйте графік технічного обслуговування, що
входить до інструкції користувача (в кінці). Будь-які дефектні або
зношені деталі треба змінювати одразу. Зверніть особливу увагу на
рухомі частини, такі як троси, шківи та місця з'єднань деталей. Дивіться
розділ Обслуговування для більш докладної інформації.
• Використовуйте цей багатофункціональний тренажер за призначенням,
як описано в даній інструкції користувача або на схемах вправ. Не
використовуйте деталі, які не рекомендовані виробником.
• Не спирайтесь на важіль жиму. Він не призначений для
підтримки ваги людини.
• Переконайтеся, що сторонні особи знаходяться на відстані 5 футів
від тренажеру, поки він знаходиться у використанні.
• Не допускайте дітей до тренажеру.
• Тренажер повинен бути розміщений подалі від стін та меблів.
• Якщо ви відчуваєте задишку, біль або запаморочення, негайно
припиніть тренування. Ми наполегливо рекомендуємо вам звернутися
до лікаря перед початком програми тренувань.

ІНСТРУМЕНТИ, ЩО НЕОБХІДНІ ДЛЯ МОНТАЖУ
•
•
•
•
•
•

Метричний набір насадок ( 16 мм, 17мм, 18мм, 19мм)
Метричні гайкові ключі 17мм 18мм, 19мм
6мм, 5мм, 4мм, 3мм гайкові ключі (в комплекті металевих виробів)
Розвідний гайковий ключ
Метрична рулетка
Гумовий молоток
СТОР 1

ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Назва
Рама
Вертикальна основа, рукоятка
Рама сидіння
Рама основи сидіння
Вигнута сполучна деталь
Підставка для ніг (зібрана)
Основа сидіння (зібрана)
Кріплення задньої частини сидіння
Верхній кронштейн кріплення кожуха

К-сть Наявна кількість
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Кріплення подвійної "D"- подібної рукоятки
1
Нижнє кріплення шківу
1
Кріплення важеля жиму
1
Важіль жиму
1
Опорна рама задньої частини сидіння
1
1
Важіль регулювання відстані (зібраний)
1
Подвійна "D"- подібна рукоятка
Обертаюча рукоятка
1
Обертаюча рукоятка
1
Пластинчасте кріплення опорної рами
1
1
Кронштейн рухомого шківу (зібраний)
2
Стопор, що регулюється
Верхні направляючі пластини, важіль жиму
2
Верхні направляючі пластини
2
Кронштейн шківа
1
1
Прокладка 1" довга
2
Кріплення направляючої штанги
Пластина ексцентрика
1
Пластина рухомого шківу
4
Рухомий шків
1
1
Задній блок (опора)
Верхня вставна пластина кожуха (зібрана)
2
2
Пластина кожуха
Кронштейн кожуха
4
Подушка
1
Подушка сидіння
3
2
Маленький поролоновий валик
2
Поролоновий валик
Великий поролоновий валик
4
Великий поролоновий валик з подовженням2
Нижній трос важелю жиму
1
Трос L/E
1
1
Середній трос важелю жиму
1
Верхній трос важелю жиму
Нижній трос Lat
1
Верхній трос Lat
1
Фіксуюча втулка 1"
10
2
Фіксуюча втулка 15мм
1
Кріплення L/E ексцентрик (зібраний)
Пластикова трубка
2
Алюмінієві кінцеві накладки
6
Направляюча штанга
4
Прокладка кожуха
2
12
З’єднувальний штифт
2
Тканинний кожух
Ремінь "D" – подібної рукоятки
2
Шайба М5
1

СТОР 2

Item
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

Назва
4 1/2" шків
Малий шків L/E
3 1/2" шків
Плакат рекомендованих вправ
Кулька торсу
"U"- подібний кронштейн
Кронштейн рухомого шківа
Пластина важелю жиму
Плакат рекомендованих вправ
Підшипник важелю жиму (зібраний)
Гумова шайба
Кронштейн кріплення плакату
Велика пластикова шайба
Вагова пластина
Амортизатор
Адаптер тросу
Кронштейн
Flat Head Nut, M6
Гайка з плоскою головкою М6

К-сть Наявна кількість
2
2
25
1
4
4
1
1
1
2
4
4
4
40
1
2
1
4
4
Стержень відбірника вагових пластин грузоблоку
2
2
Верхня сполучна деталь грузоблоку
Пружинний затискач
4
Шайба з плоскою головкою М8
8
Шайба Ø25.4*Ø10*2
14
4
Контргайка М8
2
Кінцева накладка, чорна пластикова
Болт M10*25
6
Болт M5*12
1
Шестигранна гайка М12
2
157
Шайба М10
7
Шайба М12
4
Шайба М10
Контргайка M12, h=8mm
1
Контргайка М10
76
Контргайка М12
3
4
Болт M8*25
Hexagon Bolt, M10*100
7
Болт з шестигранною головкою M10*100 22
Button Head Bolt, M10*20
2
Болт з шестигранною головкою M10*20
4
12
Болт з шестигранною головкою M10*95
2
Болт з шестигранною головкою M12*95
Болт з шестигранною головкою M12*110 1
Болт з шестигранною головкою M10*105 3
Болт з шестигранною головкою M10*110 1
Болт з шестигранною головкою M10*70
13
2
Болт, M10 x 70 (з плоскою головкою)
4
Болт з шестигранною головкою M10*60
Болт з шестигранною головкою M10*35
4
Болт з шестигранною головкою M10*20
15
Болт з шестигранною головкою M12*150 1
Болт з шестигранною головкою M10*25
6
4
Гвинт з плоскою головкою М6
1
Викрутка 6мм
Викрутка 5мм
2
Викрутка 4мм
1
Тонка контргайка M10,h=8мм
4

СХЕМА ТРОСІВ

3386
Верхній трос важеля жиму p/n GM870-500-004

1905
Трос важеля регулювання натягу p/n GM870-500-002

1885
Середній трос важеля жиму p/n GM870-500-003

2886
Нижній трос важеля жиму p/n GM870-500-001

3576
Верхній трос p/n GM870-500-006

2681
Нижній трос p/n GM870-500-005
Довжина тросу зазначена в міліметрах.
Довжина тросу може змінитися в будь-який час без попереднього повідомлення.

СТОР 3

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО МОНТАЖУ

СТОР 4

КРОК 1

Для безпечного виконання даного кроку необхідно дві людини
A)

Приєднайте основну раму (1) до вертикальної основи (2), як вказано на малюнку,
використовуючи болти M10*95 (97) та болти M10*20 (106).

B)

Приєднайте кронштейн (73) до двох рам, використовуючи болт M10*95 (97) та болт
M10*100 (93)
Закріпіть міцно всі деталі на даному етапі.

СТОР 5

КРОК 2
A

30

пластинчасте кріплення опорної рами

НЕ ЗАКРІПЛЮЙТЕ МІЦНО ДЕТАЛІ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НА ДАНОМУ ЕТАПІ МОНТАЖУ

A)

Використовуючи болт M10*100 (93) приєднайте раму основи сидіння
(4) до вертикальної основи (2).

B)

Вставте болт M10*105 (100) над болтом M10*100 (93) у кроці 2А.

C)

Приєднайте задній блок (30) до пластинчастого кріплення опорної рами (19),
використовуючи болти M10*25 (108). Кріплення опорної рами повинно бути
всередині заднього блоку.

D)

Прикріпіть пластинчасте кріплення опорної рами (19) до нижнього кріплення шківу
(11) до вертикальної основи двома болтами M10*105 (100) та болтом M10*110
(101). Отвори з прорізами в кріпленні опорної рами та в задньому блоці необхідні
для регулювання рівня тренажеру, щоб він рівно стояв на поверхні.

E)

Затягніть болти, починаючи з болта 93 (стрілка А). Потім, закріпіть кріплення опорної
рами (19) до вертикальної основи (2). Далі, задній блок (30) з кріпленням опорної
рами (19). Після цього, затягніть всі болти з кроків A-D.

СТОР 6

КРОК 3

1

86 90

82
36

6

90
97
86

88

102
86

36

3

102
82

86

90

86
86
97
86

90

21

A)

Приєднайте підставку для ніг (зібрана) (6) до рами сидіння (3), використовуючи два
болти M10*70 (102).

B)

Приєднайте раму сидіння (3) до основної рами (1), використовуючи два болти
M10*95 (97), чотири шайби М10 (86) та дві контргайки М10 (90).

C)

Приєднайте підставку для ніг (зібрану) (6) до основної рами (1), використовуючи два
болти M10*95 (97) та шайби (88), розмістивши її на круглій трубі основної рами
вертикально.

D)

Відрегулюйте стопор (ніжку) (21), щоб він торкався підлоги та закріпіть стопорною
гайкою.

E)

Встановіть два маленьких поролонових валика (36) на підставці для ніг та закріпіть їх
двома чорними пластиковими накладками (82).
ЗАКРІПІТЬ ВСІ ДЕТАЛІ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В КРОКАХ А-D.

СТОР 7

КРОК 4

4

Пластина регулювань на
рамі основи сидіння

A)

Приєднайте нижню частину опорної рами задньої частини сидіння (14) до пластини
на рамі основи сидіння (4).

B)

Приєднайте опорну раму задньої частини сидіння (14) до вертикальної основи (2),
використовуючи болт M12*110 (99). Закріпіть болт, але переконайтеся в тому, що
опорна рама може рухатися вільно.

C)

Приєднайте кріплення задньої частини сидіння (8) до опорної рами задньої частини
сидіння (14), використовуючи болт M12*95 (98). Закріпіть болт, але переконайтеся
в тому, що кріплення задньої частини сидіння (8) може рухатися вільно.

D)

Встановіть великі поролонові валики (38) на кріпленні задньої частини сидіння.
Переконайтеся в тому, що великі пластикові шайби (69) розміщені на трубці з
поролоновими валиками перед м’яким валиком (38) та алюмінієвою накладкою
(50). Потім закріпіть всі частини гвинтом M10*25.

СТОР 8

КРОК 5

95

95

A)

Приєднайте верхню направляючу пластину (22) до вертикальної основи (2),
використовуючи два болти M10*100 (93) та менші болти M10*20 (106). Загвинтіть
менші болти M10*20 (106) на декілька нарізок, щоб верхня направляюча пластина
могла рухатися при встановленні кріплення важеля жиму (12).

B)

Обережно приєднайте кріплення важеля жиму (12) до верхніх направляючих пластин.

C)

Встановіть підшипник важеля жиму (зібраний) (66) на осі кріплення важеля жиму та
приєднайте до верхніх направляючих пластин, використовуючи чотири болти
M10*20 (106) та вісім маленьких шайб М10 (86).

D)

Встановіть два болти M10*20 (95) та великі шайби М10 (80) в центрі підшипника
важеля жиму (зібраний).

СТОР 9

КРОК 6
59

Шків 1

23

86
90

86

90

86
94

86

92
79

81

79

93

29
23

92

1

79

A)

Встановіть 3.5 шків 1 (59) у верхній частині основної рами (1), використовуючи болт
M10*45 (94). Закріпіть цей болт на цьому етапі.

B)

Встановіть верхні направляючі пластини (23), логотип Inspire повинен бути з
зовнішньої сторони, на основній рамі, використовуючи три болти M10*100 (93).
Нижній болт повинен бути встановлений в нижній (задній) отвір в нижній частині
направляючих пластин. (Верхній отвір використовується для додаткового зазору,
попередньо-розтягнувши пластини, під час кріплення рухомого шківа).

C)

Приєднайте рухомий шків (29) до верхніх направляючих пластин (23),
використовуючи чотири болти M8*25 (92), вісім шайб М8 (79) та чотири
контргайки М8 (81).
Примітка: використовуйте шестигранний ключ, щоб міцно утримувати болти під час
закріплення контргайок.
Підтягніть всі болти.

СТОР 10

КРОК 7
31

Передня частина вагової пластини має
проріз для розміщення відповідної
наклейки, нижня частина має три ніжки

102

76
90

86

86

77
51
Два отвори, що спрямовані назовні

70

67
104
86
32

113

52

105

102

86

86

2

26
86
105 113

90

86
90

Два отвори, що спрямовані назовні

A

B

C
D
E
F
G

Розмістіть нижню частину кріплення направляючої штанги (26) на вертикальній основі (2),
як показано на малюнку, таким чином, щоб фланці для болтів були спрямовані на лицьову
частину тренажеру. Прикріпіть кріплення, використовуючи два болти M10*70 (102). Міцно
закріпіть болти.
Приєднайте направляючі штанги (51) до нижньої частини кріплення направляючих штанг
(26), використовуючи два болти M10*35 (105). Встановіть один болт спереду, а інший
позаду, як вказано на малюнку. Закріпіть болти. Під час виконання наступних кроків,
направляючі штанги не повинні згинати кронштейн.
Розмістіть прокладку пластини кожуха (52) зверху на кріпленні направляючих штанг (26).
Потім, встановіть пластину кожуха (32) на прокладці кожуха (52) та закріпіть двома
болтами M10*60 (104). Переконайтеся, що два отвори пластини кожуха спрямовані
назовні. На даному етапі не закріпляйте міцно.
Встановіть гумові шайби (67) та 20 вагових пластин на направляючих штангах.
Встановіть верхню сполучну деталь (77) на направляючих штангах.
Тепер розмістіть верхню вставну пластину кожуха (зібрану) (31) на направляючих штангах
та закріпіть болтами на вертикальній основі, використовуючи два болти M10*70 (102).
Тепер закріпіть деталі даного етапу та попереднього.
Приєднайте стержень відбірника вагових пластин грузоблоку (зібраний) (76) зверху до
сполучної деталі верхньої вагової пластини (зібрана) (77). Закріпіть всі гвинти.

СТОР 11

КРОК 8
102
31

86

76
86

77

90

51

70

67
104
86
32

1

52
105

102

86

86
113

26

86
105

86

86

90

113
90

Повторіть всі дії з кроку 7, щоб виконати крок 8, встановіть грузоблок під кутом до центру
тренажеру, як показано. Якщо встановлюється підставка для ніг, то грузоблок повинен
бути під кутом до зовнішньої сторони тренажеру.

СТОР 12

КРОК 9

Шків 3
Шків 4

Шків 6

Шків8

Шків 5

Шків
10

Шків 9

Шків 7

Press Arm Upper Cable
p/n 870-500-004
Прикріпіть шківи 3 та 4 до вертикальної основи (2), як показано, використовуючи болти
М10 * 45 (94). Шків 5 повинен бути з’єднаний з пластинами рухомого шківу (28) та
закріплений болтами М10 * 45, як показано. Шків 6 повинен бути встановлений у верхній
частині вертикальної основи між верхніми направляючими пластинами (22) та закріплений
болтами M10 * 45, як показано. Шківи 7 і 8 встановлюються всередині 3" круглої труби
вертикальної основи. Шків 7 розташований вище шківа 8, шківи закріплені 1" фіксуючими
втулками (46) на обох сторонах трубки, як показано. Шківи 9 і 10 кріпляться до кріплення
рукоятки (12) болтами М10*70(103), як показано. Закріпіть всі шківи.
Щоб встановити верхній трос важеля жиму (43), почніть з того, що викладіть його на
підлогу та повністю розмотайте. Потім, вставте різьбовий кінець у верхню пластину
грузоблоку. Інший кінець тросу протягніть вверх над шківами 3 та 4, потім вниз та навколо
шківа 5, перш ніж повернути його до шківа 6. Після прокладання тросу над шківом 6,
протягніть його вниз через трубку 3" та навколо нижньої частини шківа 8, до нижньої
частини шківа 9 в кріпленні рукоятки
Продовжуйте протягувати торс через 3" круглу трубу, щоб запустити трос навколо нижньої
частини шківа 7. Потім, поверніть його назад до 3" круглої труби та через неї, до нижньої
частини шківа 10 в кріпленні важеля жиму. Обійдіть ролик 10 і прикріпіть кінець тросу до
кронштейна у верхній частині 3" круглої труби, як показано, за допомогою болта M10 * 45,
а кінець тросу (55) закріпіть втулкою (56) та затягніть.

СТОР 13

КРОК 10
Трос важеля
регулювання
натягу
p/n 870-500-002

Кінець тросу з кулькою

Трос повинен проходити
над цією пластиною, інакше він може бути пошкоджений
89

Шків 13

98

Шків 11
A
B

C

D

Шків 12

Встановіть шківи 11 і 13 використовуючи болти М10*45 (94). Встановіть шків 12 за
допомогою болта M10*95 (97) та двох фіксуючих втулок (46), як показано на малюнку.
Затягніть болти на даному етапі.
Видаліть чотири гвинти з плоскими головками (109) та пластину ексцентрика (27) з
кріплення L/E ексцентрика (48). Потім приєднайте трос важеля регулювання натягу (41) та,
використовуючи ті ж самі чотири гвинти з плоскими головками (109) та пластину
ексцентрика, закріпіть їх. Потім прокладіть інший кінець тросу між двома маленькими
шківами (58), над металевою пластиною та вниз до шківа 11, як показано у збільшеній
вставці малюнку. Пропустіть трос за шківом 11, потім вниз та під шківом 12, а потім у
напрямку до задньої частини тренажеру. Переконайтеся, що трос проходить між шківом 12
та фіксатором тросу усередині трубки. Перейдіть до кроку C, щоб закінчити прокладання
тросу.
Тепер встановіть кріплення L/E ексцентрику (48) на підставці для ніг (15), номер "5"
повинен бути зверху. Тепер, утримуючи все разом, розмістіть їх між пластинами рами основи
сидіння (4) та закріпіть їх за допомогою болта М12*95 (98), плоскою шайбою (87) та
контргайкою (89). Не затягуйте занадто туго. Зібраний важіль регулювання натягу повинен
вільно обертатися.
Тепер продовжуйте прокладати трос, запустивши його через нижню частину вертикальної
основи (2) та під шківом 13. Перейдіть до кроку 11A, щоб закінчити прокладання тросу.

СТОР 14

КРОК 11

Середній трос важіля
жиму p/n 870-500-003

41
адаптер торсу

зібраний кронштейн
рухомого шківу має
пластину внизу

Шків 15

72
Шків 16

20
петелька
тросу

Шків 14

A)

Вставте кінець тросу важеля регулювання натягу (41), крок 10, в зібраний
кронштейн рухомого шківу (20), як показано на круглій вставці малюнку, протягніть
через адаптер тросу (72) та розмістіть його в кронштейні шківу, потім встановіть
шків 14, закріпіть болтом M10*45 (94).

B)

Тепер середній трос (42), візьміть кінець з петелькою та приєднайте його до рами
болтом M10 * 25 (108) та затягніть. Потім проведіть трос під шківом 14, через
кронштейн рухомого шківу (20), а потім вгору з іншої сторони стійки. Кронштейн
рухомого шківу та шків 14 повинні бути розташовані безпосередньо під стійкою, де
прикріплений кінець тросу.

C)

Прикріпіть шків 15 до пластин рухомого шківу (28) болтом M10*45 та прокладіть трос
поверх шківа та назад вниз до шківа 16 (59). Спочатку закінчіть етап прокладання
тросу, як вказано в кроці А вище, а потім встановіть шків 16 в кронштейн рухомого
шківа (63) та закріпіть болтом M10 * 45.
Затягніть болти кроків A, B, C.

СТОР 15

КРОК 12

Шків 16

Нижній трос важеля
жиму p/n 870-500-001

Шків 17
Шків 18

78

A)

Встановіть шківи 17 та 18 та закріпіть їх болтами M10*45 (94).

B)

Почніть прокладати нижній трос (40) шляхом загвинчування різьбового кінця в раму,
біля шківу 17, як показано, та затягніть контргайку. Потім прокладіть трос навколо
шківа 16, вниз та навколо нижньої частини шківа 17, а потім під шківом 18.

C)

Видаліть болти з "U"- подібного кронштейну (62). Зберіть кінець кабелю, зсунувши
одну чорну кульку тросу (61) на кінці тросу у напрямку до маленької гумової шайби,
потім посуньте кінець тросу у бік "U"- подібного кронштейну. Закріпіть болтами
пружинний затискач (78) на "U"- подібному кронштейні. Закріпіть болти на "U"подібному кронштейні. Вставте щільно гумову шайбу та кульку тросу до "U"- подібного
кронштейну.

СТОР 16

КРОК 13
Шків 23

94

86

Шків 20
Шків 22

Шків 19

86

Шків 1

90
24
108

Шків 2

25

59
94

86

102

Шків 21

86
86
28

28
90

Шків 24

77

Верхній трос
p/n 870-500-006

A
B

C

Встановіть кронштейн шківа (24) на задній стороні тренажеру під шківом 22, закріпіть
болтом М10*25 (108). Цей болт встановлюється в різьбовий отвір, розташований
нижче шківа 22 на задній стороні.
Встановіть шківи 19, 20, 22 і 23 у верхній частині рами (1) та закріпіть болтами М10 *
45 (94). Шків 21 встановлюється безпосередньо під шківом 22 на задній стороні
тренажеру. Він кріпиться до кронштейна шківа (24) та тренажеру за допомогою болтів
M10 * 70 (102) та 1" прокладки (25) між шківом і рамою, як показано у верхній частині
малюнку.
Для прокладання верхнього тросу (45), спочатку розмотайте його та розкладіть на
підлозі. Потім повністю вставте різьбовий кінець в сполучну деталь грузоблоку (77) та
затягніть контргайку. Прокладіть трос вгору та навколо шківів 19 і 20, як показано.
Переконайтеся, що трос знаходиться між фіксаторами та шківами, у іншому випадку
трос може бути пошкоджений. (ПРИМІТКА: Якщо ви встановлюєте LP3 до M5.2,
перейдіть на сторінку 15 даного посібника щодо інформації по встановленню LP3).
Продовжуйте прокладати трос вниз та навколо шківа 21, потім вгору та навколо шківа
22. Потім, прокладіть трос над верхньою частиною тренажеру , над шківами 20 і 19,
потім вниз і навколо шківа 23, перед тим як прокласти його вниз до задньої сторони
шківа 24. Шків 24 кріпиться двома пластинами рухомого шківа (28) та болтом М10*45
(94 ). Протягніть трос навколо шківа 24, потім вгору та над шківами 1 і 2.
Переконайтеся, що трос проходить через отвір в кронштейні шківа та між 2 і фіксуючим
штифтом, інакше трос може бути пошкоджений. Закінчіть даний етап прокладання так,
як вказано в кроці 12.
Затягніть болти шківів 19, 20, 21, 22, 23 і 24. Переконайтеся, що болти кронштейну
шківа (24) міцно закріплені у верхній частині тренажеру.

СТОР 17

КРОК 14

Шків 26

нижній трос
p/n 870-500-005

Шків 25

78

75

78

Шків 27
Шків 28
A)

Встановіть 4,5" Шківи 25 і 28 (57) в 3" круглій трубі основної рами, як показано,
закріпіть 1" фіксуючими втулками (46) та болтами М10*95 (97). Встановіть шків 26 у
рухомому кронштейні (28), закріпіть болтом M10* 45 (94). Встановіть шків 27 у
верхній отвір в кронштейні, на тильній стороні 3 " круглої труби основної рами та
закріпіть болтом M10*45 (94).

B)

Для прокладання нижнього тросу (44), спершу розмотайте та розтягніть його на
підлозі. Зберіть кінець тросу, як вказано в кроці 12. Це допоможе в процесі
прокладання тросу через деталі тренажеру. Розпочніть прокладання з іншого кінця
тросу, протягуючи його під шківом 25, верх та навколо передньої частини шківа 26, в
пластинах шківу (28), вниз до тильної сторони шківа 27, під шківом 28 та назовні, як
показано на малюнку.

C)

Закінчіть цей крок, як вказано у попередньому кроці.
Переконайтеся, що болти шківів 25, 26, 27 і 28 затягнуті належним чином.

СТОР 18

КРОК 15

35

A)

Встановіть основу сидіння (7) на рамі основи сидіння (4), як показано. Витягніть штифт, щоб
опустити сидіння до нормальної висоти. Потім приєднаєте подушку сидіння (35) до основи
сидіння за допомогою двох болтів M10*50 (96) та двох шайб М10 (86). Затягніть ці болти, але
не надто міцно, щоб не пошкодити деталі. Встановіть подушки для стегон (37) на основі
сидіння, як показано.

B)

Встановіть великі поролонові валики з подовженням (39) на нижній L/E вал (15), як показано.
Переконайтеся, що подовження валика спрямовано всередину. Закріпіть валики з
алюмінієвими кінцевими накладками (50) та гвинтами з плоскими головками М10* (83).
Затягніть гвинти 6-мм шестигранним ключем, що входить в комплект. Потім встановіть інші
великі поролонові валики (38) на верхній L/E вал, спочатку просуньте пластикові втулкові
муфти (49), потім великі пластикові шайби (69) та поролонові валики (38) на L/E валу,
закріпіть алюмінієвими кінцевими накладками (50) та гвинтами з плоскими головками М10*
(83). Затягніть гвинти 6-мм шестигранним ключем.

СТОР 19

КРОК 16

35

35

3

A)

Прикріпіть подушку сидіння (35) на задньому кріпленні сидіння (8), використовуючи
два болти М10*50 (96) та дві шайби М10 (86). Затягніть болти, але не затягуйте їх
занадто міцно, це може призвести до пошкоджень.

B)

Встановіть подушку сидіння (35) на Lat рамі сидіння (3) за допомогою двох болтів
M10*70 (102) та двох шайб М10 (86). Затягніть болти, але не затягуйте їх занадто
міцно, це може призвести до пошкоджень.

C)

Прикріпіть довгу подушку (34) до похилої рами кріплення (5) за допомогою двох
болтів M10*25 (108) та двох шайб М10 (86), як показано. Затягніть гвинта, але не
занадто міцно.

СТОР 20

КРОК 17

91

87

64

13
87

12

107

17

10
56

86

84

106

16
18

55

A)

Прикріпіть важіль жиму (13) до кріплення важелю жиму (12), використовуючи болт
M12 * 150 (107) та затягніть гайковим ключем, але переконайтеся, що важіль жиму
може вільно рухатися. Прикріпіть пластину важелю жиму (64) до кріплення важелю
жиму та закріпіть гвинтом M5*12 (84) та шайбою M5 (56).
Затягніть гвинт.

B)

Встановіть кріплення подвійної "D"- подібної рукоятки (10) на рамі (1) за допомогою
болтів M10*20 (106) та шайб М10 (86). Прикріпіть подвійну "D"- подібну рукоятку
(16) до верхньої частини нижнього тросу (44) пружинним затискачем (78).

C)

Прикріпіть обертаючу рукоятку (18) до нижнього кінця нижнього тросу (44),
використовуючи один пружинний затискач.

D)

Прикріпіть два ремені "D" – подібної рукоятки (55) до нижнього тросу важеля жиму (40),
використовуючи один пружинний затискач.

E)

Прикріпіть обертаючу Lat рукоятку (17) до верхнього тросу (45), використовуючи один
пружинний затискач.

СТОР 21

КРОК 18
Shroud Tightening Knobs

31

53
Вставляючи кронштейн
кожуха в пази, вирівняйте
тильний отвір кронштейну з
квадратним отвором на
тильній частині каркасу.

54

33

32
53
Щоб встановити тканинні кожухи (54), почніть зі встановлення кронштейна кожуха (33) в
пази на верхній і нижній частині кожуха. Шви кожуха повинні бути направлені всередину.
Протягніть верхній кінець тканинного кожуха, зі вставленим в нього кронштейном (33), до
верхньої зібраної пластини кожуха (31). Прикріпіть кожух до пластини та закріпіть
трьома з’єднувальними штифтами (53).
Вставте нижній кінець кожуха, зі встановленим кронштейном кожуха (33), над пластиною
кожуха (32). Прикріпіть кожух до пластини та закріпіть трьома з’єднувальними штифтами
(53).
Покрутіть ручку регулювань кожуха, щоб натягнути кожух та позбавитися будьяких можливих складок.
Повторіть цей процес з іншим кожухом.
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КРОК 19

68

60

65

68

A)

Прикріпіть передню половину кронштейнів плакату тренувальних вправ
(68) до плакату рекомендованих вправ (65) за допомогою двох болтів
M6*12 та двох M6 контргайок.

B)

Прикріпіть плакат рекомендованих вправ до вертикальної основи,
використовуючи решту кронштейнів, закріпіть за допомогою чотирьох
болтів M6*15 та чотирьох М6 контргайок.
Не змішуйте коротші болти M6 * 12 з довшими M6 * 15. Це може призвести до
проблем монтажу.

C)

Повторіть кроки А та В для плакату рекомендованих вправ з
важелем жиму (60). Не затягуйте болти.
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РОЗМІЩЕННЯ НАКЛЕЙОК ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМИ ТА ПРИМІТКАМИ

877-738-1729

;
8,870,718.
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РОЗМІЩЕННЯ НАКЛЕЙОК ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМИ ТА ПРИМІТКАМИ
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РОЗМІЩЕННЯ НАКЛЕЙОК ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМИ ТА ПРИМІТКАМИ
“Inspire” logo on both
sides of the top beam
(127mm x 38mm)

Globe Logo Label
(50mm) Round

“Inspire M5”
below logo
label (50 x 38)
“Do Not Hang From
Press Arm” below
M5 label (50mm)
Round

“NOTICE” Label on
side of upright
(40 x 170)
Weight # labels
(1 – 21),
included with
manual. Silver
#’s on black
background.
(18 x 25)

“WARNING” Label on side
of upright. (40 x 170)
“WARNING,
PINCH POINTS”
on top of base
tube between LE
flats (60 x 40)

Back Pad Adjustment
Label (235 x 20)
Back Pad Tilt Label
(150 x 70)

“Patent” Label
placed just below
the “Warning”
label (50 x 30)

СТОР 26

Serial number
label (40 x 30)

ДОПОМІЖНЕ ПРИЛАДДЯ
•
•
•
•
•

Настінний графік тренувань
Обертаюча рукоятка
Обертаюча EZ рукоятка з поворотним грифом
Ремінь для щиколоток
Ab - Ремінь (для тренування м'язів пресу)

ОБЛАДНАННЯ
•
•
•
•

Кольорові ортопедичні подушки
Кольоровий кожух
Важіль жиму для ніг
Ab-ручка з еластичним ременем

ПОРАДИ ЩОДО ТРЕНУВАНЬ
ПРОКОНСУЛЬТУЙТЕСЯ З ЛІКАРЕМ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ БУДЬ-ЯКОЇ
ПРОГРАМИ ТРЕНУВАНЬ
1. Завжди виконуйте вправи для розминки, перш ніж почати
силові тренування. Такі вправи допоможуть вам розігріти м’язи та
застережуть вас від травм. Ви можете розпочати розминку з
легких кардіо – вправ (вправ для покращення серцевого ритму)
або з виконання легких фізичних вправ, поступово переходячи на
більш складні вправи.
2. Контролюйте навантаження тренування. Завжди працюйте з
такою вагою, з якою ви можете впоратися за допомогою повного
діапазону рухів. Вправи рекомендується виконувати повільними,
рівномірними рухами.
3. Дихання. Не затримуйте дихання під час виконання фізичних
вправ. Затримка дихання створює внутрішній тиск, що призводить
до несприятливих змін у кровоносних судинах, а також до
утворення грижі.
4. Сидіть прямо. Звертайте увагу на свою поставу, при сидінні та
ходьбі вона має бути прямою. Тренуйте м’язи пресу (черевні
м’язи) при кожному русі, щоб зберегти свій хребет в здоровій
формі.
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ЗАГАЛЬНЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Увага: Не підкладайте піно-полістирольні або друковані матеріали на ортопедичні
подушки сидіння. З часом, вони можуть прилипнути до подушок та зіпсувати їх
поверхню.
Не залишайте речі на ортопедичних подушках сидіння, ці подушки мають
спеціальну щільність, яка приймає форму об'єктів, навіть маленькі предмети можуть
залишити відбитки на поверхні.
• Регулярно перевіряйте троси на розщеплення, тріщини та зношення. Крім того,
перевіряйте, чи немає на тросі викривлених або приплющених ділянок.
• Відразу замінюйте троси при перших ознаках пошкодження або зносу. Ніколи не
використовуйте обладнання з пошкодженими або зношеними тросами.
• Троси, з часом, можуть розтягуватися, тому періодично перевіряти їх на
провисання та відрегулюйте натяг тросу в разі потреби. Див. Крок 55 при
необхідності регулювання натягу тросу.
• Регулярно перевіряйте тренажер на міцність кріплень деталей.
• Не використовуйте та не зберігайте тренажер на відкритому подвір’ї.
• Перевіряйте пружинні затискачі, шарнірні з’єднання та рукоятки на зношення або
пошкодження. Якщо які-небудь деталі тренажеру пошкоджені або зносилися,
негайно замініть їх на нові.
• Ознайомтеся з усіма наклейками із застереженнями на даному тренажері.
• Вчасно замінюйте пошкоджену або зношену оббивку сидіння.
• Періодично протирайте направляючі штанги сухою тканиною і знову змастіть їх
тонким шаром тефлонового мастила.
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ГРАФІК ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

РОЗПОРЯДОК

РЕГУЛЯРНІСТЬ

Перевірка: з’єднань, штифтів,
пружинних затискачів,
Кожний тиждень
шарнірних з'єднань

Чищення: оббивки

Кожний тиждень

Перевірка: тросів

Кожний тиждень

Перевірка: Натягу
всіх кожухів

Кожний тиждень

Перевірка: ричагів та
рукояток

Через кожні
3 місяці

Перевірка: всіх
наклейок

Через кожні
3 місяці

Перевірка: всіх гайок
та болтів. Затягнути
при необхідності

Через кожні
3 місяці

Перевірка: поверхонь
на уникнення ковзання

Через кожні
3 місяці

Очищення та змащення:
Через кожні
направляючих штанг
3 місяці
тефлоновим мастилом
Змащення: муфт
Через кожні
сидіння та всіх
3 місяці
пластикових повзунків
Очищення та змащення:
всіх глянцевих поверхонь Кожний рік
Заміна: тросів, ременів та
Кожні 2 роки
з'єднувальних деталей
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ДАТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Дана гарантія поширюється тільки на тренажери Inspire
БУДЬ-ЛАСКА, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ, ЩО НЕ ВСІ ТРЕНАЖЕРИ INSPIRE ВИГОТОВЛЯЮТЬСЯ ДЛЯ
КОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ
Зверніться до інструкції користувача або проконсультуйтеся з офіційним продавцем з питань
встановлення тренажеру, незалежно від виду його використання (домашнє або комерційне).
Використання некомерційних тренажерів в комерційних умовах може призвести до серйозних
травм або смерті!
Тренажери, які ви придбали для будь-якого виду використання (для комерційних, особистих,
сімейних або побутових потреб) не мають дефектів матеріалу або виготовлення, за умови
відповідної експлуатації протягом гарантійного періоду. Ваш чек із зазначенням дати покупки
тренажеру, являє собою доказ дати придбання. Ця гарантія дійсна тільки для вас - першого
покупця. Даний чек не підлягає передачі іншим особам, які згодом купують тренажер. Гарантія
набуває чинності, тільки, якщо тренажер зібраний і встановлений відповідно до інструкцій та
вказівок.
Заміна та ремонт деталей.
Протягом гарантійного терміну сервісний центр буде, без додаткової оплати, ремонтувати
тренажер або замінить його, якщо він вийшов з ладу, у разі несправностей або якимось чином не
відповідає даній гарантії при відповідному комерційному, особистому, сімейному або домашньому
використанні. Під час ремонту тренажеру сервісний центр може замінити несправні частини, за
вибором сервісного центру; застосувати деталі, які еквівалентні новим деталям або новим
частинам. Всі частини та деталі, що були замінені на підставі дії даної гарантії, стають власністю
сервісного центру. Сервісний центр залишає за собою право змінювати виробників та
специфікації або будь-які частини для того, щоб виконувати всі існуючі гарантії.
Обслуговування.
Для отримання гарантій на деталі, ви повинні повернути деталі до сервісного центру або
уповноваженим продавцям в оригінальній упаковці (або еквівалент). Ви повинні попередньо
оплатити будь-які витрати з транспортування, податків або будь-які інші збори, пов’язані з
транспортуванням тренажеру. Крім того, ви несете відповідальність за страхування будь-якого
тренажеру, що транспортується. Ви приймаєте на себе ризик втрати гарантії в разі пошкодження
тренажеру під час транспортування. Ви повинні представити сервісному центру докази
(документи) придбання (у тому числі дата покупки, модель та серійний номер тренажеру). Будь-які
ознаки підробки документів будуть причиною анулювання гарантії.
Умови та винятки.
Дана гарантія не поширюється на будь-який тренажер, який було пошкоджено або, в якому були
виявлені дефекти, а також в результаті нещасного випадку та неправильного використання.
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