ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

СЕРІЙНИЙ НОМЕР ТРЕНАЖЕРУ:

ВІТАЄМО ... Ви тільки що зробили перший крок на шляху до покращення фізичного
стану свого тіла, бажаючи зробити його здоровим та сильним. Даний
багатофункціональний тренажер англійської компанії Inspire, призначений для
домашнього використання, пропонує різні варіації тренувань, ти самим, надаючи вам
можливість оцінити потенціал свого організму. Регулярні силові тренування на даному,
вибраному вами тренажері, мають безліч переваг та сприяють підвищенню тонусу
м’язів, зниженню ваги тіла, поліпшенню енергетичного рівня, зниженню стресового
стану та покращення серцево-судинної системи організму. Ще раз вітаємо вас, ви
знаходитесь на правильному шляху до поліпшення вашої самооцінки, загального стану
здоров'я та якості життя.

ВСТУП
УВАГА: Для проведення монтажу даного тренажеру, а саме для виконання кроків 1-4,
потрібно дві людини, щоб підстрахувати особу, яка буде проводити монтаж, від
можливого падіння рами тренажеру, що може призвести до травми обличчя.
ВАЖЛИВО: Уважно прочитайте дану інструкцію перед тим, як розпочати монтаж та
перед використанням даного тренажеру. В цьому посібнику надаються детальні
послідовні інструкції щодо правильного монтажу.
Перед тим, як розпочати монтаж, перевірте перелік деталей, який надається в даному
посібнику, щоб переконатися, що всі деталі тренажеру входять до комплекту. Якщо
певних деталей не вистачає, зверніться до торгового представника з продажу
спортивного обладнання для придбання запасних деталей.
Переконайтеся, що в кімнаті є достатньо вільного простору для встановлення даного
багатофункціонального тренажера. Під час проведення монтажу та тренувань
рекомендується підстеляти гумовий килим під тренажер, щоб захистити дерев'яну
підлогу або килимове покриття від можливих пошкоджень.
Даний багатофункціональний тренажер призначений для використання тільки в
закритих домашніх приміщеннях. Не рекомендується використовувати цей тренажер в
гаражах та на площадках під’їздів, у зв’язку з наявністю в цих місцях високої вологості
або пилу. На деяких частинах тренажеру, включаючи направляючі штанги, при
використанні обладнання у вологому середовищі, може з’явитися іржа, що призведе
до порушення функцій тренажеру.
Якщо вам потрібна допомога в пошуку авторизованих роздрібних торгових
представників, будь-ласка, зв'яжіться з представниками нашого сервісного
центру.Детальну інформацію про спортивне обладнання INSPIRE ви можете знайти на
сайті: www.inspirefitness.net або www.prof.interatletika.com
Якщо у вас виникли запитання, будь-ласка, зателефонуйте до нашого сервісного
центру:
Контактні телефони:
м. Київ +38(044) 489-50-30
+38(044) 391-33-55
Веб- сайт: www.prof. interatletika.com
E-mail: prof.service@interatletika.com

ЗМІСТ

ЗМІСТ

Сторінка

Правила техніки безпеки

1

Перелік частин та комплектуючого обладнання

2

Інструкції щодо монтажу

4

Наклейка із застереженнями та примітками

22

Розміщення наклейок із застереженнями

24

Обладнання

25

Загальне технічне обслуговування

26

Розклад технічного обслуговування

27

Обмежена гарантія

28

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Будь-ласка, прочитайте цей посібник користувача та ознайомтеся з усіма
застереженнями, які зазначені в інструкції та на наклейках даного
тренажеру, перед початком його використання.
• УВАГА! Необхідно регулярно перевіряти тренажер на справність деталей для
підтримки його належного функціонування та особистої безпеки. Будь-ласка,
використовуйте графік технічного обслуговування, який ви можете прочитати
на останній сторінці цього посібника. Відразу замінюйте всі пошкоджені або
зношені деталі. Особливо перевіряйте рухомі частини тренажеру, наприклад,
такі як троси, шківи та місця підключення. Дивіться розділ: Загальне технічне
обслуговування для отримання більш детальної інформації.

• Використовуйте даний функціональний тренажер тільки за його прямим
призначенням, як описано в цьому посібнику.
Не використовуйте деталі, які не рекомендовані виробником.
• Перед початком тренування, переконайтеся, що сторонні особи
знаходяться подалі, не менше, як в 5-ти кроках від тренажеру.
• Не дозволяйте дітям знаходитися біля даного тренажеру.
• Розташовуйте тренажер подалі від стін, меблів та будь-яких інших
перешкод.
• Негайно зупиніть тренування, якщо ви відчуваєте задишку, біль та
запаморочення. Ми рекомендуємо вам проконсультуватися у лікаря,
перед початком програми тренувань.

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ МОНТАЖУ
• Метричний набір насадок (13мм, 16мм та 17мм)
• Гайкові ключі на 13мм, 16мм, 17мм, 19мм
• Рулетка
• Гумовий молоток
• Розвідний гайковий ключ
• 5мм шестигранний гайковий ключ (входить до комплекту)
• 6мм шестигранний гайковий ключ (входить до комплекту)

Стор 1

ПЕРЕЛІК ЧАСТИН ТА КОМПЛЕКТУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ
№
1

№ деталі
GM875-100-001PZ

Кільк

№

Основна рама

Назва деталі

1

44

0111-010-208

№ деталі

Болт, M10 x 20мм L

Назва деталі

Кільк
8

2

GM872-300-005

Нижня пластина кожуха

1

45

0111-010-258

Болт, M10 x 25мм L

2

3

GM695-381-001

Направляюча штанга

2

46

0111-010-403

Болт, M10 x 40мм L

2

GM692-501-003PZ

Селектор грузоблоку/
Верхня вагова пластина

1

47

0111-010-458

Болт, M10 x 45мм L

2

5

W5

Вагова пластина (груз)

20

48

0111-010-508

Болт, M10 x 50мм L

4

6

GM692-881-003

Гумові прокладки

2

49

0111-010-558

Болт, M10 x 55мм L

2

7

GM692-380-001

Опори вагових пластин

2

50

0111-010-758

Болт, M10 x 75мм L

2

8

GM692-500-002PZ

Регулюючий шків

1

51

0111-010-858

Болт, M10 x 85мм L

4

9

0110-412-02

Шестигранна шайба

1

52

0111-010-908

Болт, M10 x 90мм L

2

4

10

GM692-500-004PZ

Штифт вагового селектора

1

53

0111-110-058

Болт, M10 x 110мм L

2

11

GM875-230-001PZ

Основна стійка

1

54

0111-010-125

Болт, M10 x 125мм L

2

12

GM875-110-001

Задня основа

1

55

0111-010-218

Болт, M10 x 205мм L

4

13

GM875-280-001

Ліва опора

1

56

0113-210-258

Болт, M10 x 25мм L (з плоскою головкою)

7

14

GM875-290-001

Права опора

1

57

0113-210-758

15

GM875-200-001PZ

Вертикальна опора

2

58

0113-208-258

16

GM875-240-001PZ

Верхня з’єднувальна
трубка (зібрана)

1

17

GM875-340-001

Верхня накладна

1

60

GM695-561-015

Болт, M12 x 65мм L

6

18

GM875-210-001

1

61

0116-012-008

M12 Плоска шайба

6

19

GM875-220-001

2

62

0116-010-008

M10 Плоска шайба

70

20

GM875-260-001PZ

Центральна вигнута опора
Верхній кронштейн
поворотного шківа
Центральний шків (зібраний)

1

63

0116-008-028

M8 Плоска шайба

16

21

GM875-270-001PZ

Задній верхній шків (зібраний)

1

64

0110-712-008

M12 Контргайка (стопорна гайка)

6

Болт, M10 x 75мм L (з напівкруглою головкою)
Болт, M8 x 25мм L (з напівкруглою головкою)

1
8

22

GM695-320-012PZ

Поворотний шків

6

65

0110-710-008

M10 Контргайка

29

23

GM875-300-001PZ

Основа сидіння

1

66

0110-708-028

M8 Контргайка

8

24

GM875-320-001PZ

З’єднувальна планка

3

67

0113-710-458

Болт, M10 x 45мм L

2

25

GM875-330-001PZ

З’єднувальна планка з ручкою

1

68

0111-010-018A

M10 x 100мм L

2

26

GM875-310-001

Кріплення спинки сидіння

1

69

0110-010-108

M10 Контргайка

2

27

GM875-400-001

Подушка сидіння

1

70

6мм гайковий ключ

1

28

GM875-400-002

Подушка спинки сидіння

1

29

SHC2

Кожух

1

30

GM660-820-001

Коротка D-подібна рукоятка

4

31

GM875-351-001PZ

Рухомий шків (зібраний)

2

32

GM872-381-005

Кронштейн кожуха

2

33

GM872-561-004

T- штифт

6

34

GM880-101-016

Трос "U"-подібного кронштейна

6

35

0200-070-082

Пружинний затискач

6

36

0113-206-138A

M6 x 12 Болт

6

37

GM880-201-032

M6 T- гайка

6

38

GM851-881-009

Пластикова кулька

6

39

GM875-500-001

Верхній трос (зібраний)

1

40

GM875-500-002

Нижній трос (зібраний)

2

41

GM692-880-001

3 1/2" Шків

2

42

GM870-880-001

43

4 1/2" Шків

Багатофункціональна "D"подібна рукоятка

2
2

Стор 2

СХЕМА ТРОСУ

ВЕРХНІЙ ТРОС (5,920мм)
GM875-500-001

СЕРЕДНІЙ ТРОС
(4,670мм) GM875-500-002

Стор 3

2-M10x50 Болти з шестигранною головкою
4-M10 Плоскі шайби
2-M10 Контргайки
42

11

2-M10x40 Шестигр
болти
2-M10 Плоскі шайби

1

КРОК 1
НЕ ЗАКРІПЛЮЙТЕ МІЦНО ДЕТАЛІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ЦЬОМУ КРОЦІ
A Приєднайте основну стійку (11) до основи (1), використовуючи 2 (два) - M10x40 болти
з шестигранною головкою (46) і 2 (дві) - M10 шайби (62).
B Прикріпіть 2- 4-1 / 2 "шківи (42) основної стійки (11) за допомогою 2- M10x50 болтів із
шестигранною головкою (48), 4 - М10 шайб (62), та 2- M10 контргайок (65).

Стор 4

1-M10x75 Шестигр болти
2-M10 Пласкі шайби
1-M10 Контрагайки

11

12

КРОК 2
НЕ ЗАКРІПЛЮЙТЕ МІЦНО ДЕТАЛІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ЦЬОМУ КРОЦІ
A Прикріпіть задню опорну основу (12) до основної стійки (11), використовуючи 1
(один) M10x75 болт із шестигранною головкою (50),
2 (дві) - M10 шайби (62) та 1 (одну) - M10 контргайку (65)

Стор 5

30

13

14

2-M10x110 Шестигр болти
4-M10 Пласкі шайби
2-M10 Контрагайки

31

12

13

1-M10x125 Шестигр болти
2-M10 Пласкі шайби
1-M10 Контрагайки

КРОК 3

НЕ ЗАКРІПЛЮЙТЕ МІЦНО ДЕТАЛІ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НА ДАНОМУ ЕТАПІ МОНТАЖУ

A Приєднайте ліву опору (13) і праву опору (14), використовуючи болт із шестигранною
головкою M10x125 (54), 2 - M10 шайби (62) та 1 - M10 контргайку (стопорну гайку) (65).
В Прикріпіть 3-1/2 шків (41) з обох сторін задньої опорної основи (12) за допомогою 2
(двох) – М10х110 болтів із шестигранною головкою (53), 4- M10 шайб (62) та 2- M10
контргайок (65).

Стор 6

15

15

8-M10x20 Шестигр болти
8-M10 Пласкі шайби

12

Крок 4

НЕ ЗАКРІПЛЮЙТЕ МІЦНО ДЕТАЛІ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НА ДАНОМУ
ЕТАПІ МОНТАЖУ
A Вставте вертикальні опори (15) в задню опорну основу (12), за допомогою 8- М10х20
болтів із шестигранною головкою (44) та 8- M10 плоских шайб (62).

Стор 7

1-M10x75 Шестигр болти
2-M10 Пласкі шайби
1-M10 Контрагайки

11

15

18

4-M10x85 Шестигр болти
8-M10 Пласкі шайби
4-M10 Контрагайки

КРОК 5
НЕ ЗАКРІПЛЮЙТЕ МІЦНО ДЕТАЛІ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НА ДАНОМУ ЕТАПІ
МОНТАЖУ
A Прикріпіть центральну вигнуту опору (18) до основної стійки (11), використовуючи
1(один) - M10x75 болт із шестигранною головкою (50), 2 (дві) - М10 шайби (62) та 1
(одну) - M10 контргайку (65). Потім прикріпіть центральну вигнуту опору (18) до
вертикальних опор (15) за допомогою 4 (чотирьох) - M10x85 болтів із шестигранною
головкою (51), 8- M10 шайб (62) та 4-M10 контргайок (65).

Стор 8

3

2-M10x55 Шестигр болти
4-M10 Пласкі шайби
2-M10 Контрагайки
2

1

Крок 6

2-M10x45 Гвинт з головкою
під торцевий ключ
4-M10
Пласкі шайби
НЕ ЗАТЯГУЙТЕ МІЦНО ДЕТАЛІ НА ЦЬОМУ КРОЦІ
2-M10 Контрагайки
A Прикріпіть направляючі стержні (3) до основи (1), використовуючи 2 (два) - M10x45
гвинти із головкою під торцевий ключ (XX), 4 - М10 шайби (62) та 2- M10 контргайки (65).
B Просуньте нижню захисну пластину (2) на направляючі штанги (3) і, використовуючи
2 (два) - M10x55 болти із шестигранною головкою (49), 4 - М10 шайби (62) та 2- M10
контргайки (65), закріпіть захисну пластину.
ПРИМІТКА: Переконайтеся, що 2 точкові отвори в передній частині нижньої
накладної пластини (2) знаходяться зверху, а один отвір знаходиться знизу.

Стор 9

17
8

9

4

5
3
6

7

10

КРОК 7
НЕ ЗАКРІПЛЮЙТЕ МІЦНО ДЕТАЛІ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НА ДАНОМУ ЕТАПІ
A Просуньте опори вагових пластин (грузоблоку) (7), гумові прокладки (6) та 15 вагових
пластин (5) на направляючі штанги (3). Переконайтеся, що вагові пластини направлені
прорізом (в передній частині вагової пластини) в сторону тренажера. Якщо під час
тренування буде використовуватися грузоблок загальною вагою 200 фунтів, тоді опори
грузоблоку (7) потрібно зняти.
B Закріпіть зібраний кронштейн вагового шківа (8) на стержні відбірника (селектора)
верхньої вагової пластини (4). Опустіть вниз, але поки що міцно не затягуйте. Протягніть
зібрану верхню вагову пластину (4) на направляючі штанги (3) так, щоб "шків 3-1 / 2
знаходився між двома направляючими штангами (3).
C Вставте ваговий штифт (10) в грузоблок.
D Закріпіть вагові пластини грузоблоку.
ПРИМІТКА: Переконайтеся, що верхня накладна пластина (17) направлена двома
отворами до тренажеру, а одним отвором – від нього.

Стор 10

19

8-M8x25 Болт із шестигр головкою
16-M8 Плоскі шайби
8-M8 Контргайки

15

15

Крок 8
НЕ ЗАКРІПЛЮЙТЕ МІЦНО ДЕТАЛІ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НА ДАНОМУ ЕТАПІ
A Прикріпіть верхній кронштейн поворотного шківа (19) до вертикальних опор (15),
використовуючи 8 (вісім) - M8x25 болтів із шестигранними головками (58), 16- M8 шайб
(63) та 8- M8 контргайок (66).
ПРИМІТКА: Можливо, треба буде закрутити деякі болти для того, щоб встановити
інші болти. Перш ніж приступити до наступного кроку, послабте ті болти, які були
міцно затягнуті.

Стор 11

3-M8x25 Болти з
плоскими головками
3-M8 Плоскі шайби
3-M8 Контргайки

16

11

19

1-M10x75 Болт
1-M10 Плоска шайба

Крок 9
НЕ ЗАКРІПЛЮЙТЕ МІЦНО ДЕТАЛІ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НА ДАНОМУ ЕТАПІ
A Прикріпіть верхню зібрану з’єднувальну трубку (16) до верхнього кронштейну
поворотного шківа (19), використовуючи M10x75 болт (57) і М10 шайбу (62).
B Приєднайте верхню зібрану з’єднувальну трубку (16) до основної стійки (11) за
допомогою 3- M10x25 болтів із плоскою головкою (56), 6- М10 шайб (62) та 3- M10
контргайок (65). Болти із плоскою головкою (56) повинні бути вставлені в напрямку із
задньої сторони тренажеру на зовнішню.
C Прикрутіть верх направляючих штанг (3) до основної стійки (11) та верхньої
з’єднувальної трубки (16) за допомогою 2 (двох) - M10x45 болтів із шестигранною
головкою (47), 4- M10 шайб (62) та 2- M10 контргайок (65).

Стор 12

21

2-M10x50 Шестигр болти
4-M10 Пласкі шайби
2-M10 Контрагайки

11

20

2-M10x25 Шестигр болти
4-M10 Пласкі шайби
2-M10 Контрагайки

Крок 10
A Приєднайте зібраний задній верхній шків (21) до головної стійки (11), використовуючи
2(два) - M10x50 болти з шестигранною головкою (48), 4- М10 шайби (62) і 2- M10
контргайки (65).
B Прикріпіть зібраний центральний шків (20) до головної стійки (11), використовуючи 2M10x25 болти з шестигранною головкою (45), 4- М10 шайби (62) і 2- M10 контргайки
(65).
Тепер міцно закрутіть всі деталі, використані з 1 по 10 етапи (кроки) монтажу.

Стор 13

22

18

22

12

22

Крок 11

A Прикріпіть два поворотних шківа (22) до верхнього кронштейна поворотного шківа (19)
використовуючи 2 (два) - M12x65 болти із шестигранною головкою (60), 1- M12 шайбу
(61) та 2- M12 стопорні гайки (64).
B Прикріпіть два поворотних шківа (22) до центральної вигнутої основи (18) за
допомогою 2- M12x65 болтів із шестигранною головкою (60), 1- M12 шайби (61) та 2M12 контргайок (64).
C Приєднайте два поворотних шківа (22) до задньої основи (12) за допомогою 2- M12x65
болтів із шестигранною головкою (60), 1- M12 шайби (61) та 2- M12 контргайок (64).
ПРИМІТКА: Болти М12 повинні бути встановлені в напрямку,
показаному на малюнку вище (головки болтів направлені до задньої
частини тренажеру.
Тепер міцно затягніть всі деталі.

Стор 14

23

24

1

25

4-M10x205 Шестигр болти
8-M10 Пласкі шайби
4-M10 Контрагайки

Крок 12
A Приєднайте з’єднувальну планку з ручкою (25) на передній лівій стороні основи (1),
використовуючи 1(один) - M10x205 болт із шестигранною головкою (55) та 1 (одну) M10 шайбу (62).
B Приєднайте з’єднувальні планки (24) до основи (1) за допомогою 1- M10x205 болта із
шестигранною головкою (55), 3- M10 шайб (62) та 3- M10 контргайок (65).
C Прикріпіть основу сидіння (23) до з’єднувальних планок (24, 25), використовуючи 2
(два) - M10x205 болта із шестигранною головкою (55), 4- М10 шайби (62) і 2- M10
контргайки (65).
Надійно затягніть всі 4 гвинти, потім послабте гайки на 1/2 обороту. Якщо сидіння
занадто важко регулюється, тоді гайки необхідно послабити більше. Однак, болти не
повинні бути затягнуті занадто слабо.

Стор 15

23

26

1-M10x125 Шестигр болти
2-M10 Пласкі шайби 1-M10
Контрагайка

Крок 13
A Приєднайте кріплення спинки сидіння (26) до основи сидіння (23) за допомогою 1M10x125 болта із шестигранною головкою (55), 2- M10 шайб (62) та 1- M10 стопорної
гайки (65).
Не затягуйте міцно деталі, використані на даному етапі монтажу.

Стор 16

27

28

26

4-M10x25
Шестигр гвинти

23

2-M10x90 Шестигр болти
2-M10 Пласкі шайби

Крок 14
A Прикріпіть подушку сидіння (27) до основи сидіння (23) за допомогою 2- M10x90
болтів з шестигранною головкою (52) і 2- M10 шайб (62).
B Прикріпіть подушку спинки сидіння (28) до кріплення спинки сидіння (26),
використовуючи 4 (чотири) - M10x25 болти з плоскою головкою (56).
Тепер міцно затягніть всі ці дедалі.

Стор 17

22

2-Пластикові кульки
2-«U» кронштейни тросу
2-М6х12 Т-гайки
2-M6 T-Гайки
2-Пружинні затискачі

Верхній трос

31

11

8

Крок 15
A Прокладіть верхній трос (22), починаючи з верхнього поворотного ролика (22). Див.
малюнок вище.
B Після того, як трос буде прокладено через регулюючий шків (8), він повинен бути
прокладений точно так само, як зображено на малюнку, але на протилежній стороні
тренажеру.

Стор 18

11

31

18

20

4-Пластикові кульки
4-«U» кронштейни тросу
4-M6x12 М6х12 Болти
4-М6х12 Т-гайки
4-Пружинні затискачі

22

12

Стор 19

32

2-M10x100
Шестигр болт

33

17

29

Крок 17
A Вставте С - подібний кронштейн кожуха в паз на одному з кінців кожуха. (Паз повинен
бути направлений всередину). Рухайте кожух навколо кронштейну до тих пір, поки отвір
в задній частині кожуха не вирівняється з отвором на задній частині кронштейна.
Повторіть цей крок з іншим кінцем кожуха.
B Тепер встановіть цей зібраний кожух навколо верхньої та нижньої пластин кріплення
кожуха, рухаючи його навколо направляючих штанг та грузоблоку. Вирівняйте отвори
на верхньому та нижньому кронштейнах з отворами на пластинах та вставте
з’єднувальний Т- штифт (33) в кожний отвір (3 зверху та 3 знизу).
C Закріпіть верхню накладну пластину (17) до зібраної верхньої з’єднувальної трубки
(16) за допомогою 2 (двох) - M10x100 болтів. Розтягніть кожух, протягуючи болти у
верхній частині. Рівномірно відрегулюйте кожну сторону, за допомогою болтів.

Стор 20

30

30

43

Крок 18

A Прикріпіть ремені з D- подібними рукоятками (30, 43) до кінців тросу з
пружинними затискачами (67).

Стор 21

НАКЛЕЙКИ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМИ ТА ПРИМІТКАМИ

Стор 22

НАКЛЕЙКИ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМИ ТА ПРИМІТКАМИ

Стор 23

РОЗМІЩЕННЯ НАКЛЕЙОК

“Увага цей продукт не
використовуэться в
комерційних цілях” на
рамі спереду (80 x 40)

Наклейка «Inspire
M1» - під логотипом
(45 х 33)

"WARNING"на стійці (40
х 170)

"NOTICE" на стійці під
наклейкою
"WARNING" (
40 х 170)

Грузоблок #
наклейки
(1 - 21) входять
до інструкції
Сріблясті на
чорному фоні.
(18 х 25)

"WARNING, PINCH
POINTS" - на верху
основи сидіння та
перед ваговими
пластинами (40 х 25)

Стор 24

Серійний номер
# наклейка
(40 х 30)
Наклейка "Patent"
розміщена відразу
над наклейкою
"NOTICE" (50 х 30)

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЛАДДЯ ТРЕНАЖЕРУ (продається окремо)
• Набір вагових пластин (50 фунтів)
• Обертаюча рукоятка
• Обертаюча EZ рукоятка з поворотним грифом
• Ремінь для щиколоток

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.

Стор 25

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.

Стор 26

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

Стор 27

ДАТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ

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 для встановлення
тренажеру, незалежно від виду 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 покрити 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). Будьякі 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.

Page 28

