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ВІТАЄМО ... Ви тільки що зробили перший крок до здорового й міцного тіла.
Цей багатофункціональний тренажер компанії Inspire - ключ до розблокування
потенціалу вашого тіла. Регулярні силові тренування мають безліч переваг:
збільшення м'язового тонусу, зниження жиру в організмі, підвищення рівня
енергії, зниження стресу та покращення серцевого ритму. Ще раз, вітаємо, ви
на знаходитеся на шляху до покращення загального здоров'я та життя.
ПЕРЕД МОНТАЖЕМ ТРЕНАЖЕРА
ВАЖЛИВО: 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 877-738-1729.
Переконайтеся, щоб для монтажу тренажера було достатньо місця.
Рекомендується використовувати резиновий килимок під тренажер для захисту
дерев'яної підлоги або ковроліну від ушкоджень при монтажі та використанні.
Тренажер призначений тільки для використання в приміщенні. Іржа може
утворюватися на певних частинах, що включають направляючі стержні в
вологому середовищі, в результаті чого порушується функціонування
тренажера.
Технічне обслуговування тренажера повинно бути виконано лише
уповноваженим
дистриб’ютором
компанії
INSPIRE.
Несанкціоноване
обслуговування може призвести до втрати гарантії. Якщо вам потрібна
допомога у пошуку уповноваженого дистриб’ютора, зв'яжіться з нами:
Inspire Fitness
4945 East Hunter Avenue
Anaheim, CA 92807
Ph: 877-738-1729
Fx: 714-738-1728
www.inspirefitness.net
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ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Будь ласка, ознайомтеся з цією інструкцією та ознайомтеся з усіма
наклейками та попередженнями перед використанням даного тренажера.
• ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Необхідно регулярно виконувати огляд тренажера,
щоб забезпечити безпеку й належне функціонування. Будь ласка,
використовуйте графік технічного обслуговування, який наведено на
останніх сторінках даної інструкції. Негайно виконайте заміну дефектних
або зношених частин. Зверніть особливу увагу на рухливі деталі, такі як
кабелі та шківи, а також підключення до аксесуарів. Див. розділ «Загальна
інформація про технічне обслуговування» для отримання додаткової
інформації.
• Використовуйте тренажер тільки за цільовим призначенням, як описано
в даній інструкції монтажу та експлуатації. Не використовуйте додаткові
пристосування, не рекомендовані виробником.
• Не висіть на вагових плитах. Вагові плити знаходяться на правій
та лівій стороні тренажера й не призначені для підтримки
людської ваги.
• Переконайтеся, що люди, що перебувають у приміщенні, перебувають
на відстані щонайменше 5 метрів від тренажера під час його
використання.
• Тримайте дітей подалі від тренажера під час використання тренажера.
• Тримайте тренажер на відстані від стін й меблів.
• Негайно припиніть тренування, якщо у вас виникає задишка, біль або
запаморочення. Компанія Inspire рекомендує проконсультуватися з
лікарем перед виконанням програми тренування.

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ МОНТАЖУ
•
•
•
•
•
•

Набір метричних розеток (вкл. розетки 17мм, 18мм, 19мм)
Метричні гайкові ключі 17мм, 18мм та 19мм
Гайкові ключі 8мм, 6мм, 5мм, 4мм
Регульований ключ
Рулетка
Резиновий килимок
СТОРІНКА
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№

Опис деталі

К-ть

1

Права основа

1

54

"D" – подібна ручка

2

2

Ліва основа

1

55

Ручка регулювання повзунка

2

3

Заднє поперечне кріплення

1

56

Тяговий ремінь

1

4Л

Передня ліва стійка

1

57

Гомілковий ремінь

1

4П

Передня права стійка

1

58

Ваговий блок 5 фунтів

2

5

Задня стійка

1

59

Передній кронштейн верхнього корпусу

2

6

Задній шків

1

60

Лівий кронштейн верхнього корпусу

1

7

Вагова плита

1

61

Правий кронштейн верхнього корпусу

1

8

Правий повзунок

1

62

Кронштейн верхнього корпусу

4

9

Лівий повзунок

1

63

Кронштейн заднього корпусу

2

Кронштейн нижнього корпусу

4

10

Лінійний валик підшипника

2

64

11

Пружина

2

65

3 1/2" Шків

4

12

Лінійний правий повзунок підшипника

1

66

Внутрішній лівий металічний корпус

1

13

Лінійний лівий повзунок підшипника

1

67

Зовнішній лівий металічний корпус

1

14

Переднє поперечне кріплення

1

68

Внутрішній правий металічний корпус

1

15

Верхня права перекладина

1

69

Зовнішній правий металічний корпус

1

16

Верхня ліва перекладина

1

70

Зовнішній корпус

2

17

Опора

1

71

Внутрішній вузький корпус

2

18

Ліва верхня опора

1

72

Внутрішній широкий корпус

2

19

Права верхня опора

1

73

Задній корпус

2

20

Балансир

1

74

M12 Плоска шайба

6

21

Гриф

1

75

Гумовий повзунок фіксування ваги

4

22

Плаваючий шків

4

76

Гумовий повзунок

2

23

Верхні гантелі

2

77

Пружинний затиск

8

24

Направляючий стержень

4

78

M10*120 Болт

6

25

Вагові плити

30

79

M10*80 Гвинт ковпачка головки
розетки

2

26

Ваговий підйомник

4

80

M10*90 Болт

6

27

Кронштейн верхнього ваг. підйомника

2

81

M10*70 Болт

2

28

Ручка фіксування ваги

2

82

M10*75 Болт

6

29

Поворотний стержень повзунка

2

83

M10*80 Болт

5

30

-

84

M8*16 Болт

12

31

Кронштейн кінця кабелю

2

85

M12*85 Болт

2

32

Нижній кабель

2

86

M10*25 Болт

2

33

Верхній кабель

2

87

M10*175 Болт

1

34

Задній кабель

2

88

M12*30 Болт

2

35

Довгий кабель

2

89

M10*85 Болт

7

36

Короткий кабель

2

90

-

37

Регулюючий болт кабелю з прорізкою

2

91

M10*95 Болт

2

38

Гайка з плоскою голівкою M6*13

2

92

M10*115 Болт

4

39

MB*8 Болт

2

93

M12 Контргайка

4

40

MB*15 Болт

4

94

M10*20 Болт

2

41

Гайка з плоскою голівкою M6*25.5

4

95

M6*12 Болт

28

42

"U"- подібний кронштейн кінця кабелю

4

96

M5*10 Гвинт з хрестоподібним шліцом

4

M10 Плоска шайба

74

43

Кабель

4

97

44

M5*8 Гвинт ковпачка головки розетки

2

98

M10 Контргайка

45

45

M12 Гайка фланця

2

99

M10 Вигнута шайба

14

46

Струбцина

1

100

M8 Плоска шайба

12

47

Опора стійки для аксесуарів

1

101

M6 Плоска шайба

28

48

Стійка для аксесуарів

1

102

M5 Плоска шайба

4

49

Кронштейн для аксесуарів

2

103

4мм гайковий ключ

1

50

Обертовий прямий гриф

1

104

5мм гайковий ключ

2

51

Обертовий EZ хвилястий гриф

1

105

6мм гайковий ключ

1

52

Ручка

1

106

8мм гайковий ключ

1

53

Канат

1

107

M6*5 Набір гвинтів

4
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FT 2 Схема ідентифікації деталей
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Кабельна діаграма

Верхній кабель
Cable
Number
695-500-002
Номер
кабелю
695-500-002

Нижній кабель
Номер кабелю 695-500-001

Rear
Cable
Задній
кабель
Cable Number 695-500-003

Номер кабелю 695-500-003
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ІНСТРУКЦІЇ З МОНТАЖУ
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КРОК 1. ОСНОВА

4 – М10*120 Болт (78)
8 – М10 Плоска шайба (97)
4 – М10 Контргайка (98)

а.

Прикріпіть заднє поперечне кріплення (3) до правої та лівої основи (1&2), використовуючи
4 болти із шестигранною головкою М10Х120 (78), 8 - M10 шайб (97) та 4 - M10 контргайки
(98).

б.

Затягніть усі болти, шайби та гайки.

СТОРІНКА
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КРОК 2. ПЕРЕДНЯ СТІЙКА

8 – М8*16 Болт (84)
8 – М8 Плоска шайба (100)

2– М10*80 Гвинт (79)
2 – М10 Плоска шайба (97)
2 – М10 Контргайка (98)

2– М10*90 Болт (80)
4 – М10 Плоска шайба (97)
2 – М10 Контргайка (98)

а. Прикріпіть передню праву стійку (4П) до правої основи (1) та передню ліву стійку (4Л) до
лівої основи (2), за допомогою 8 M8x16 болтів (84), 8 M8 шайб (100), 2 M10x80 гвинтів (79), 2 M10
шайб (97) та 2 M10 контргайок (9S) у верхньому отворі для базового фланця, 2 M10x90
шестигранними гвинтів (80) з 4 M10 шайб (97) та 2-M10 контргайок (98) у нижньому отворі
для базового фланця.
б. Злегка затягніть усі болти, шайби та гайки пальцями. Пізніше, на кроці 7, затягнете
деталі повністю.
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КРОК 3. ЗАДНЯ СТІЙКА

2 – М10*85 Болт (89)
4 – М10 Вигнута шайба (99)
2 – М10 Контргайка (98)

1 – М10*80 Болт (89)
2 – М10 Вигнута шайба (99)
1 – М10 Контргайка (98)

а.

Прикріпіть задню стійку (5) + задній шків (6) до заднього поперечного кріплення (3) за

допомогою 2 M10x85 болтів (89), 4 M10 вигнутих шайб (99), 2 M10 контргайок (98) і 1 M10x80
болта (83), 2 M10 вигнутих шайб (99) та 1 M10 контргайки (98). Необхідно злегка затягнути
2 M10x85 болт (89), щоб мати змогу вставити М10х80 болт (53) через отвір у нижній головці
шківа.
б.

Злегка затягніть усі болти, шайби та гайки пальцями.
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КРОК 4. ПОВОРОТНИЙ СТЕРЖЕНЬ ПОВЗУНКА

2 – М12*85 Болт (85)
4 – М12 Плоска шайба (74)
2 – М12 Контргайка (93)

2 гумових повзунка (76)

4 – М6х5 Набір гвинтів (107)

а. Вставте лінійний валик підшипника (10) у коміри в нижній частині передніх стійок (4П & 4Л). Прикріпіть їх
за допомогою 4 M6x5 набору гвинтів (107) у нижній частині комірів, щоб утримувати лінійний валик
підшипника (10) на місці. Затягніть набір гвинтів. Посуньте один (більший ID) гумовий повзунок (76)
вниз по кожному з лінійних валиків підшипника (10).
б. Прикріпіть ручку регулювання повзунка (55) до валів на боках кожного правого і лівого повзунка (8 & 9)
за допомогою M5x8 гвинта (44) у головці кожної ручки.
в. Примітка: правий та лівий повзунки (8 & 9) розташовуються одночасно на передніх стійках (4П & 4Л) та
лінійних валиках підшипниках (10), в той час, як червоні ручки спрямовані до внутрішньої сторони
тренажера. Червона ручка повинна бути у розташована у верхній частині на передній стійці (4П & 4L).
Потім посуньте правий повзунок (8) вниз по лінійних валиках підшипниках (10) та правій передній
стійці (4П) праворуч від тренажера, щоб розташовуватись у 20 позиції на стійці (4П). Повторіть цей крок
на лівій стороні тренажера, використовуючи лівий повзунок (9) на лінійних валиках підшипника (10) та
лівій стійці (4Л).
г. На обох стійках приєднайте поворотні стержні повзуна (29) до повзунків (8 & 9), використовуючи
2 M12x85 болти (85), 4 M12 шайби (74) та 2 M12 контргайки (93).
Затягніть деталі, щоб переконатися, що поворотний стержень рухається вільно.
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КРОК 5. ВАГОВА ПЛИТА

а. Розташуйте правий та лівий повзунки (8 & 9) (з кроку 4) у тій же позиції на кожній передній
стійці (4П & 4Л).
б. Посуньте пружину (11) по кожному лінійному валику підшипника (10) та покладіть на повзунок (8 & 9), як
показано на малюнку.
в. Встановіть правий та лівий лінійний повзунок підшипника (12 & 13) на вагову плиту (7), як показано на
малюнку. Обережно опустіть вагову плиту (7) на лінійний валик підшипника (10), не допускаючи
пошкодження лінійних повзунків підшипника (12 & 13). Продовжуйте опускати вагову плиту (7),
дотримуючись обережності, щоб не пошкодити лінійні підшипники. Залиште вагову плиту (7) з правим та
лівим лінійним повзунком підшипника (12&13) на пружинах (11) на верху кожного повзунка (8&9).
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КРОК 6. ВЕРХНЯ ПЕРЕКЛАДИНА

2 – М10*95 Болт (91)
4 – М10 Плоска шайба (97)
2 – М10 Контргайка (98)

4 – М10*90 Болт (80)
8 – М10 Плоска шайба (97)
4 – М10 Контргайка (98)

а.

2 – М10*75 Болт (82)
4 – М10 Плоска шайба (97)
2 – М10 Контргайка (98)

Прикріпіть праву та ліву верхню перекладину (15&16) до правої та лівої передньої стійки (4П & 4Л),
використовуючи 4 M10x90 болти (80), 8 M10 шайб (97) і 4 M10 контргайки (98).

б.

Далі прикріпіть праву та ліву верхню перекладину (15&16) до задньої стійки (5) та опори (17),
використовуючи 2 M10x75 болти (82), 4 M10 шайби (97), 2 M10 контргайки (98) в горизонтальних
отворах і 2 М10x95 болти (91), 4 М10 шайби (97), 2 М10 контргайки (98) у більш довгих вертикальних
отворах.

Злегка затягніть усі болти, шайби та гайки пальцями. Пізніше, на кроці 7, затягнете деталі
повністю.
Затягніть болти з кроку 3 (нижня частина задньої стійки (5)).
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КРОК 7. ВЕРХНЯ ОПОРА

2 – М10*70 Болт (81)
4 – М10 Плоска шайба (97)
2 – М10 Контргайка (98)

4 – М10*75 Болт (82)
8 – М10 Плоска шайба (97)
4 – М10 Контргайка (98)

Примітка. Ліва верхня опора (18) має попередньо зібрану жовту запобіжну засувку.
а. Прикріпіть праву та ліву верхні опори (19 & 18) та переднє поперечне кріплення (14) до передніх стійок
(4П & 4Л) за допомогою 4- M10x75 болтів (82), 8 M10 шайб (97) та 4 M10 контргайок (98).
Переконайтеся, що всередину вставлена жовта запобіжна заслінка, а 2 попередньо зібраних
засувних болта прикріплено до зовнішньої сторони правої та лівої верхньої опори (19 & 18).
Прикріпіть з'єднання до верхньої правої та лівої перекладини (15 & 16), використовуючи 2 М10x70 болта
(81), 4 M10 шайби (97) і 2 М10 контргайки (98).
б. Опустіть вагову плиту (7) до найнижчої позиції, закрутивши вагову плиту (7) й опустивши
повзунки. Закрутіть вагову плиту (7), щоб переконатись, що вона вільно обертається. Якщо
вона не обертається вільно, налаштуйте нижню частину передніх стійок (4П & 4Л) на кожній
основі (1 & 2), доки вона не почне вільно обертатися. Натискайте на нижню частину передньої
стійки, використовуючи гумовий молоток, щоб відрегулювати. Затягніть нижню передню
стійку (4П & 4Л) болтом и з кроку 2.
в. Підніміть вагову плиту (7) у верхню засувку на верхніх зовнішніх опорах (19 & 18) та
зафіксуйте на місці. Поверніть жовту запобіжну заслінку навколо вагової плити (7). Затягніть
болти кроку б та 7.
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КРОК 8
2 – М12*30 Болт (88)
2 – М12 Плоска шайба (74)
2 – М12 Контргайка (93)
необхідно встановити М12
болти від задньої до
передньої частини

2 – М10*25 Болт (86)
4 – М10 Плоска шайба (97)
2 – М10 Контргайка (98)

1 – М10*175 Болт (87)
2 – М10 Плоска шайба (97)
1 – М10 Контргайка (98)

1 – М10*85 Болт (89)
2 – М10 Плоска шайба (97)
1 – М10 Контргайка (98)

а. Прикріпіть балансир (20) до опори (17) та 2 шківів (65), використовуючи 1 М10х175 болт (87), 2 M10
шайби (97) і 1 М10 контргайку (98).
б. Прикріпіть балансир (20) до переднього поперечного кріплення (14), використовуючи 1 M10x85 болт
(89), 2 M10 шайби (97) та 1 M10 контргайку (98). Використовуйте верхній отвір у фланцях та
вибирайте отвір у трубці балансиру, який встановлює необхідний гриф (21).
в. Прикріпіть гриф (21) до балансира (20), використовуючи 2 M12x30 болти (8S), вставлені
горизонтально з задньої частини, 2 M12 шайби (74) та 2 M12 контргайки (93). Потім використовуйте
2 M10x25 болти (86), вставлені вертикально з верхньої частини, , 4 M10 шайби (97) та 2 M10
контргайки (98).
Затягніть усі болти, шайби та гайки.
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КРОК 9. ВАГОВИЙ ПІДЙОМНИК
1 – М10*120 Болт (78)
2 – М10 Плоска шайба (97)
1 – М10 Контргайка (98)

2 – М10*85 Болт (89)
4 – М10 Плоска шайба (97)
2 – М10 Контргайка (98)

2 – М10*115 Болт (92)
4 – М10 Плоска шайба (97)
2 – М10 Контргайка (98)
Примітка. Переконайтеся, що гвинтові болти вставлені зсередини тренажера назовні.
а. Приєднайте 2 направляючих стержня (24) до правої основи (1) за допомогою 2 М10*115 болтів (92), 4
M10 шайб (97) та 2 M10 контргайок (98). Затягніть болти.
б. Посуньте ваговий підйомник (26), гумовий повзунок (75) і 15 вагових плит (25) на направляючий
стержень (24). Переконайтеся, що наклейка ваги знаходиться на внутрішній частині тренажера.
Примітка: не ставте ваговий підйомник (26) а покладіть на 20 вагових плит (25).
в. Загвинтіть кронштейн верхнього вагового підйомника (27) на верхні гантелі (23). Прокрутіть вниз, але не
затягуйте. Переконайтеся, що ваговий блок (58) помістився на верхню вагу, якщо не
відкрутити кронштейн. Посуньте верхні гантелі (23) на направляючі стержні (24), так щоб 4 1/2" шківа
знаходилися між направляючими стержнями (24), як це детально описано вище.
г. Вставте ручку фіксування ваги (28) на місце.
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КРОК 9. ВАГОВИЙ ПІДЙОМНИК (ПРОДОВЖЕННЯ)
д. Прикріпіть 2 направляючих стержня (24) до верхньої правої перекладини (15) за допомогою 2 M10x85
болтів (89), 4 M10 шайб (97) та 2 M10 контргайок (98), вставлені спочатку через направляючі стержні,
зсередини назовні. Затягніть болти.
е. Прикріпіть 3 1/2" шків (65) до шпинделя, звареного до верхньої правої перекладини (15) за
направляючими стержнями (24), за допомогою 1 М10х120 болта (78), 2 M10 шайб (97) та 1 M10
контргайки (98). Затягніть болти.
ж. Наклейте наклейку (1-16 або 1-21) на верхню частину плит.
з. Змастіть направляючі стержні (24) мастилом.
Повторіть крок 9 на лівій стороні тренажера, як показано нижче.
1 – М10*120 Болт (78)
2 – М10 Плоска шайба (97)
1 – М10 Контргайка (98)

2 – М10*85 Болт (89)
4 – М10 Плоска шайба (97)
2 – М10 Контргайка (98)

2 – М10*115 Болт (92)
4 – М10 Плоска шайба (97)
2 – М10 Контргайка (98)

СТОРІНКА
PAGE 1515

Ексклюзивний представник в Україні:
Група Компаній «Інтер Атлетика»
ТОВ «Фітнес Трейдінг»
Центральний офіс:
08292, Україна, м. Буча, вул. Інститутська, 17б
тел./факс: +38 (044) 391-3355, 391-3121

Виставковий центр:
04119, Україна, м. Київ, вул. Мельникова, 48
тел./факс: +38 (044) 592-0033
www.interatletika.com
e-mail: prof@interatletika.com
info@interatletika.com

КРОК 10
Шків 8

Шків 9

Шків 7
Шків 6

Шків 10
Шків 12

Шків 4
Шків 3

Шків 11

Шків 13

Шків 2

Шків 5

Шків 1

Верхній кабель #
695-500-002

Переконайтеся, що всі кабелі прокладено
між фіксаторами та шківами

а. Прокладіть верхній кабель (33), починаючи з невеликої кромки торця без кульки. Вставте кабель між
шківом 1&2, верх над шківом 3, потягніть до шківа 4 і вниз під шків 5, тепер знову над шківом 6, потім
під шківом 7 (поруч із наклейкою, що виступає з кронштейна) на плаваючий шків (22),
(переконайтеся, що наклейка на кронштейні плаваючого шківа приклеєна до зовнішньої
сторони тренажера), а потім над шківом 8 і назад навколо шківа 9 і над шківом 10, далі під плаваючим
шківом 11 (переконайтеся, що наклейка на кронштейні плаваючого шківа приклеєна до
зовнішньої сторони тренажера), а потім над шківом 12 і 13.
б. Вставте кабель (43) над наконечником кінця кабелю шківа 13 і вставте заглушку в кінець кабелю "U"подібного кронштейна кінця кабелю (42). Тепер встановіть пружинний затиск (77) між "U"- подібним
кронштейном та вставте болт (40) через "U"- подібний кронштейн та пружинний затискач в гайку з
плоскою голівкою (41), як показано на малюнку. Затягніть деталі.
в. Прикріпіть пружинний затиск (77) до іншого кінця кабелю на Шківі 1&2.
г. Повторіть цей крок на іншій стороні тренажера.
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КРОК 11. НИЖНІЙ КАБЕЛЬ

Шків 16

Нижній кабель # 695-500-001

Шків 14

1 – М12 Регулюючий болт кабелю з (37)
1 – М12 Гайка фланця (45)

Шків 15

а. Прокладіть нижній кабель (32), починаючи з маленької кромки без червоної вкладки. Вставте кабель
під шківом 14 спереду назад, як показано, до шківа 15, піднімайте вгору над плаваючим шківом 16,
(переконайтеся, що наклейка на кронштейні плаваючого шківа приклеєна до зовнішньої
сторони тренажера), потім до різьбового з’єднання в основі. Посуньте кабель у гніздо регулюючого
гвинта (37), щоб затискач знаходився внизу болта. Закріпіть гайку фланця (45) на регулюючий болт
(37) та натягніть болт у різьбове з’єднання на 5 повних оборотів. Затягніть гайки до різьбового
з’єднання. Кабельний кінець використовується для налаштування кабельного з'єднання на
кроці 12.
б. Розмістіть протилежний кінець кабелю за гачок, як показано на малюнку.
в. Повторіть цей крок на іншій стороні тренажера.
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КРОК 12. ЗАДНІЙ КАБЕЛЬ

Шків 18

Шків 19

Шків 17
Переконайтеся, що всі
кабелі прокладено між
фіксаторами та шківами

Задній кабель #
695-500-003

а. Прокладіть задній кабель (34), починаючи з невеликої кромки торця без кульки. Просуньте кабель
під шків 17 спереду назад, а потім над плаваючим шківом 18 (переконайтеся, що наклейка на
кронштейні плаваючого шківа приклеєна до зовнішньої сторони тренажера) і вниз
навколо шківа 19, як показано на малюнку.
б. Вставте кабель (43) над наконечником кінця кабелю шківа 19 і вставте заглушку в кінець кабелю
"U"- подібного кронштейна кінця кабелю (42). Тепер встановіть пружинний затиск (77) між "U"подібним кронштейном (42) та вставте болт (40) через "U"- подібний кронштейн та пружинний
затискач в гайку з плоскою голівкою (41), як показано на малюнку. Затягніть деталі.
в. Прикріпіть пружинний затиск (77) до іншого кінця кабелю.
г. Повторіть цей крок на іншій стороні тренажера
д. Герметичність кабельного з'єднання можна регулювати на кінцях нижніх кабелів на
основах з кроку 11. Обережно затягніть гайку після регулювання.
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КРОК 13. ДОВГИЙ КАБЕЛЬ

Пластикова втулка
(прорізана)

Задній кабель
(коротший)
Боковий довгий
кабель
(довший)
а. Закріпіть один кінець довгого кабелю (35) у різьбову вставку у бічній / нижній частині верхньої правої
перекладини (15) безпосередньо над бічними плаваючими шківами (22) на 5 повних оборотів.
б. Закріпіть інший кінець довгого кабелю (35) у різьблену вставку у правій основі (2) поруч із шківом.
Прокрутіть до тих пір, поки кабель не буде затягнутий. Затягніть гайки на обох кінцях.
в. Повторіть кроки на лівій стороні тренажера.
г. Закріпіть один кінець короткого кабелю (36) у різьбову вставку в задній / нижній частині верхньої правої
перекладини (15) безпосередньо над задніми плаваючими шківами (22) на 5 повних оборотів.
д. Закріпіть інший кінець короткого кабелю (36) у різьбову вставку у верхній частині заднього поперечного
кріплення (3) за великим шківом. Прокрутіть до тих пір, поки кабель не буде затягнутий. Затягніть гайки
на обох кінцях.
е. Повторіть кроки на лівій стороні тренажера
ж. Просуньте гніздо пластикової втулки навколо кабелів (35 & 36) над плаваючим шківом (22) та вставте
втулки в отвір вкладок, що стирчать з кронштейнів плаваючого шківу, доки вони не зафіксуються на
місці. Пластикові втулки повинні бути між кабелями та металевими вкладками на всіх 4 кабелях.
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КРОК 14. КРОНШТЕЙНИ КОРПУСУ
Передній кронштейн верхнього корпусу (59)
Переконайтеся, щоб горизонтальний кут був
повернутий назовні тренажера

2 – М6*12 Болт (95)
2 – М6 Плоска шайба (101)

Лівий
кронштейн
(60)

2 – М8*16 Болт (84)
2 – М8 Плоска шайба (100)

Правий
кронштейн
(61)

2 – М6*12 Болт (95)
2 – М6 Плоска шайба (101)

а. Прикріпіть передній кронштейн верхнього корпусу (59) (з горизонтальним кутом, що обертається до
зовнішньої частини тренажера) до верхньої задньої частини правої та лівої стійки (4П & 4Л),
використовуючи 2 М6х12 болти (95) та 2 M6 шайби (101) на кожній стороні, як показано на малюнку.
Затягніть болти.
б. Прикріпіть лівий та правий кронштейн верхнього корпусу (60 і 61) до верхньої лівої та правої
перекладини (16&15) за 2 M8x16 болтів (84) та 2 M8 шайб (100) на кожній стороні, як показано на
малюнку. Залиште послабленими. Ви затягнете їх на кроці 15.
в. Прикріпіть кронштейн для аксесуарів (49) до нижньої / задньої частини о лівої та правої перекладини
(16&15), використовуючи 2 М6х12 болти (95) та 2 M6 шайби(101) на кожній стороні, як показано на
малюнку. Затягніть болти.
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КРОК 15. ВАГОВІ ПЛИТИ

10 – М6*12 Болт (95)
10 – М6 Плоска шайба (101)

4 – М6*10 Гвинт (96)
4 – М5 Плоска шайба (102)

а. Просуньте один кінець зовнішнього корпусу (70) на кронштейн верхнього корпусу (62), так щоб
фланець був повернутий до вас, а плоска секція кронштейна верхнього корпусу
знаходилася на задній панелі тренажера. Прикріпіть кронштейн верхнього корпусу (62) до
переднього кронштейна верхнього корпусу (59) та нижній отвір на правому кронштейні верхнього
корпусу (61), використовуючи 2 М6х12 болти (95) і 2 M6 шайби (101) на кожній стороні, як показано
на малюнку. Залиште болти послабленими для подальшого налаштування.
б. Посуньте кронштейн нижнього корпусу (64) через петлі нижнього кінця зовнішнього корпусу (70), так
щоб шви кронштейна нижнього корпусу (64) знаходилися на задній панелі тренажера. Переконайтеся,
що шви знаходяться всередині. Посуньте передній кінець кронштейна нижнього корпусу (64) у вставку
на правій основі (1). Інший кінець засувки затисніть фланцем та з’єднайте 1 M5x10 гвинтом (96) та 1
M5 шайбою (102). Затягніть гвинт.
в. Переконайтесь, що зовнішні сторони корпусу є прямими. Подивіться на верхню частину корпусу та
потягніть за кожну сторону кронштейна верхнього корпусу (62) і затягніть болти (95) у кронштейні,
тримаючи кронштейн. Болти (95) повинні бути щільно затягнуті.
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Просуньте один кінець внутрішнього широкого корпусу (70) на внутрішній вузький корпус (62), так
щоб фланець був повернутий до вас, а плоска секція кронштейна верхнього корпусу
знаходилася на задній панелі тренажера. Прикріпіть кронштейн верхнього корпусу (62) до
переднього кронштейна верхнього корпусу (59) та нижній отвір на правому кронштейні верхнього
корпусу (61), використовуючи 2 М6х12 болти (95) і 2 M6 шайби (101) на кожній стороні, як показано
на малюнку. Залиште болти послабленими для подальшого налаштування.
Посуньте кронштейн нижнього корпусу (64) через петлі нижнього кінця внутрішнього корпусу (72),
так щоб шви кронштейна нижнього корпусу (64) знаходилися на задній панелі тренажера.
Переконайтеся, що шви знаходяться всередині. Посуньте передній кінець кронштейна нижнього
корпусу (64) у вставку на правій основі (1). Інший кінець засувки затисніть фланцем та з’єднайте 1
M5x10 гвинтом (96) та 1 M5 шайбою (102). Затягніть гвинт.
Переконайтесь, що зовнішні сторони корпусу є прямими. Подивіться на верхню частину корпусу та
потягніть за кожну сторону кронштейна верхнього корпусу (62) і затягніть болти (95) у кронштейні,
тримаючи кронштейн. Болти (95) повинні бути щільно затягнуті.
Затягніть болти на кроці 14 на правому кронштейні верхнього корпусу (61) до верхньої
правої перекладини (15).
Повторіть кроки на лівій стороні тренажера.
Прикріпіть передню частину зовнішнього правого металічного корпуса (69) до передньої стійки (4П),
використовуючи 2 М6х12 болти (95) та 2 M6 шайби (101). Прикріпіть задню частину зовнішнього
правого металічного корпуса (69) до правого кронштейну верхнього корпусу (61), використовуючи 1
М6х12 болт (95) та 1 М6 шайбу (101). Затягніть болти.
Прикріпіть передню частину внутрішнього правого металічного корпуса (69) до передньої стійки (4П),
використовуючи 1 М6х12 болт (95) та 2 M6 шайби (101). Прикріпіть задню частину внутрішнього
правого металічного корпуса (69) до правого кронштейну верхнього корпусу (61), використовуючи 1
М6х12 болт (95) та 1 М6 шайбу (101). Затягніть болти.
Повторіть кроки на лівій стороні тренажера.
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КРОК 16. ЗАДНІЙ КОРПУС
2 – М10*80 Болт (83)
4 – М10 Вигнута шайба(99)
2 – М10 Контргайка (98)

а.

б.

в.
г.

Прикріпіть кронштейн заднього корпусу (63) до верхніх і нижніх отворів у задній стійці (5),
використовуючи 2 М10x30 болти (83), 4 М10 вигнуті шайби (99) та 2 М10 контргайки ( 98). Не
затягуйте болти.
Посуньте задній корпус (73) на кожну сторону кронштейна заднього корпусу (63), як показано на
малюнку. Вирівняйте зовнішні краї верхньої та нижньої частини корпусу з внутрішніми та зовнішніми
краями кронштейнів. Потім натисніть на верхню частину кронштейна заднього корпусу (63).
Затягніть болт (83) лише на верхньому кронштейні.
Насуньте нижню частину кронштейна заднього корпусу (63), щоб затягнути задній корпус та
затягнути болт (83) нижнього кронштейна.
Болти (83) й корпус повинні бути щільно затягнуті.
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КРОК 17. ОПОРНА СТІЙКА ДЛЯ АКСЕСУАРІВ

2 – М10*80 Болт (83)
4 – М10 Вигнута шайба (99)
2 – М10 Контргайка (98)

2 – М10*20 Болт (94)
4 – М10 Плоска шайба (97)
2 – М10 Контргайка (98)

а. Прикріпіть опорну стійку для аксесуарів (47) до двох отворів всередині задньої стійки (5),
використовуючи 2 M10x80 болти (83), 4 M10 вигнуті шайби (99) і 2 M10 контргайки (98).
Затягніть болти.
б. Прикріпіть стійку для аксесуарів (48) до опорної стійки для аксесуарів (47) використовуючи
2 M10x20 болта (94), 4 M10 плоских шайби (97), 2 M10 контргайки (98). Затягніть болти.
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ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ НАКЛЕЙКИ
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РОЗТАШУВАННЯ НАКЛЕЙОК
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АКСЕСУАРИ











Посібник з вправ
Обертовий прямий гриф
Обертовий EZ хвилястий гриф
Ручки
Ремені безпеки
D – подібні ручки (2)
Тяговий ремінь
Гомілковий ремінь
5# вагові плити (2)
Пляшки для води (2)

ОПЦІЇ ТРЕНАЖЕРА





Кольорові ортопедичні подушки
Кольоровий корпус
Тяга ногами
Гриф для черевного преса

Поради стосовно тренувань
ПРОКОНСУЛЬТУЙТЕСЯ З СПЕЦІАЛІСТОМ ПЕРЕД ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
ТРЕНУВАННЯ

1. Завжди виконуйте розминку перед початком тренування. Це допомагає розігріти м'язи та
запобігти отриманню травм. Ви можете зробити комплекс легких вправ, перш ніж перейти до
більш важких.
2. Контролюйте вагу. Завжди працюйте з вагою, яку ви можете осилити. Рекомендується
виконувати повільні й стійкі рухи.
3. Дихайте. Не тримайте дихання під час виконання вправи. Затримуючи дихання, збільшується
внутрішній тиск, який спричиняє зміни кровоносних судин, а також грижу.
4. Сидіть прямо. Зверніть увагу на вашу позу і тримайте спину прямою. Напружте свій прес у
кожному русі, щоб захистити хребет.
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
• 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
ОБСЛУГОВУВАННЯ

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
Заміна: кабелі, ремені та
сполучні частини

ЩОРОКУ

2 РОКИ
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ГАРАНТІЯ

Гарантія поширюється на продукцію Inspire Strength, що виробляється або поширюється компанією Health In Motion
LLC.
КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ:
КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ:
ДОВІЧНА ГАРАНТІЯ
ДОВІЧНА ГАРАНТІЯ
Вкл. рама та стики
Вкл. рама та стики
ДОВІЧНА ГАРАНТІЯ НА ДЕТАЛІ:
10 РОКІВ НА ДЕТАЛІ:
Вкл. корпус та ін.
Вкл. корпус та ін.
ДОВІЧНА ГАРАНТІЯ НА РУХОМІ ЧАСТИНИ
10 РОКІВ НА РУХОМІ ЧАСТИНИ:
Вкл. шківи, кабелі та ін.
Вкл. шківи, кабелі та ін.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ, ЩО НЕ ВСІ ПРОДУКТИ INSPIRE ВИГОТОВЛЕНО ДЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ.
Зверніться до інструкції користувача або проконсультуйтеся з дилером, щоб визначити, чи виготовлений Продукт
для комерційного використання чи ні. Використання некомерційного продукту в комерційній обстановці може
призвести до серйозних травм або смерті!
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.
БУДЬ-ЯКІ 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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