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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

1. Після повного складання тренажеру, перевірте, що всі фіксуючі 
елементи, наприклад, болти, гайки та шайби розташовані в потрібних 
місцях, а також що всі вони надійно затягнуті і закріплені. 

2. Не використовувати цей тренажер без схвалення лікаря. 

Не дозволяйте дітям використовувати цей тренажер без нагляду 
дорослих. Перед використанням уважно прочитайте всі інструкції. Перед 
використанням обладнання, слід додатково затягнути всі болти. Залиште 
достатньо вільного місця навколо тренажеру, щоб безпечно та зручно 
тренуватися. 

3. Негайно припиніть тренування, якщо ви відчуваєте головний біль 
або нудоту, біль у грудях або тиск, або інший дискомфорт. 

4. Якщо під час експлуатації тренажера ви почули незвичайний звук 
або виявили деякі проблеми, то ви повинні негайно припинити 
використання обладнання. 

5. Коли ви сідаєте на подушку сидіння, вам потрібно проводити 
огляд цілісності подушки та її кріплень. 

6. Не носіть вільний одяг, уникайте зачеплення одягу за механічні 
частини тренажеру. 

7. Це обладнання повинно використовуватись тільки в приміщенні, і 
тільки для сімейного використання. 

Максимальна вага користувача: 120 кг. 

8. Будьте особливо обережні при переміщенні обладнання, щоб 
уникнути травмування або поранень.  

9. Для підтримки рівня безпеки потрібно регулярно оглядати 
обладнання на предмет його пошкоджень або передчасного зносу таких 
елементів як канати, шківи та кріпильні елементи. 

10. Тренажер і його компоненти повинні використовуватись лише в 
безпечних умовах. 

11. Обладнання повинно бути встановлене і закріплене на 
стабільній і рівній підлозі. 
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ЗБИРАЛЬНЕ КРЕСЛЕННЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ 

Номер на 
кресленні 

Описання Кількість 

1 
Стійка-труба для підтримки спорт-вантажів (наприклад, 

штанги для жиму) 
2 

2 Нижня опора для труб 1 

3 З’єднувальна труба 1 

4 Головна рама 1 

5 Передня стійка рами 1 

6 Передня висувна труба-упор для ніг 1 

7 Передня труба для розгинання ніг 1 

8 Контрольна штанга 1 

9 Важіль груди-машини 2 

10 Несучі труби спинки сидіння 2 

11 Нахилена підтримуюча труба 1 

12 Труба для м’яких роликових подушок 3 

13 Труба для м’яких роликових подушок 2 

14 M10 x 50L болт з шестигранною головкою 2 

15 M10 x 55L болт з шестигранною головкою 5 

16 M10 x 60L болт з шестигранною головкою 1 

17 M10 x 110L болт з шестигранною головкою 2 

18 M10 x 130L болт з шестигранною головкою 1 

19 M8 x 55L каретний болт 2 

20 M8x 15L болт з шестигранною головкою 3 

21 M6 x 35L болт з шестигранною головкою 4 

22 M6 x 15L болт з шестигранною головкою 4 

23 O 10 Шайба 24 

24 08 Шайба 5 

25 06 Шайба 8 

26 M8 нейлонова контргайка 2 

27 M10 нейлонова контргайка 11 

28 25 мм круглий внутрішній стопор 5 

29 19 мм круглий внутрішній стопор 10 

30 25 мм зовнішня кругла кришка 1 

31 19 мм зовнішня кругла кришка 2 

32 33.4 мм квадратна заглушка  8 

33 38 мм квадратна заглушка 4 

34 25 мм квадратна заглушка 4 

35 10. 5 мм пластиковий рукав 4 

36 38 мм пустотіла обшивка 1 

37 Кругла рукоятка 1 

38 Роликова подушка 8 

39 Спинка сидіння 1 

40 Сидіння 1 

41 Штифт-фіксатор O 10 X 70 1 

42 Запобіжний штифт  2 

43 Нейлонова контргайка M6 2 
 

 
 
 
 
 



 

КРОКИ ПО ЗБИРАННЮ ТРЕНАЖЕРА 

Крок 1: 

1. Прикріпіть праву стійку (1) до нижньої опори-стабілізатора (2) за допомоги болтів з 

шестигранною головкою М10 х 50L (14), двох шайб М10 (23) і нейлонових контргайок 

М10 (27). Не затягуйте контргайки. Повторіть цю процедуру для закріплення лівої 

стійки (1). 

2. Закріпіть з’єднувальну трубу (3) до правої труби-стійки (1) за допомоги двох болтів 

з шестигранною головкою M10x55L (15), чотирьох шайби М10 (23) і двох нейлонових 

контргайок M8 (27). Не затягуйте контргайки. У той же самий спосіб закріпіть іншу 

сторону з'єднувальної труби до лівої труби-стійки (3). 

3. Прикріпіть основну раму (4) до з’єднувальної труби (3) за допомоги двох болтів з 

шестигранною головкою M10x55L (15), штифта-фіксатора (41) чотирьох шайб М10 

(23) і двох нейлонових контргайок М10 (27). Не затягуйте контргайки. 

4. Прикріпіть передню стійку рами (5) до головної рами (4) і затягніть з’єднання  

трьома болтами з шестигранною головкою M8xl5L (20) і трьох шайб M8 (24). 

Переконайтеся, що головки болтів поміститися усередині шестикутних отворів в голов

ній рамі. Не затягуйте контргайки. 

 



 

 

Крок 2: 

 

1. Прикріпіть нахилену підтримуючу трубу (11) і головну раму (4) до передньої стійки 
рами (5) за допомоги двох болтів з шестигранною головкою M8x55L (19) двох шайб М8 
(24) і двох нейлонових контргайок M8 (26). Не затягуйте контргайки. 

2. Прикріпіть сидіння (40) до головної рами (4), і закрутіть його за допомогою чотирьох 
болтів з шестигранною головкою M6xl5L (22) і чотирьох шайб M6 (25). 

3. Прикріпіть спинку (39) до несучих труб спинки сидіння (10), і закрутіть його за 
допомоги чотирьох болтів з шестигранною головкою M6x35L (21) і чотирьох шайб M6 
(25). Закріпіть несучі труби спинки сидіння (10) на головній рамі (4) за допомоги болту з 
шестигранною головкою M10xl40L (18), двох шайб M10 (23) і нейлонової контргайки 
М10 (27). Не затягуйте контргайку. Несучі труби спинки сидіння повинні бути в змозі 
легко повертатися. 

4. Вставте контрольну штангу (8) в трубу-стійку (1) з вказаного боку. Поверніть 
контрольну штангу так, щоб фіксуючий штифт охопив трубу-стійку. 

 

 



 

 

 
Крок 3: 
 
1. Вставте передню висувну трубу-упор для ніг (6) в передню стійку рами (5) і 
зафіксуйте її за допомогою круглої рукоятки (37). Не затягуйте контргайку; 
оскільки труба-упор повинна бути в змозі легко регулюватись. 

2. Вставте штифт-фіксатор (41) в передню трубу для розгинання ніг (7) і 
прикріпіть все це до передньої висувної труби-упора для ніг (6) за допомогою 
болта з шестигранною головкою M10x60L (16), двох шайб М10 (23) і нейлонової 
контргайки М10 (27), потім встановіть штифт-фіксатор (41) в передню трубу для 
розгинання ніг (7). Не затягуйте контргайку; оскільки конструкція має легко 
провертатись. 

3. Вставте трубу для м’яких роликових подушок (12), натягніть на неї дві роликові 
подушки (38). Повторіть цей крок з іншою трубою для роликових подушок на 
тренажері для ніг (7). Не затягуйте контргайку; оскільки конструкція має легко 
провертатись. 

 

 



 

 

Крок 4: 
 
1. Прикріпіть лівий важіль груди-машини (9) до зазначеної труби-стійки (1) за допомоги 
болта з шестигранною головкою (17), трьох шайб М10 (23) та двох пластикових втулок 
(35) і нейлонової контргайки М10 (27). Не затягуйте контргайку; важіль груди-машини 
повинна бути в змозі легко повертатися. 

2. Вставте трубу для м’яких роликових подушок (13) в отвір в важелі груди-машини (9), 
потім надіньте роликові подушки (38) на трубу для подушок (13). Вставте 
штифт-фіксатор (41) в важіль груди-машини (9). 

Повторіть цю процедуру з правим важелем груди-машини (56). 

УВАГА: Переконайтеся, що всі деталі затягнуті належним чином перед використанням 
тренажеру. Використання всіх частин, що залишились, буде пояснене в 
НАЛАШТУВАННЯХ, починаючи з наступної сторінки. 



 

 

Крок 5: 

 

1. Вставте контрольну штангу (8) у стійки-труби (1) і зніміть штифт-фіксатор (41). 

2. Проверніть за годинниковою стрілкою на 90 градусів основну раму (4), і 
контрольна штанга (8) вставлена в трубу-стійку (1).



 

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 

 

1. Не використовуйте тренувальне обладнання без згоди вашого лікаря. 

2. Не дозволяйте дітям використовувати цей тренажер без контролю з боку 
дорослих. 

3. Намагайтесь тримати ваші пальці, частини тіла, дітей і домашніх тварин 
подалі від рухомих частин тренажеру. 

4. Необхідно розминатись і прогріватись перед кожним тренуванням, а 
також охолоджуватись після кожного тренування. 

5. Переконайтеся, що всі гайки, болти і гвинти затягнуті повністю перед 
використанням цього продукту. 

6. Якщо які-небудь деталі носять сліди зносу або зламані, або, якщо цей 
продукт не працює належним чином, заборонено використовувати цей 
тренажер. 

7. Цей тренажер призначений виключно для побутового використання і не 
призначений для комерційного використання. 

8. Тримайте тренажер в приміщенні подалі від пилу і вологи. 

9. Розмістіть тренажер на рівній стабільній поверхні і розташуйте під ним 
певний матеріал, щоб захистити підлогу або килим від подряпин і 
пошкоджень. 

10.Завжди встановлюйте однакову вагу на різні кінці штанги. 

11.Завжди закріплюйте обтяження за допомогою стопорних хомутів, коли 
вони встановлені на штангу або на спеціальні посадочні місця на 
тренажері. 

12.Завжди замайтесь з партнером. 


