Монтаж підставки та тренажеру
До комплекту входять

кронштейн для
штанги

(8) гвинтів 1 1/4”
PN 2206

штанга

(4) гайки
PN 2251
(8) чорних шайб
PN 1259
(6) гвинтів 1/2”
PN 1231
Дерев'яна
основа

В коробці знаходяться
(1) універсальний
кронштейн

1

Покладіть дерев'яну
основу на ребро і
встановіть
універсальний
кронштейн, як показано
на фото.

2

(1) 6-гранна викрутка T27

За допомогою шайби і
гвинта закріпіть
основу і
універсальний
кронштейн, як
показано на фото.
Гвинт буде виступати
з нижньої частини
основи
(2) гвинти 1 1/4”
PN 2206
(2) чорні шайби
PN 1259

3

Накрутіть гайку на
виступаючий гвинт і
затягніть до упору.
Використовуйте молоток,
щоб гайка повністю зайшла
на гвинт. Повторіть кроки
2 і 3 для протилежного
отвору і затягніть до упору.

4

(2) гайки
PN 2251

Знизу дерев'яної основи
вставте 2 останні гайки у
2 внутрішні отвори на
універсальному
кронштейні.
Використовуйте
молоток, щоб гайка
повністю ввійшла у
отвір. Покладіть
підставку горизонтально
у рамках підготовки до
монтажу тренажера.
(2) гайки
PN 2251

Сторінка 1
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Монтаж підставки та тренажеру

5

Викрутіть два попередньо вкручені гвинти з
нижньої частини тренажера. Ви знову
встановите їх у кроці 6

6

Обережно покладіть тренажер на дерев’яну основу
так, щоб його 4 отвори співпали з отворами на
універсальному кронштейні. Скріпіть тренажер та
кронштейн за допомогою гвинтів, які ви викрутили
в кроці 5, а також 2 додаткових гвинтів.

(2) гвинти 1/2”
PN 1231

7

9

Скріпіть нижній кронштейн та дерев’яну основу за
допомогою 4 шайб та гвинтів (по 2 з кожного боку).
Затягніть всі гвинти.

8

Прикріпіть штангу до дерев’яної основи за
допомогою шайб та гвинтів з кожного боку.
Затягніть до упору.

(4) гвинти 1 1/4”
PN 2206

(2) гвинти 1 1/4”
PN 2206

(4) чорні шайби
PN 1259

(2) чорні шайби
PN 1259

Злегка закріпіть кронштейн штанги за допомогою 4
гайок. Коли всі 4 гайки займуть своє місце, затягніть
їх до упору.

(4) гвинти 1/2”
PN 1231

Сторінка 2
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Схема підставки для тренажера
PN 2182

PN 1060

PN 1231 X6
PN 2206 X8
PN 1259 X8

PN 2181
PN 2176

Опис деталей підставки для тренажера

PN 2782

PN 1059
PN 2014
PN 2251 X8

PN 2252 X4
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PN

Опис

1059

Права ніжка у зборі

1060

Ліва ніжка у зборі

1231

1/4-20 x .5

1259

Чорна гайка

2014

Підніжка

2176

Універсальний кронштейн

2181

Штанга для підставки

2182

Кронштейн для штанги

2206

1/4-20 x 1.25

2251

Гайки

2252

Саморізи Філіпс (хрестовинні)

2782

Нековзаюча дошка

