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Atlas X2

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA –
MANUAL INSTRUCTION – NÁVOD K OBSLUZE

Atlas X2
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego i zaprojektowano go tak, aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo. Powinny
być przestrzegane następujące zasady:
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Przed rozpoczęciem treningu skonsultuj się z lekarzem w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do korzystania ze sprzętu do ćwiczeń.
Decyzja lekarza jest niezbędna w przypadku przyjmowania leków wpływających na pracę serca, ciśnienie krwi i poziom cholesterolu. Jest
to także konieczne w przypadku osób w wieku powyżej 35 lat oraz osób mających kłopoty ze zdrowiem.
Przed rozpoczęci em ćwi czeń za ws ze wykona j rozgrzewkę.
Zwra ca j uwa gę na ni epokojące s ygna ły. Ni ewła ś ci we l ub na dmi erne ćwi czeni a s ą ni ebezpi eczne dl a zdrowi a . Jeś l i w cza s i e
ćwi czeń poja wi ą s i ę ból e l ub za wroty głowy, ból w kl a tce pi ers i owej, ni eregul a rny rytm s erca l ub i nne ni epokojące obja wy,
na l eży na tychmi a s t przerwa ć ćwi czeni a i s kons ul towa ć s i ę z l eka rzem. Ura zy mogą wyni ka ć z ni epra wi dłowego l ub zbyt
i ntens ywnego treni ngu.
W cza s i e ćwi czeń i po i ch za kończeni u za bezpi ecz s przęt treni ngowy przed dos tępem dzi eci i zwi erząt
Urządzeni e na l eży pos ta wi ć na s uchej, s ta bi l nej i wła ś ci wi e wypozi omowa nej powi erzchni . Z bezpoś redni ego s ąs i edztwa
urządzeni a na l eży us unąć ws zys tki e os tre przedmi oty. Na l eży chroni ć je przed wi l goci ą, ewentua l ne ni erównoś ci podłoża
na l eży wyrówna ć. Za l eca ne jes t s tos owa ni e s pecja l nego podkła du a ntypoś l i zgowego, który za pobi egni e przes uwa ni u s i ę
urządzeni a podcza s wykonywa ni a ćwi czeń.
Wol na przes trzeń ni e powi nna być mni ejs za ni ż 0,6 m
i wi ęks za ni ż powi erzchni a treni ngowa w ki erunka ch,
w których s przęt jes t dos tępny. Wol na przes trzeń mus i ta kże
za wi era ć przes trzeń do a wa ryjnego zejś ci a . Gdzi e s przęt jes t
us ytuowa ny obok s i ebi e, wi el koś ć wol nej przes trzeni może
być podzi el ona .
Przed pi erws zym użyci em, a późni ej w regul a rnych ods tę≥ 0,6m
≥ 0,6m
pa ch cza s u, na l eży s pra wdza ć mocowa ni e ws zys tki ch ś rub,
bol ców i pozos ta łych połączeń.
Przed rozpoczęci em ćwi czeń s pra wdź umocowa ni e częś ci
i łączących je ś rub. Treni ng można rozpocząć tyl ko wtedy,
jeżel i urządzeni e jes t ca łkowi ci e s pra wne.
Urządzeni e powi nno być regul a rni e s pra wdza ne pod
wzgl ędem zużyci a i us zkodzeń tyl ko wtedy będzi e ono s peł≥ 0,6m
≥ 0,6m
ni a ło wa runki bezpi eczeńs twa . Szczegól ną uwa gę na l eży
zwróci ć na uchwyty pi a nkowe, za ś l epki na nogi i ta pi cerkę,
Proszę zachować wolną przestrzeń większą niż 0,6 m
które ul ega ją na js zybs zemu zużyci u. Us zkodzone częś ci
na l eży na tychmi a s t na pra wi ć l ub wymi eni ć do tego cza s u
od widocznej na zdjęciu przestrzeni treningowej
ni e wol no używa ć urządzeni a do treni ngu.
Ni e wkła da j w otwory ża dnych el ementów.
Zwra ca j uwa gę na wys ta jące urządzeni a regul a cyjne i i nne el ementy kons trukcyjne, które mogłyby przes zka dza ć w tra kci e
ćwi czeń.
Sprzęt wykorzys tuj jedyni e zgodni e z przezna czeni em. Jeś l i która ś z częś ci ul egni e us zkodzeni u bądź zużyci u l ub też us łys zys z
ni epokojące dźwi ęki podcza s u żywa ni a s przętu, na tychmi a s t przerwi j ćwi czeni a . Ni e używa j s przętu ponowni e dopóki
probl em ni e zos ta ni e us uni ęty.
Ćwi cz w wygodnym ubra ni u i s portowym obuwi u. Uni ka j l uźnych ubra ń, którymi można za ha czyć o wys ta jące częś ci s przętu l ub
które mogłyby ogra ni cza ć s wobodę ruchów.
Sprzęt zaliczony został do klasy H według normy EN ISO 20957-1 i jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie może być
używany w celach terapeutycznych, rehabilitacyjnych i komercyjnych.
Podcza s podnos zeni a l ub przenos zeni a s przętu na l eży za chowa ć wła ś ci wą pos ta wę, a by ni e us zkodzi ć kręgos łupa .
Produkt jes t przezna czony wyłączni e dl a os ób doros łych. Trzyma j dzi eci , ni e będące pod na dzorem z da l a od urządzeni a .
Montując urządzeni e na l eży ś ci ś l e s tos owa ć s i ę do za łączonej i ns trukcji i używa ć tyl ko częś ci dołączonych do zes ta wu. Przed
rozpoczęci em monta żu, na l eży s pra wdzi ć czy ws zys tki e częś ci , które za wi era dołączona l i s ta , zna jdują s i ę w zes ta wi e.

OSTRZEŻENIE: PRZED UŻYCIEM SPRZĘTU FITNESS PRZECZYTAJ INSTRUKCJE. NIE PONOSIMY ODPO WIEDZIALNOŚCI ZA KONTUZJE UŻYTKOWNIKA LUB USZKODZENIA PRZEDMIOTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY SPOWODOWANE NIEWŁAŚCIWYM UŻYTKOWANIEM TEGO PRODUKTU.
DANE TECHNICZNE
Wa ga netto – 191 kg
Rozmi a r po rozłożeni u – 242 x 205 x 219 cm
Ma ks yma l ne wa ga użytkowni ka – 135 kg
KONSERWACJA: Do czys zczeni a urządzeni a ni e na l eży używa ć a gres ywnych ś rodków czys zczących. Używa j mi ękki ej, wi l gotnej
ś ci ereczki do us uwa ni a za brudzeń i kurzu. Urządzeni a przechowuj w mi ejs ca ch s uchych by chroni ć je przed wi l goci ą i korozją.
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Lokalizacja naklejek ostrzegawczych
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Wykaz elementów montażowych

Nr 73 - śruba imbusowa (M10 x 3 3/8″), 2 szt.

Nr 72 - śruba imbusowa (M10 x 3 1/8″), 2 szt.

Nr 71 - śruba imbusowa (M10 x 3″), 2 szt.

Nr 105 - śruba imbusowa (M10 x 2 3/4″), 1 szt.
Nr 70 - śruba imbusowa (M10 x 2 1/2″), 2 szt.
Nr 80 - śruba imbusowa (M8 x 2 1/2″), 6 szt.

Nr 69 - śruba imbusowa (M10 x 1 3/4″), 11 szt.
Nr 83 - śruba imbusowa (M6 x 1 1/4″), 2 szt.
Nr 104 - śruba imbusowa (M10 x 1 1/8″), 2 szt.

Nr 74 - śruba zamkowa (M10 x 1″), 4 szt.

Nr 68 - śruba imbusowa (M10 x 1″), 12 szt.
Nr 106 – wkręt imbusowy (M6 x 1/4″), 4 szt.

Nr 62 – tuleja koła pasowego,
6 szt.
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Nr 79 - śruba zamkowa (M10 x 3 1/2″), 4 szt.

Nr 77 - śruba zamkowa (M10 x 3 1/8″), 4 szt.

Nr 78 - śruba zamkowa (M10 x 3 3/8″), 8
szt.

Nr 67 – podkładka
(Φ 1 1/2″), 2 szt.

Nr 76 - śruba zamkowa (M10 x 3″), 10 szt.

Nr 75 - śruba zamkowa (M10 x 2 3/4″), 22 szt.

Nr 56 – pierścień
Zabezpieczający, 2 szt.

Nr 66 – podkładka
(Φ 3/4″), 100 szt.

Nr 65 – podkładka
(Φ 5/8″), 6 szt.

Nr 86 – nakrętka
(M10), 82 szt.

Nr 85 – nakrętka
(M6), 2 szt.
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Instrukcja montażu
Krok 1 (patrz diagram 1)
1) Połącz dwie ramy główne (1) poprzeczką (2). Zabezpiecz każdy koniec poprzeczki dwiema śrubami
(79), jednym wspornikiem (36), podkładkami (66) oraz nakrętkami (86). Nie przykręcaj zbyt mocno.

Diagram 1
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Krok 2 (patrz diagram 2)
1) Przyłóż przednią ramę pionową (3) do ramy bazowej (1). Połącz je śrubami (76), wspornikiem (34),
podkładkami (66) oraz nakrętkami (86). Nie skręcaj zbyt mocno.
2) Dopasuj odbojnik (59) do otworu montażowego ramy głównej. Przełóż wodzidło (25) przez odbojnik
i przykręć go do ramy głównej przy pomocy jednej śruby (68) i podkładki (66).
3) Nałóż ramę dolnego zabezpieczenia (92) na wodzidło (25). Przykręć hak bezpieczeństwa (93) do
dolnego zabezpieczenia (92) za pomocą śruby (68) i nakrętki (86). Zaczep hak o tylną część pionowej
belki przedniej (3).
4) Nałóż zabezpieczenie (26) na wodzidło (25).
5) Włóż do otworu montażowego znajdującego się w górnej części prawej ramie pionowej (5) wodzidło
(25). Dopasuj prawą ramę pionową (5) do górnej części przedniej ramy pionowej (3). W ten sam
sposób dopasuj ich dolne części.
6) Przykręć wodzidło (25) do prawej ramy pionowej (5) za pomocą śruby (68) oraz podkładki (66).
7) Przykręć prawą ramę pionową (5) do ramy bazowej stosując śruby (76), wspornik (37), podkładki (66)
oraz nakrętki (86). Nie dokręcaj zbyt mocno.
8) Przykręć prawą ramę pionową (5) do przedniej belki pionowej (3) przy pomocy wspornika (33), śruby
(72) i podkładki (66). Dwa dolne otwory montażowe za zamocuj przy pomocy śruby (78), podkładek
(66) i nakrętek (86)
9) Powtórz czynności 1 – 8 w celu instalacji pozostałych stron.
10) Dopasuj przednią belkę górną (15) do przednich belek pionowych (3) oraz trójkątnego wspornika (33).
Dopasuj otwory i skręć całość za pomocą śrub (78), podkładek (66) i nakrętek (86).
11) Nie dokręcaj na razie śrub.
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Diagram 2
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Krok 3 (patrz diagram 3)
1) Dopasuj tylną belkę pionową (6) do górnej poprzeczki (2). Teraz dopasuj prowadnicę (8) do
poprzeczki (2) od jej dolnej strony. Skręć wszystko przy pomocy śrub (75), wspornika (36), podkładek
(66) i nakrętek (86).
2) Dopasuj wspornik mechanizmu koła pasowego (97) do tylnej belki pionowej. Skręć przy pomocy śrub
(75), wspornika (36), podkładek (66) oraz nakrętek (86).
3) Dopasuj deskę oparcia (38) do tylnej belki pionowej, a następnie skręć wykorzystując śruby (80) oraz
podkładki (65).

Diagram 3
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Krok 4 (patrz diagram 4)
1) Połącz słupek suwnicy (7) z bazą suwnicy (8). Wykorzystaj śruby (74), podkładki (66) i nakrętki (86).
2) Nałóż część (14) na słupek (7). Nałóż tylną ramę górną (9) na słupek suwnicy (7) i tylną belkę
pionową (6).
3) Dopasuj z sobą otwory. Przykręć tylną ramę górną do bazy suwnicy (8) przy pomocy śrub (71),
podkładek (66) i nakrętek (86). Nie dokręcaj śrub.
4) Połącz górną ramę z dolną belką pionową (6) przy pomocy śrub (75), podkładek (66) i nakrętek (86).

Diagram 4
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Krok 5 (patrz diagram 5)
1) Ułóż lewą ramę górną (94) na przedniej belce górnej (15) i przymocuj wykorzystując śruby (77),
wspornik (35), podkładki (66) oraz nakrętki (86).
2) Przykręć lewą ramę górną (94) do tylnej ramy górnej używając do tego celu śrub (75), wspornika
(101), podkładek (66) i nakrętek (86).
3) Włóż zawias (99) do kołnierza lewej ramy górnej i zamocuj przy pomocy tulei (100) i śrub (106).
4) Powtórz procedurę opisaną w powyższych punktach w celu zainstalowania prawej ramy górnej (95).
Włóż krążek (57) do otworu w tylnej ramie górnej (9). Przymocuj krążek łącząc z sobą obie tylne ramy
górne (prawą i lewą) oraz tylną ramę górną. Wykorzystaj śrubę (73), podkładki (66) i nakrętkę (86).

Diagram 5
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Krok 6 (patrz diagram 6)
1) W tym momencie już możesz dokręcić wszystkie dotychczas zamontowane śruby i nakrętki.
2) Przyłóż bazę motylka (12) do przedniej części tylnej belki pionowej (6). Przyłóż wspornik krążka (13)
do tylnej belki pionowej od jej tylnej części. Dopasuj otwory a następnie połącz używając śrub (75),
podkładek (66) i nakrętek (86).
3) Przyłóż prawe ramię motylka (11) do otworu montażowego ramy (12) i dokręć śrubami (80), nie
zapomnij o podkładkach (65).
4) Powtórz procedury z punktów 2) i 3) w celu zamocowania drugiej strony.
5) Włóż zawiasy (20) w otwory znajdujące się we wsporniku (13). Połącz wszystko podkładką (66)
i nakrętką (86). Nie dokręcaj zbyt mocno. Upewnij się, że zawiasy są ruchome.

Diagram 6
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Diagram obwodu linki
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Krok 7 (patrz diagram 7 i diagram obwodu linki)
1) Przymocuj jeden koniec linki (42) do zatrzasku prawego motylka (11). Przeciągnij linkę przez praw
krętlik (20).
2) Przymocuj krążek (57) do jego oprawy za pomocą śruby (69), podkładek (66) i nakrętek (86).
3) Przeciągnij linkę wokół krążka, a następnie poprowadź ją w dół. Przymocuj oprawę krążka (19) do
linki. Powtórz punkt 2) w celu zainstalowania krążka. Oprawa wraz z krążkiem powinny zwisać
swobodnie na lince.
4) Poprowadź linkę wokół zwisającego krążka, a następnie ku górze do lewego krętlika. Powtórz punkt
2) w celu zainstalowania krążka do oprawy.
5) Przeciągnij linkę wokół krążka i przymocuj do lewego ramienia motylka (10).

Diagram 7
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Krok 8 (patrz diagram 8)
1) Odkręć śrubę (104) i nakrętkę (86) od U-kształtnego łącznika zamontowanego na lince (41). Usuń
łącznik (86), dużą podkładkę oraz korek blokady linki.
2) Przełóż koniec linki przez lewy krętlik (99). Zamontuj krążek (57) do oprawy i połącz śrubą (69),
podkładkami (66) oraz nakrętką (86). Przeciągnij linkę przez krążek w kierunku tylnej części
urządzenia.
3) Przeciągnij linkę wzdłuż lewej ramy górnej (94) a następnie przełóż przez otwór na jej końcu.
4) Zamontuj krążek do otworu za pomocą śruby (70), tulei (62) oraz nakrętki (86). Przeciągnij linkę
wokół krążka, a następnie poprowadź ją w dół.
5) Przymocuj dwa małe krążki (103) do potrójnej oprawy (96) używając śruby (105), podkładek (66)
i nakrętki (86).
6) Przeciągnij linkę wokół krążka, a następnie w górę do oprawy krążka poniżej tylnej ramy górnej (9).
Zamontuj mała oprawę krążka (98) od dolnej strony tylnej ramy górnej (9) przy pomocy śruby (68),
podkładek (66) i nakrętki (86). Zamontuj mały krążek do oprawy.
7) Poprowadź linkę wokół małego krążka i w dół do potrójnej oprawy. Przeciągnij linkę wokół
przedniego krążka i w górę do tylnego otwory prawek ramy górnej (95). Pozwól oprawie zwisać
swobodnie.
8) Zamontuj krążek do otworu. Przeciągnij linkę powyżej krążka i poprowadź wzdłuż prawej ramy górnej
poprzez osłonkę linki do prawej oprawy krążka. Zamontuj krążek w oprawie.
9) Zainstaluj ponownie korek blokady linki, dużą podkładkę oraz u-kształtny łącznik odinstalowane
w punkcie 1). Skręć całość śrubą (104) i nakrętką (86).
10) Połącz uchwyt (90) do obu końców linki za pomocą zatrzasku (61).
11) W celu zamontowania uchwytu poprzecznego najpierw usuń jeden z uchwytów (90), a następnie
przymocuj go za pomocą krótkiego łańcucha (63) i dwóch zatrzasków (61).
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Diagram 8
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Krok 9 (patrz diagram 9)
1) Włóż jeden koniec linki (102) do otworu na słupku suwnicy (14) i przykręć przy pomocy śruby (68),
podkładek (66) i nakrętki (86).
2) Przeciągnij linkę w górę do krążka zamontowanego na tylnej ramie górnej (9), zainstalowanego w
kroku 5.
3) Przeciągnij linkę wokół krążka i poprowadź ją w dół. Zamontuj mały krążek (103) do podwójnej
oprawy (18).
4) Przeciągnij linkę wokół krążka a następnie do potrójnej oprawy wiszącej (96) zainstalowanej
w kroku 8.
5) Zamontuj mały krążek w oprawie. Przeciągnij linkę wokół niego i poprowadź ją w dół do otwartej
oprawy na wsporniku (97).
6) Zamontuj mały krążek do oprawy. Przeciągnij linkę wokół niego i poprowadź w górę.
7) Połącz linkę z krótkim łańcuchem (63) za pomocą zatrzasku (61). Połącz krótki łańcuch z wiszącą
oprawą krążka (19) zamontowaną w kroku 7. Przykręć łańcuch za pomocą śruby (68), podkładek (66)
oraz nakrętki (86).
8) Po ukończeniu instalacji linki wyreguluj jej napięcie poprzez dostosowanie długości łańcucha (63).
9) Zamontuj rękawy (43) oraz zatrzaski sprężynowe (60) na słupku suwnicy ciężaru (14).
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Diagram 9
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Krok 10 (patrz diagram 10)
1) Załóż dolną linkę (40) na krążek (57). Zamontuj krążek w dolnym otworze tylnej belki pionowej (6) za
pomocą podpórki stóp (16), śruby (73), podkładek (66) oraz nakrętki (86). Podpórkę przykręć do
poprzecznej podpórki (2) za pomocą śrub (68), czterech podkładek (66) i nakrętki (86).
2) Przeciągnij linkę poniżej krążka do oprawy na części (8).
3) Zamontuj krążek w oprawie. Przeciągnij inkę wokół niego i poprowadź ją w górę do podwójnej
oprawy wiszącej (18) zainstalowanej w kroku 9.
4) Zamontuj mały krążek (103) w oprawie. Przeciągnij linkę wokół krążka, a następnie w dół do oprawy
na wsporniku (97). Zamocuj końcówkę linki do oprawy za pomocą śruby (68), podkładek (66) oraz
nakrętki (86).
5) Połącz drążek (30) z długim łańcuchem (64) za pomocą zatrzasku (61). Łańcuch połącz z kolei z linką
– zastosuj zatrzask (61).

Diagram 10
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Krok 11 (patrz diagram 11)
1) Sugestia: w tym kroku przyda Ci się pomoc drugiej osoby. Umieść tuleję (27) pomiędzy elementami
części (26). Dopasuj otwory, a następnie wsuń sztangę (28) do ramy mechanizmu bezpieczeństwa
(26). Zamocuj sztangę do obu końców mechanizmu bezpieczeństwa za pomocą śruby (81).
2) Odegnij haczyki znajdujące się na tulei (27) w tył, a następnie zahacz je o otwory na przedniej ramie
pionowej (3). Nałóż rękawy olimpijskie (44) na oba końce sztangi i zabezpiecz je stosując zatrzaski
sprężynowe (60).
3) Zamontuj sześć słupków (17) do lewej i prawej ramy pionowej (2 i 5) za pomocą śrub (75), wspornika
(36), podkładek (66) i nakrętek (86).
4) Nałóż sześć rękawów olimpijskich (43) na słupki (17) – zabezpiecz je zatrzaskami (60). Włóż lewy
i prawy uchwyt sztangi (21 i 22), lewy i prawy zatrzask (23 i 24) do wybranych otworów w przedniej
ramie pionowej (3).

Diagram 11
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Diagram zbiorczy
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Pełny wykaz części
Nr Nazwa części
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

Rama główna
Mocowanie poprzeczne
Przednia belka pionowa
Lewa rama pionowa
Prawa rama pionowa
Tylna belka pionowa
Słupek ślizgu ciężaru
Baza ślizgu ciężaru
Tylna rama górna
Lewe ramię motylka
Prawe ramię motylka
Rama główna motylka
Oprawa krążka motylka
Słupek suwnicy ciężaru
Przednia belka górna
Podpórka stóp
Słupek
Podwójna oprawa wisząca krążka
Pojedyncza oprawa wisząca krążka
Krętlik krążka
Lewy uchwyt sztangi
Prawy uchwyt sztangi
Lewy uchwyt bezpieczeństwa
Prawy uchwyt bezpieczeństwa
Wodzidło
Rama mechanizmu bezpieczeństwa
Wodzidło sztangi
Sztanga
Drążek poprzeczny
Oprawa drążka porzecznego
Uchwyt łamany
Chromowany panel
Potrójny wspornik
5 1/8” x 2 ¾” wspornik
5 1/8” x 2 3/8” wspornik
4 ¾” x 2” wspornik
6 ¼” x 2” wspornik
Deska oparcia
Poduszka motylka
Linka dolna
Linka górna
Linka motylka
Rękaw olimpijski
Długi rękaw olimpijski
Wspornik łamanego uchwytu
Uchwyt drążka poprzecznego
Ø 1” x 3 1/8” tuleja
Ø 1 ½” x 1” tuleja
1 ½” kwadratowa zatyczka
1 ¾” kwadratowa zatyczka
2 3/8” kwadratowa zatyczka
2 ¾” x 2” zatyczka
Ø 1” stożkowa zatyczka
2 3/8” x 2” rękaw

Ilość
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
9
2
1
2
1
1
1
8
2
2
2
2
2
2
7
2
2
12
2

Nr

Nazwa części

55
56
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

Tuleja przesuwna
Obręcz zabezpieczająca
Krążek
Ø 1 ¾” odbojnik
Ø 2 ½” odbojnik
Zacisk sprężynowy
C-kształtny zacisk
Oprawa krążka
Krótki łańcuch
Długi łańcuch
Ø 5/8” podkładka
Ø ¾” podkładka
Ø 1 ½” podkładka
M10 x 1” śruba imbusowa
M10 x 1 ¾” śruba imbusowa
M10 x 2 ½” śruba imbusowa
M10 x 3” śruba imbusowa
M10 x 3 1/8” śruba imbusowa
M10 x 3 3/8” śruba imbusowa
M10 x 1” śruba zamkowa
M10 x 2 ¾” śruba zamkowa
M10 x 3” śruba zamkowa
M10 x 3 1/8” śruba zamkowa
M10 x 3 3/8” śruba zamkowa
M10 x 3 ½” śruba zamkowa
M8 x 2 ½” śruba imbusowa
M8 x 3/8” śruba imbusowa
M6 x 5/8” śruba (Philips)
M6 x 1 ¼” śruba imbusowa
Chrome Panel Screw
M6 nakrętka
M10 nakrętka
Ø 1” zaślep
Drążek
Opaska na kostkę
Uchwyt
Lina do tricepsu
Rama mechanizmu bezpieczeństwa
Hak bezpieczeństwa
Lewa rama górna
Prawa rama górna
Potrójny wspornik wiszący krążka
Wspornik mechanizmu pasowego
Mała oprawa krążka
Krętlik oprawy krążka
Ø 7/8” x Ø 5/8” tuleja
4 ¾” x 2 ¾” tuleja
Linka słupka suwnicy
Mały krążek
M10 x 1 1/8” śruba imbusowa
M10 x 2 ¾” śruba imbusowa
M6 x ¼” śruba imbusowy
Łożysko liniowe
Rękaw łożyska liniowego
M6 x ¼” śruba (Philips)

Ilość
4
2
10
1
2
10
5
6
2
1
6
100
2
12
11
2
2
2
2
4
22
10
4
8
4
6
2
1
2
8
2
82
6
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
1
7
2
1
4
4
4
4
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Zestaw części do montażu wielofunkcyjnej ławki do ćwiczeń

Nr 39 - śruba imbusowa (M10 x 8 1/4″), 1 szt.

Nr 38 - śruba imbusowa (M10 x 6 3/4″), 1 szt.
Nr 35 - śruba zamkowa (M10 x 2 1/2″), 2 szt.
Nr 37 - śruba imbusowa (M10 x 1 3/4″), 2 szt.
Nr 40 - śruba imbusowa (M8 x 2″), 8 szt.

Nr 36 - śruba imbusowa (M10 x 3/4″), 6 szt.

Nr 41 - śruba imbusowa
(M8 x 5/8″), 2 szt.

Nr 21 - szpilka, 1 szt.

Nr 44 - nakrętka, 4 szt.

Nr 27 - tuleja, 16 szt.

Nr 42 – podkładka
(Φ 3/4″), 14 szt.

Nr 42 – podkładka
(Φ 5/8″), 10 szt.

Nr 22 – zatrzask
sprężynowy, 1 szt.

Nr 17 - oś, 1 szt.

23

Atlas X2

Krok 1 (patrz diagram 1)
1) Przyłóż ramę główną (1) do przedniego i tylnego stabilizatora (2 i 3), a następnie połącz części przy
pomocy śrub (36) i podkładek (42). Włóż bolec (23) do utworu poniżej głównej ramy.
2) Nałóż przesuwną blokadę (8) na belkę regulacyjną (9). Dopasuj otwory a następnie włóż bolec (23)
w celu ustabilizowania pozycji blokady (8).
3) Połącz belkę regulacyjną (9) z ramą główną za pomocą śruby (35), podkładki (42) i nakrętki (44).

Diagram 1
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Krok 2 (patrz diagram 2)
1) Włóż cztery tuleje (27) do wspornika ramy (6).
2) Przyłóż wspornik oparcia (7) do tylnej strony wspornika ramy (6). Dopasuj otwory i połącz je za
pomocą śruby (37) i podkładki (42). Powtórz tę samą procedurą w celu zamontowania drugiej strony.
3) Włóż dwie tuleje do przesuwnej blokady (8), a następnie do wspornika oparcia (7). Dopasuj otwory
połącz je za pomocą śruby (38), podkładek (42) i nakrętki (44). Śruby powinny pozostać luźne.
4) Włóż tuleje do ramy głównej (1). Poluzuj pokrętło blokady z części (8). Przesuwna blokada powinna
się poruszać wzdłuż części (9). Przyłóż dwa wsporniki (6) do obu końców ramy głównej i przykręć je
za pomocą śrub (39), podkładek (42) i nakrętek (44). Za pomocą pokrętła możesz zablokować teraz
położenie oparcia.

Diagram 2
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Krok 3 (patrz diagram 3)
1) Ułóż oparcie (14) na wsporniku (7). Przykręć je śrubami (40) nie zapominając o podkładkach (43).
2) Ułóż siedzisko (13) na wsporniku (6). Przykręć je śrubami (40) nie zapominając o podkładkach (43).

Diagram 3
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Krok 4 (patrz diagram 4)
1) Nałóż trenażera nóg (5) na główną ramę (1), wtykając go w otwór wspornika. Umocuj całość za
pomocą osi (17), śrub (36) oraz podkładek (42).
2) Włóż tubę (10) do połowy otworu w głównej ramie (1). Teraz tuby w ten sam sposób stelażu
trenażera nóg (5). Nałóż na powyższe elementy piankowe rolki (24) i zabezpiecz je zaślepkami (25).
3) Wsuń rękaw olimpijski (20) na słupek umiejscowiony u podstawy trenażera nóg a następnie
zabezpiecz go zaciskiem sprężynowym (20).

Diagram 4
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Krok 5 (patrz diagram 5)
1) Połącz poduszkę pod ramiona (15) ze stelażem (4). Skręć je przy pomocy śrub (41) i podkładek (43).
Włóż stelaż (4) do przedniego otworu ramy głównej (1). Użyj pokrętła w celu regulacji położenia
poduszki (15).
2) Zamontuj uchwyt (1) w otworze wspornika trenażera nóg (5). Zablokuj jego położenie za pomocą
szpilki (21).
3) Usuń szpilkę i uchwyt (11) gdy trenujesz nogi.

Diagram 5
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Diagram zbiorczy
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Pełny wykaz części
Nr
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

Nazwa części
Rama główna
Przedni stabilizator
Tylny stabilizator
Stelaż pod ramiona
Trenażer nóg
Wspornik siedziska
Wspornik oparcia
Blokada suwnicy
Belka regulacyjna
Tuba do montażu piankowej rolki
Uchwyt
Instrukcja
Poduszka siedziska
Deska oparcia
Oparcie pod ramiona
Uchwyt drążka do ćwiczenia ramion
Oś
Ø 2 3/8” tuleja
Narzędzie
Rękaw olimpijski
Szpilka
Zacisk sprężynowy
Pokrętło
Piankowa rolka
Zaślepka piankowej rolki
Ø 1” x ¾” tuleja
Tuleja
3 1/8” x 1 5/8” zaślepka
Ø 1” zaślepka stożkowa
Ø 1” zaślepka
1 5/8” x 2 3/8” zaślepka
1 5/8” x ¾” zaślepka
2” krążek
Zaślepka stabilizująca
M10 x 2 ½” śruba zamkowa
M10 x ¾” śruba imbusowa
M10 x 1 ¾” śruba imbusowa
M10 x 6 ¾” śruba imbusowa
M10 x 8 ¼” śruba imbusowa
M8 x 2” śruba imbusowa
M8 x 5/8” śruba imbusowa
Ø ¾” podkładka
Ø 5/8” podkładka
M10 nakrętka

Ilość
1
1
1
1
1
2
2
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
2
6
6
2
16
1
1
1
2
12
3
4
2
6
2
1
1
8
2
14
10
4
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Zakres stosowania
Suwnica Atlas X2 jest urządzeniem klasy H przeznaczonym wyłącznie do użytku domowego. Nie może
być używany w celach terapeutycznych, rehabilitacyjnych i komercyjnych.

Dział obsługi klienta:
ABISAL Sp. z o.o.
ul. Św. Elżbiety 6
41–905 Bytom
abisal@abisal.pl
www.abisal.pl
www.hms-fitness.pl
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KARTA GWARANCYJNA

Na zwa a rtykułu:
Kod EAN:
Da ta s przeda ży:
(Pi eczątka i podpi s s przeda wcy)
WARUNKI GWARANCJI
1.
2.

Sprzeda wca w i mi eni u Gwa ra nta udzi el a gwa ra ncji na terytori um RP na okres 24 mi es i ęcy od da ty s przeda ży.
Gwa ra ncja będzi e res pektowa na przez s kl ep l ub s erwi s po przeds ta wi eni u przez kl i enta :
- czytel ni e i popra wni e wypełni onej ka rty gwa ra ncyjnej z pi eczątką s przeda ży ora z podpi s em s przeda wcy
- wa żnego dowodu za kupu s przętu z da tą s przeda ży / ra chunku /
- rekl a mowa nego towa ru
3. Ewentua l ne wa dy i us zkodzeni a uja wni a ne w okres i e gwa ra ncyjnym będą na pra wi a ne bezpła tni e w termi ni e ni e dłużs zym
ni ż 21 dni od da ty dos ta rczeni a towa ru do s kl epu l ub s erwi s u.
4. W przypa dku koni ecznoś ci s prowa dzeni a częś ci z i mportu okres gwa ra ncji może s i ę wydłużyć o cza s ni ezbędny do jej
s prowa dzeni a jedna k ni e dłużej ni ż o 40 dni .
5. Gwa ra ncją ni e s ą objęte: - Us zkodzeni a mecha ni czne i wywoła ne ni mi wa dy,
- us zkodzeni a i wa dy wyni kłe ws kutek ni ewła ś ci wego z przezna czeni em użytkowa ni a i przechowywa ni a ,
- ni ewła ś ci wy monta ż i kons erwa cja ,
- us zkodzeni a i zużyci e ta ki ch el ementów ja k: l i nki , pa s ki , el ementy gumowe, peda ły, uchwyty z gąbki , kółka , łożys ka i tp.
6. Gwa ra ncja tra ci wa żnoś ć w przypa dku: - Upływu termi nu wa żnoś ci ,
- s a modzi el nych na pra w,
- ni eprzes trzega ni a za s a d pra wi dłowej eks pl oa ta cji .
7. Dupl i ka ty ka rty gwa ra ncyjnej ni e będą wyda wa ne.
8. Produkt odda ny do na pra wy powi ni en być kompl etny i czys ty. W przypa dku s twi erdzeni a bra ków ,s erwi s ma pra wo odmówi ć
przyjęci a do na pra wy . W przypa dku dos ta rczeni a brudnego produktu s erwi s może odmówi ć jego przyjęci a l ub też na kos zt
kl i enta za jego pi s emną zgodą dokona ć czys zczeni a .
9. Gwa ra ncją ni e s ą objęte czynnoś ci zwi ąza ne z monta żem ,kons erwa cją które zgodni e z i ns trukcją obs ługi użytkowni k
zobowi ąza ny je s t wykona ć we wła s nym za kres i e.
10. Gwa ra nt i nformuje równi eż, że prowa dzi s erwi s pogwa ra ncyjny.
11. Towa r powi ni en być w orygi na l nym opa kowa ni u i za bezpi eczony do wys yłki .
Gwa ra ncja na s przeda ny towa r ni e wyłącza , ni e ogra ni cza a ni ni e za wi es za upra wni eń kupują cego wyni ka jących z ni ezgodnoś ci
towa ru z umową.
SPRZĘT NIE JEST PRZEZNACZONY DO UŻYTKOWANIA W SIŁOWNIACH, KLUBACH KULTURYSTYCZNYCH, CENTRACH FITNESS ORAZ DO
INNYCH CELÓW WYCZYNOWYCH.
ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAW:
Lp.

Da ta
zgłos zeni a

Da ta
wyda ni a

Przebi eg na pra w

Podpi s odbi era jącego
(s kl ep, wła ś ci ci el )
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Owners manual
IMPORTANT SAFETY INFORMATION
Thi s product ha s been des i gned for home us e onl y a nd bui l t for opti mum s a fety. Pl ea s e note the fol l owi ng s a fety preca uti ons :
1. Before s ta rti ng a ny exerci s e progra m you s houl d cons ul t your doctor to determi ne i f you ha ve a ny phys i ca l or hea l th
condi ti ons tha t coul d crea te a ri s k to your hea l th a nd s a fety, or prevent you from us i ng the equi pment properl y. Your
doctor's a dvi ce i s es s enti a l i f you a re ta ki ng medi ca ti on tha t a ffects your hea rt ra te, bl ood pres s ure or chol es terol l evel .
Thi s i s es peci a l l y i mporta nt for pers ons over the a ge of 35, pregna nt women, or thos e wi th pre -exi s ti ng hea l th probl ems
or ba l a nce i mpa i rments .
2. Before us i ng thi s equi pment to exerci s e, a l wa ys do s tretchi ng exerci s es to properl y wa rm up.
3. Be a wa re of your body's s i gna l s . Incorrect or exces s i ve exerci s e ca n da ma ge your hea l th. Stop exerci s i ng i f you
experi ence a ny of the fol l owi ng s ymptoms : pa i n, ti ghtnes s i n yo ur ches t, i rregul a r hea rtbea t, extreme s hortnes s of
brea th, feel i ng l i ght hea ded, di zzy or na us eous . If you do experi ence a ny of thes e condi ti ons you s houl d cons ul t your
doctor before conti nui ng wi th exerci s e progra m. Injuri es to hea l th ma y res ul t from i nc orrect or exces s i ve tra i ni ng.
4. Duri ng exerci s es a nd a fter keep chi l dren a nd pets a wa y from the equi pment.
5. Us e the equi pment on a s ol i d, fl a t l evel s urfa ce wi th a protecti ve cover for your fl oor or ca rpet. Move a l l s ha rp objects .
6. Free a rea s ha l l be not l es s tha n 0,6 m grea ter tha n the
tra i ni ng a rea i n the di recti ons from whi ch the equi pment
i s a cces s ed. Free a rea mus t a l s o i ncl ude the a rea for
emergency di s mount. Where equi pment i s pos i ti oned
a dja cent to ea ch other the va l ue of the free a rea ma y be
s ha red.
7. Before ea ch us e, vi s ua l l y i ns pect the uni t i ncl udi ng
≥ 0,6m
≥ 0,6m
ha rdwa re a nd res i s ta nce bends .
8. Before us i ng the equi pment, check i f the nuts , bol ts a nd
other bends a re s ecurel y ti ghtened.
9. Al wa ys us e the equi pment a s i ndi ca ted. If you fi nd a ny
defecti ve components whi l s t a s s embl i ng or checki ng the
equi pment, or i f you hea r a ny unus ua l noi s e comi ng from
the equi pment whi l e us i ng, s top. Do not us e the
≥ 0,6m
≥ 0,6m
equi pment unti l the probl em ha s been recti fi ed.
10. Do not i ns ert a ny object i nto a ny openi ngs .
11. Be a wa re of a l l regul a ti on a nd cons tructi ons pa rts whi ch ma y di s turb duri ng exerci s es .
12. The s a fety l evel of the equi pment ca n onl y be ma i nta i ned i f i t i s regul a rl y exa mi ned for da ma ge a nd/or wea r a nd tea r.
13. Wea r s ui ta bl e cl othi ng whi l s t us i ng the equi pment. Avoi d wea ri ng l oos e cl o thi ng whi ch ma y get ca ught i n the
equi pment or tha t ma y res tri ct or prevent movement.
14. The equi pment ha s been tes ted a nd certi fi ed a ccordi ng to EN ISO 20957 -1 under cl a s s H. It i s not s ui ta bl e for
thera peuti c us e.
15. Ca re mus t be ta ken when l i fti ng or movi ng the equi pment s o a s not to i njure your ba ck. Al wa ys us e proper l i fti ng
techni ques a nd/or us e a s s i s ta nce.
16. The equi pment i s des i gned for a dul t us e onl y. Keep uns upervi s ed chi l dren a wa y from the equi pment.
17. As s embl e thi s uni t a s des cri bed i n thi s ma nua l . Us e o nl y pa rts from the s et. Check a l l pa rts wi th the pa rt l i s t.
WARNING: READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING ANY FITNESS EQUIPMENT. WE ASSUME NO RESPONSIBILITY FOR PERSONAL INJURY
OR PROPERTY DAMAGE CAUSED BY OR THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT
SPECIFICATIONS
Wei ght – 191 kg
Di mens i ons – 242 x 205 x 219 cm
Ma xi mum wei ght of us er – 135 kg
MAINTENANCE
Your uni t ha s been ca reful l y des i gned to requi re mi ni mum ma i ntena nce. To ens ure thi s , we recommend tha t you do the
fol l owi ng: keep your uni t cl ea n by wi pi ng s wea t, dus t or other res i due off wi th a s oft, cl ea n cl oth a fter ea ch us e. Al wa ys ma ke
s ure tha t the ba nds a re s ecure a nd s how no s i gns of wea r. Regul a rl y check the ti ghtnes s of nuts a nd bol ts .
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Warning Label Placement
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Smith Machine Hardware Pack

35

Atlas X2

36

Atlas X2

Smith Machine Assembly Instruction
Tools Required Assembling the Machine: Two Adjustable Wrenches and Allen Wrenches.
NOTE: It is strongly recommended two or more people assembling this machine to avoid possible injury.

STEP 1 (See Diagram 1)
1) Connect the two Base Frames (#1) by a Cross Brace (#2) in the mid-span. Secure each end of The
Cross Brace with two M10 x 3 ½” Carriage Bolts (#79), one 4 ¾” x 2” Bracket (#36), two Ø ¾”
Washers (#66), and two M10 Aircraft Nuts (#86).
2) NOTE: DO NOT tighten the Nuts and Bolts yet.

Diagram 1
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STEP 2 (See Diagram 2)
1) Attach a Front Vertical Frame (#3) to the right Base Frame (#1). Secure it with two M10 x 3” Carriage
Bolts (#76), one 5 1/8” x 2 ¾” Bracket (#34), two Ø ¾” Washers (#66), and two M10 Aircraft Nuts
(#86). Do not tighten the Nuts and Bolts yet.
2) Align a Ø 2 ½” Rubber Bumper (#59) to the hole on the Base Frame. Insert a Guide Rod (#25) through
the Rubber Bumper and into the Base Frame. Secure it with one M10 x 1” Allen Bolt (#68) and Ø ¾”
Washer (#66).
3) Slide a Lower Safety Stop Frame (#92) onto the Guide Rod (#25). Secure the Safety Hook (#93) to the
Lower Safety Stop Frame (#92) with a M10 x 1” Allen Bolt (#68) and M10 Aircraft Nut (#86). Attach
the Hook onto the back of the Front Vertical Beam (#3).
4) Slide a Safety Stop Frame (#26) onto the Guide Rod (#25).
5) Attach the hole on top of the Right Vertical Frame (#5) to the top of the Guide Rod (#25). Attach the
top of Right Vertical Frame (#5) to the top of Front Vertical Frame (#3). Attach the bottom of Right
Vertical Frame (#5) to the Base Frame (#1).
6) Secure the Guide Rod (#25) to the Right Vertical Frame (#5) with one M10 x 1” Allen Bolt (#68) and
Ø ¾” Washer (#66).
7) Secure the Right Vertical Frame (#5) to the Base Frame with two M10 x 3” Carriage Bolts (#76), one
6 ¼” x 2” Bracket (#37), two Ø ¾” Washers (#66), and two M10 Aircraft Nuts (#86). Do not tighten
the Nuts and Bolts yet.
8) Secure the Right Vertical Frame (#5) to the Front Vertical Beam (#3) with one Triangle Bracket (#33),
M10 x 3 1/8” Allen Bolt (#72), and  ¾” Washer (#66) to the top hole. Secure the bottom two holes
with two M10 x 3 3/8” Carriage Bolts (#78),  ¾” Washers (#66) and M10 Aircraft Nuts (#86).
9) Repeat the above Procedures A through H to install the other side.
10) Attach the Front Top Beam (#15) to the Front Vertical Beams (#3) and the Triangle Brackets (#33).
Align the Holes. Secure each end with two M10 x 3 3/8” Carriage Bolts (#78), Ø ¾” Washers (#66),
and M10 Aircraft Nuts (#86).
11) Do NOT tighten all the Nuts and Bolts yet.
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Diagram 2
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STEP 3 (See Diagram 3)
1) Attach the Rear Vertical Beam (#6) to the top of the Cross Brace (#2). Attach the Weight Glide Base
(#8) to the Cross Brace from the Bottom. Align the holes. Secure them with two M10 x 3” Carriage
Bolts (#76), Ø ¾” Washers (#66), and M10 Aircraft Nuts (#86).
2) Attach the Pulley Support Frame (#97) to the Rear Vertical Beam. Secure it with two M10 x 2 ¾”
Carriage Bolts (#75), one 4 ¾” x 2” Bracket (#36), two Ø ¾” Washers (#66), and two M10 Aircraft
Nuts (#86).
3) Attach the Backrest Board (#38) to the Rear Vertical Beam. Secure it with two M8 x 2 ½” Allen Bolts
(#80) and Ø 5/8” Washers (#65).

Diagram 3
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STEP 4 (See Diagram 4)
1) Attach the Weight Glide Post (#7) onto the Weight Glide Base (#8). Secure it with four M10 x 1”
Carriage Bolts (#74), Ø ¾” Washers (#66) and M10 Aircraft Nuts (#86).
2) Slide the Sliding Weight Post (#14) onto the Chromed Post from the top. Place the Rear Upper Frame
(#9) onto the Weight Glide Post (#7) and Rear Vertical Beam (#6).
3) Align the holes. Secure the Rear Upper Frame to the Weight Glide Post with two M10 x 3” Allen Bolts
(#71), four Ø ¾” Washers (#66), and two M10 Aircraft Nuts (#86). Do not tighten the Nuts and
Bolts yet.
4) Secure the Upper Frame to the Rear Vertical Beam (#6) with two M10 x 2 ¾” Carriage Bolts (#75),
 ¾” Washers (#66) and M10 Aircraft Nuts (#86).

Diagram 4
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STEP 5 (See Diagram 5)
1) Place the Left Upper Frame (#94) onto the Front Top Beam (#15). Secure it with two M10 x 3 1/8”
Carriage Bolts (#77), one 5 1/8” x 2 3/8” Bracket (#35), two Ø ¾” Washers (#66), and two M10
Aircraft Nuts (#86).
2) Secure the Left Upper Frame (#94) to the Rear Upper Frame with two M10 x 2 ¾” Carriage Bolts
(#75), one 4 ¾” x 2 ¾” Bracket (#101), two Ø ¾” Washers (#66), and M10 Aircraft Nuts (#86).
3) Insert a Cross-Over Swivel Pulley Bracket (#99) into the sleeve on the Left Upper Frame. Secure it
with one Ø 7/8” x 5/8” Bushing and two M6 x ¼” Allen Screws (#106).
4) Repeat procedures A, B and C above to install the Right Upper Frame (#95). Place a Pulley (#57) in
the opening on the Rear Upper Frame (#9). Secure the Pulley, the rear of Left & Right Upper Frames
(#94 & 95), and the Rear Upper Frame (#9) all together with one M10 x 3 3/8” Allen Bolt (#73), two
Ø ¾” Washers (#66), and one M10 Aircraft Nut (#86).

Diagram 5
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STEP 6 (See Diagram 6)
1) Securely tighten all Nuts and Bolts previously installed.
2) Attach the Butterfly Base (#12) to the front of Rear Vertical Beam (#6). Attach the Butterfly Pulley
Bracket (#13) to the back of the Rear Vertical Beam. Align the holes. Secure them with two
M10 x 2 ¾” Carriage Bolts (#75), Ø ¾” Washers (#66), and M10 Aircraft Nuts (#86).
3) Attach the Right Butterfly (#11) to the hole on the Butterfly Base. Secure it with one Lock Ring (#56),
Ø 1 ½” Washer (#67), M6 x 1 ¼” Allen Bolt (#83), and M6 Aircraft Nut (#85).
4) Attach the Butterfly Arm Pad (#39) to the Right Butterfly. Secure it with two M8 x 2 ½” Allen Bolts
(#80) and Ø 5/8” Washers (#65).
5) Repeat Procedures C and D above to install the other side.
6) Insert two Swivel Pulley Brackets (#20) into the holes on the Butterfly Pulley Bracket (#13). Secure
each Swivel Pulley Bracket with one Ø ¾” Washer (#66) and M10 Aircraft Nut (#86). Do not over
tighten the Nuts. Make sure the Brackets are able to swivel.

43

Atlas X2

Diagram 6
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Cable Loop Diagram
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STEP 7 (See Diagram 7 & Cable Loop Diagram)
1) Attach one end of 87” Butterfly Cable (#42) to the clip on Right Butterfly (#11). Draw the Cable to
the right Swivel Pulley Bracket (#20).
2) Attach a Pulley (#57) to the Bracket. Secure it with one M10 x 1 ¾” Allen Bolt (#69), two Ø ¾”
Washers (#66), and one M10 Aircraft Nut (#86).
3) Draw the Cable around the Pulley then downward. Attach a Single Floating Pulley Bracket (#19) to
the Cable. Repeat Procedure B above to install a Pulley. Let the Bracket hanging for now.
4) Draw the Cable around the Pulley then upward to the left Swivel Pulley Bracket. Repeat Procedure
B above to install a Pulley to the Bracket.
5) Draw the Cable around the Pulley then clip to the Left Butterfly (#10).

Diagram 7
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STEP 8 (See Diagram 8 & Cable Loop Diagram)
1) Un-install the M10 x 1 1/8” Allen Bolt (#104) and M10 Aircraft Nut (#86) on the U-shaped Connector
on one end of the 229” Cable (41). Remove the U-shaped Connector, Big Washer, and Ball Stopper
from the Cable.
2) Insert the end of Cable through the left Cross-over Swivel Pulley Bracket (#99). Attach a Pulley (#57)
to the Swivel Bracket and secure it with one M10 x 1 ¾” Allen Bolt (#69), two Ø ¾” Washers (#66),
and one M10 Aircraft Nut (#86). Draw the Cable over the Pulley and pull it towards the back of the
machine.
3) Draw the Cable along the Left Upper Frame (#94) to the opening on the rear of the Frame. Drop the
cable through the opening.
4) Attach a Pulley to the opening. Secure it with one M10 x 2 ½” Allen Bolt (#70), two Pulley Bushings
(#62), and one M10 Aircraft Nut (#86). Draw the Cable around the Pulley then downward.
5) Attach two Small Pulleys (#103) to the Triple Floating Pulley Bracket (#96). Secure them to the
Bracket with one M10 x 2 ¾” Allen Bolt (#105), two Ø ¾” Washers (#66), and one M10 Aircraft Nut
(#86).
6) Draw the Cable around the back Pulley then upward to the bracket underneath the Rear Upper Frame
(#9). Install a Single Small Pulley Bracket (#98) to the bottom of Rear Upper Frame (#9). Secure it
with one M10 x 1” Allen Bolt (#68), two Ø ¾” Washers (#66), and one M10 Aircraft Nut (#86). Install
a Small Pulley to the Single Small Pulley Bracket.
7) Draw the Cable around the Small Pulley then downward to the Triple Floating Pulley Bracket. Draw
the Cable around the front Small Pulley then upward to the opening on the rear of Right Upper Frame
(#95). Let the Triple Floating Pulley Bracket hanging for now.
8) Install a Pulley to the opening. Draw the Cable over the Pulley along the top of the Right Upper
Frame through the cable sleeve to the right Cross-over Swivel Pulley Bracket. Install a Pulley to the
Bracket.
9) Re-install the Ball Stopper, Big Washer and the U-shaped Connector previously removed in
Procedure A above. Secure it with the M10 x 1 1/8” Allen Bolt (#104) and M10 Aircraft Nut (#86).
10) Connect a Single Handle Strap (#90) to each end of the Cable with a C-clip (#61).
11) When using the Lat Bar, remove one of the Strap and connect the Lat Bar to end of the Cable with a
Short Chain (#63) and two C-clips (#61).
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Diagram 8
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STEP 9 (See Diagram 9 & Cable Loop Diagram)
1) Attach one end of the 138” Sliding Weight Post Cable (#102) to the open bracket on the Sliding
Weight Post (#14). Secure it with one M10 x 1” Allen Bolt (#68), two Ø ¾” Washers (#66), and one
M10 Aircraft Nut (#86).
2) Draw the Cable upward to the Pulley on the top of the Rear Upper Frame (#9) previously installed in
Step-5.
3) Draw the Cable around the Pulley then downward. Install a Small Pulley (#103) to a Double Floating
Pulley Bracket (#18).
4) Draw the Cable around the Pulley then to the Triple Floating Pulley Bracket (#96) previousl y
installed in Step-8.
5) Install a Small Pulley to the Bracket. Draw the Cable around the Small Pulley then downward to the
open bracket on the Pulley Support Frame (#97).
6) Install a Small Pulley to the bracket. Draw the Cable around the Small Pulley then upward.
7) Connect the Cable to a Short Chain (#63) with a C-clip (#61). Connect the Short Chain to the Single
Floating Pulley Bracket (#19) previously installed in Step-7. Secure the Chain with one M10 x 1”
Allen Bolt (#68), two Ø ¾” Washers (#66), and one M10 Aircraft Nut (#86).
8) After completing the entire cable installations, come back to this Short Chain to adjust the tension
of the Cable system by adjusting the length of the Chain.
9) Install two Olympic Sleeves (#43) and Spring Clips (#60) onto the Sliding Weight Post (#14).
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Diagram 9
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STEP 10 (See Diagram 10)
1) Attach the 59” Lower Cable (#40) to a Pulley (#57). Attach the Pulley to the lower opening on the
Rear Vertical Beam (#6). Secure it with the Foot Plate (#16), one M10 x 3 3/8” Allen Bolt (#73), two
Ø ¾” Washers (#66), and one M10 Aircraft Nut (#86). Secure the Foot Plate to the Cross Brace (#2)
with two M10 x1” Allen Bolts (#68), four Ø ¾” Washers (#66) and two M10 Aircraft Nuts (#86).
2) Draw the Cable underneath the Pulley to the open bracket on the Weight Glide Base (#8).
3) Install a Pulley to the bracket. Draw the Cable around the Pulley then upward to the Double Floating
Pulley Bracket (#18) previously installed in Step-9.
4) Install a Small Pulley (#103) to the Bracket. Draw the Cable around the Pulley then downward to the
open bracket on the Pulley Support Frame (#97). Secure the end of the Cable to the bracket with one
M10 x 1” Allen Bolt (#68), two Ø ¾” Washers (#66) and one M10 Aircraft Nut (#86).
5) Connect the Shiver Bar (#30) to a Long Chain (#64) with a C-clip (#61). Connect the long Chain to the
Cable with another C-clip.

Diagram 10
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STEP 11 (See Diagram 11)
1) NOTE: Help of another person is strongly recommended for this step. Place the Lifting Sleeve (#27)
in between the two Safety Stop Frames (#26). Align the holes. Insert the Weight Bar (#28) into the
Safety Stop Frame from one end and through the Lifting Sleeve (#27) to the other Safety Stop Frame
on the opposite side. Secure the Weight Bar to each Safety Stop Frame with a M8 x 3/8” Allen Bolt
(#81).
2) Turn the safety catch hook forward on the Lifting Sleeve to secure its position on the selected holes
on the Front Vertical Frames (#3). Attach a Long Olympic Sleeve (#44) to each end of the Weight
Bar. Attach a Spring Clip (#60) to the Sleeve.
3) Attach six Weight Posts (#17) to the Left & Right Vertical Frames (#4&5). Secure each Weight Post
with two M10 x 2 ¾” Carriage Bolts (#75), one 4 ¾” x 2” Bracket (#36), two Ø ¾” Washers (#66),
and two M10 Aircraft Nuts (#86).
4) Attach six Olympic Sleeves (#43) to the Weight Posts. Attach Spring Clips (#60) to the sleeves. Insert
the Left & Right Bar Holders (#21 & 22), the Left & Right Safety Catches (#23 & 24) into the
selected holes on the Front Vertical Frames (#3).

Diagram 11
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Parts List
Key No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
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

Description
Base Frame
Cross Brace
Front Vertical Beam
Left Vertical Frame
Right Vertical Frame
Rear Vertical Beam
Weight Glide Post
Weight Glide Base
Rear Upper Frame
Left Butterfly
Right Butterfly
Butterfly Base
Butterfly Pulley Bracket
Sliding Weight Post
Front Top Beam
Foot Plate
Weight Post
Double Floating Pulley Bracket
Single Floating Pulley Bracket
Swivel Pulley Bracket
Left Bar Holder
Right Bar Holder
Left Safety Catch
Right Safety Catch
Guide Rod
Safety Stop Frame
Lifting Sleeve
Weight Bar
Lat Bar
Shiver Bar
Curl Handle
Chrome Panel
Triangle Bracket
5 1/8” x 2 ¾” Bracket
5 1/8” x 2 3/8” Bracket
4 ¾” x 2” Bracket
6 ¼” x 2” Bracket
Backrest Board
Butterfly Arm Pad
59” Lower Cable
229” Upper Cable
87” Butterfly Cable
Olympic Sleeve
Long Olympic Sleeve
Curl Bar Handle Grip
Lat Bar Grip
Ø 1” x 3 1/8” Bushing
Ø 1 ½” x 1” Bushing
1 ½” Square End Cap
1 ¾” Square End Cap
2 3/8” Square End Cap
2 ¾” x 2” End Cap
Ø 1” Cone-shaped End Cap
2 3/8” x 2” Sleeve

Q’ty
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
9
2
1
2
1
1
1
8
2
2
2
2
2
2
7
2
2
12
2

Key No.
55
56
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

Description
Q’ty
Sliding Sleeve
4
Lock Ring
2
Pulley
10
Ø 1 ¾” Rubber Bumper
1
Ø 2 ½” Rubber Bumper
2
Spring Clip
10
C-clip
5
Pulley Bushing
6
Short Chain
2
Long Chain
1
Ø 5/8” Washer
6
Ø ¾” Washer
100
Ø 1 ½” Washer
2
M10 x 1” Allen Bolt
12
M10 x 1 ¾” Allen Bolt
11
M10 x 2 ½” Allen Bolt
2
M10 x 3” Allen Bolt
2
M10 x 3 1/8” Allen Bolt
2
M10 x 3 3/8” Allen Bolt
2
M10 x 1” Carriage Bolt
4
M10 x 2 ¾” Carriage Bolt
22
M10 x 3” Carriage Bolt
10
M10 x 3 1/8” Carriage Bolt
4
M10 x 3 3/8” Carriage Bolt
8
M10 x 3 ½” Carriage Bolt
4
M8 x 2 ½” Allen Bolt
6
M8 x 3/8” Allen Bolt
2
M6 x 5/8” Philips Screw
1
M6 x 1 ¼” Allen Bolt
2
Chrome Panel Screw
8
M6 Aircraft Nut
2
M10 Aircraft Nut
82
Ø 1” End Cap
6
V Bar
1
Ankle Strap
1
Single Handle Strap
2
Triceps Rope
1
Lower Safety Stop Frame
2
Safety Hook
2
Left Upper Frame
1
Right Upper Frame
1
Triple Floating Pulley Bracket
1
Pulley Support Frame
1
Single Small Pulley Bracket
1
Cross-Over Swivel Pulley Bracket 2
Ø 7/8” x Ø 5/8” Bushing
2
4 ¾” x 2 ¾” Bracket
2
138” Sliding Weight Post Cable
1
Small Pulley
7
M10 x 1 1/8” Allen Bolt
2
M10 x 2 ¾” Allen Bolt
1
M6 x ¼” Allen Screw
4
Linear Bearing
4
Linear Bearing Sleeve
4
M6 x ¼” Philips Screw
4
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Multi-Purpose Bench Hardware Pack
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Multi-Purpose Bench Assembly Instruction
Tools Required Assembling the Machine: Two Adjustable Wrenches and Allen Wrenches. NOTE: It is
strongly recommended this machine be assembled by two or more people to avoid possible inju ry.

STEP 1 (See Diagram 1)
1) Attach the Main Frame (#1) to the Front & Rear Stabilizers (#2 & 3). Secure each end with two M10 x
¾” Allen Bolts (#36) and  ¾” Washers (#42). Attach a Lock Knob (#23) to the hole underneath the
Main Frame.
2) Slide the Sliding Block (#8) onto the Incline Adjustment Bar (#9). Align the hole then secure it with a
Lock Knob (#23) to hold the Sliding Block in position.
3) Attach the Incline Adjustment Bar to the brackets on the Main Frame. Secure each end with one M10
x 2 ½” Carriage Bolt (#35),  ¾” Washer (#42), and M10 Aircraft Nut (#44).

Diagram 1
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STEP 2 (See Diagram 2)
1) Attach four Bushings (#27) to a Seat Support Frame (#6).
2) Attach a Backrest Support (#7) to the rear of the Seat Support Frame (#6). Align the holes and secure
them with one M10 x 1 ¾” Allen Bolt (#37) and  ¾” Washer (#42). Repeat the same procedure to
install the other side.
3) Attach two Bushings to the pivot on the Sliding Block (#8). Attach two Bushings to each Backrest
Supports (#7). Align the holes and secure them with one M10 x 6 ¾” Allen Bolt (#38), two  ¾”
Washers (#42), and one M10 Aircraft Nut (#44). Do not over tighten the nut and bolt. The Supports
need to swivel on the Bolt.
4) Attach two Bushings to the pivot on the Main Frame (#1). Loosen and pull the Lock Knob on the
Sliding Block (#8). The Sliding Block needs to be able to slide on the Chromed Incline Adjustment Bar
(#9). Align the two Seat Support Frames (#6) to both ends of the pivot on Main Frame. Secure them
with one M10 x 8 ¼” Allen Bolt (#39), two  ¾” Washers (#42), and one M10 Aircraft Nut (#44). Use
the Lock Knob on the Sliding Block (#8) to adjust and secure the backrest incline position.

Diagram 2
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STEP 3 (See Diagram 3)
1) Place the Backrest Board (#14) onto the Backrest Supports (#7). Secure it with four M8 x 2” Allen
Bolts (#40) and  5/8” Washers (#43).
2) Place the Seat Pad (#13) onto the Seat Support Frames (#6). Secure it with four M8 x 2” Allen Bolts
(#40) and  5/8” Washers (#43).

Diagram 3
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STEP 4 (See Diagram 4)
1) Attach the Leg Developer (#5) to the open bracket on the Main Frame (#1). Secure it with an Axle
(#17), two M10 x ¾” Allen Bolts (#36), and two  ¾” Washers (#42).
2) Insert one Foam Tube (#10) halfway through the hole on the Main Frame. Insert two Foam Tubes
halfway through the holes on the Leg Developer (#5). Push six Foam Rolls (#24) onto the Tubes from
both ends. Plug six Foam Roll End Caps (#25) into the Tubes.
3) Slide the Olympic Sleeve (#20) onto the weight post on the Leg Developer. Attach a Spring Clip (#22) to the
Sleeve.

Diagram 4
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STEP 5 (See Diagram 5)
1) Attach the Arm Curl Pad (#15) to the Arm Curl Stand (#4). Secure it with two M8 x 5/8” Allen Bolts
(#41) and two  5/8” Washers (#43). Insert the Arm Curl Stand into the front opening on the Main
Frame (#1). Use the Lock Knob to hold the desired Arm Curl height.
2) Attach the Arm Curl Handle (#11) to the open bracket on the Leg Developer (#5). Lock it with a Lock
Pin (#21).
3) Remove the Pin and Arm Curl Handle when using the Leg Developer to exercise.

Diagram 5
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Bench Exploded Diagram
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Multi-Purpose Bench Parts List
Key No.
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

Description
Main Frame
Front Stabilizer
Rear Stabilizer
Arm Curl Stand
Leg Developer
Seat Support Frame
Backrest Support
Sliding Block
Incline Adjustment Bar
Foam Tube
Arm Curl Handle
Manual
Seat Pad
Backrest Board
Arm Curl Pad
Curl Bar Handle Grip
Axle
Ø 2 3/8” Bushing
Tool
Olympic Sleeve
Lock Pin
Spring Clip
Lock Knob
Foam Roll
Foam Roll End Cap
Ø 1” x ¾” Bushing
Bushing
3 1/8” x 1 5/8” End Cap
Ø 1” Cone-shaped End Cap
Ø 1” End Cap
1 5/8” x 2 3/8” End Cap
1 5/8” x ¾” End Cap
2” Sliding Block Sleeve
Stabilizer End Cap
M10 x 2 ½” Carriage Bolt
M10 x ¾” Allen Bolt
M10 x 1 ¾” Allen Bolt
M10 x 6 ¾” Allen Bolt
M10 x 8 ¼” Allen Bolt
M8 x 2” Allen Bolt
M8 x 5/8” Allen Bolt
Ø ¾” Washer
Ø 5/8” Washer
M10 Aircraft Nut

Q’ty
1
1
1
1
1
2
2
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
2
6
6
2
16
1
1
1
2
12
3
4
2
6
2
1
1
8
2
14
10
4
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Terms of references
Home gym is use for all body exercises . Home gym Atlas X2 is H class item. Unit is not intended for
commercial use therapy or rehabilitation.

Consumer service department:
ABISAL Sp. z o.o.
ul. Św. Elżbiety 6
41–905 Bytom
abisal@abisal.pl
www.abisal.pl
www.hms-fitness.pl
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Výrobek je určen výlučně k domácímu použití a byl navržen tak, aby byla zajištěna optimální bezpečnost. Dodržujte následující pokyny:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

V případě možnosti existence zdravotních překážek ve využívání tohoto zařízení se před započetím tré ninku poraďte s lékařem.
Rozhodnutí lékaře je nezbytné především v případě používání léků ovlivňujících práci srdce, krevní tlak a hladinu cholesterol u. Rozhodnutí
je nezbytné i v případě osob starších 35 let, které mají zdravotní problémy.
Před za početím tréni nku vždy proveďte rozcvi čku.
Dá vejte s i pozor na znepokojující s i gná l y. Nevhodné nebo na dměrné cvi čení je zdra ví nebezpečné. Pokud s e během tréni nku
objeví bol es ti hl a vy, zá vra ť, bol es t na hrudi , nepra vi del ný s rdeční rytmus nebo ji né znepokoji vé s i gná l y, oka mži tě přeruš te
tréni nk a pora ďte s e s l éka řem ohl edně pokra čová ní v tréni nku. Úra zy mohou být způs obeny nepra vi del ným nebo příl i š
i ntenzi vním tréni nkem.
V průběhu tréni nku a po jeho ukončení za ji s těte, a by k za řízení neměl y přís tup děti a zvířa ta .
Za řízení pos ta vte na s uchý, s ta bi l ní a řá dně vyrovna ný povrch. Z bezpros třední bl ízkos ti za řízení ods tra ňte vš echny os tré
předměty. Za řízení chra ňte před vl hkos tí, přípa dné nerovnos ti povrchu vyrovnejte . Doporučujeme použít s peci á l ní
a nti s kl uzovou podl ožku, která za brá ní pos ouvá ní s e za řízení během tréni nku.
Vol ný pros tor by neměl být menš í než 0,6m a větš í než
dos tupný tréni nkový pros tor. Vol ný pros tor mus í za hrnova t
ta ké pros tor pro bezpečné nouzové opuš tění za řízení. Ta m,
kde js ou za řízení umís těna ved l e s ebe, může být vel i kos t
vol ného pros toru rozděl ena .
Před prvním použi tím, a dá l e v pra vi del ných i nterva l ech, je
≥ 0,6m
≥ 0,6m
potřeba kontrol ova t upevnění š roubů a os ta tních s pojů .
Před za početím tréni nku zji s těte upevnění jednotl i vých čá s tí
a š roubů, které je s pojují. Tréni nk je možné za počít pouze v
přípa dě, že je za řízení řá dně s es ta veno.
Za řízení by měl o být pra vi del ně kontrol ová no z hl edi s ka
opotřebení a poš kození, pouze tehdy budou s pl něny
bezpečnos tní podmínky. Zvl á š tní pozornos t je potřeba
≥ 0,6m
věnova t pota hu a pěnovká m, které podl éha jí opotřebení
≥ 0,6m
nejrychl eji . Poš kozené čá s ti je potřeba co nejrychl eji opra vi t
nebo vyměni t-do té doby není možno za řízení používa t.
Zachovejte volný prostor větší než 0,6m od výše
Do otvorů nevkl á dejte žá dné předměty.
zobrazeného tréninkového prostoru.
Dá vejte pozor na čouha jící regul a ční čá s ti a ji né kons trukční
čá s ti , které by při tréni nku mohl y překá žet.
Za řízení využívejte pouze v s oul a du s jeho určením. Jes tl i že bude některá čá s t poš kozena nebo opotřebena nebo s e během
tréni nku objeví znepokojující zvuky, oka mži tě přeruš te tréni nk. Nepoužívejte za řízení, dokud nebude zá va da ods tra něna .
Cvi čte v pohodl ném obl ečení a s portovní obuvi . Vyhýbejte s e vol nému obl ečení, které by s e mohl o o vyčníva jící čá s ti za chyti t,
nebo by mohl y omezova t vol nos t pohybu.
Zařízení spadá do třídy H podle normy EN ISO 20957-1 a je určeno k výlučně domácímu použití. Nemůže být použito k terapeutickým,
rehabilitačním nebo komerčním účelům.
Během zvedá ní nebo přená š ení tohoto za řízení je potřeba mít s prá vné držení těl a , a by nedoš l o k poš kození pá teře.
Za řízení je určeno pouze pro os oby dos pěl é. Děti bez dozoru držte v bezpečné vzdá l enos ti od za řízení.
Při montá ži za řízení je potřeba přes ně dodržova t ná vod a používa t pouze čá s ti , které pa tří k za řízení. Před za početím montá že
je potřeba zkontrol ova t, zda vš echny čá s ti , které js ou v s ezna mu, byl y dodá ny.

UPOZORNĚNÍ: PŘED POUŽITÍM FITNESS ZAŘÍZENÍ SI PŘEČTĚTE NÁVOD. NENESEME ZODPOVĚDNOST ZA ZRANĚNÍ UŽIVATELE NEBO
POŠKOZENÍ PŘEDMĚTŮ, V DŮSLEDKU NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ.
TECHNICKÁ DATA
Hmotnos t netto – 191 kg
Rozměry po rozl ožení – 242 x 205 x 219 cm
Ma x.hmotnos t uži va tel e – 135 kg
ÚDRŽBA: K či š tění za řízení nepoužívejte a gres i vní či s ti cí pros tředky. K ods tra ňová ní š píny a pra chu používejte měkký, vl hký ha dřík.
Za řízení přechová vejte na s uchých mís tech ta k, a by byl o chrá něno před vl hkos tí a korozí.
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Umístění bezpečnostních nálepek
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Seznam montážních částí
Č. 73 – imbusový šroub (M10 x 3 3/8″), 2 ks.

Č. 72 – imbusový šroub (M10 x 3 1/8″), 2 ks

Č. 71 – imbusový šroub (M10 x 3″), 2 ks

Č. 105 – imbusový šroub (M10 x 2 3/4″), 1 ks
Č. 70 – imbusový šroub (M10 x 2 1/2″), 2 ks
Č. 80 – imbusový šroub (M8 x 2 1/2″), 6 ks

Č. 69 – imbusový šroub (M10 x 1 3/4″), 11 ks
Č. 83 – imbusový šroub (M6 x 1 1/4″), 2 ks
Č. 104 – imbusový šroub (M10 x 1 1/8″), 2 ks

Č. 74 – blokační šroub (M10 x 1″), 4 ks

Č. 68 – imbusový šroub (M10 x 1″), 12 ks
Č. 106 – imbusový vrut (M6 x 1/4″), 4 ks

Č. 62 – objímka kladky,
6 ks
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Č. 79 – blokační šroub (M10 x 3 1/2″), 4 ks

Č. 77 – blokační šroub (M10 x 3 1/8″), 4 ks

Č. 78 – blokační šroub (M10 x 3 3/8″), 8ks

Č. 67 – podložka
(Φ 1 1/2″), 2 ks

Č. 76 – blokační zámek (M10 x 3″), 10 ks

Č. 75 – blokační šroub (M10 x 2 3/4″), 22 ks

Č. 56 – bezpečnostní
prstenec, 2 ks

Č. 66 – podložka
(Φ 3/4″), 100 ks

Č. 65 – podložka
(Φ 5/8″), 6 ks

Č. 86 – matka
(M10), 82 ks

Č. 85 – matka
(M6), 2 ks
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Návod montáže
Krok 1 (viz obr. 1)
1) Spojte dva hlavní rámy (1) se zpevňujícím příčníkem (2). Každý konec příčníku zabezpečte dvěma
šrouby (79), jednou vzpěrou (36), podložkami (66) a matkami (86). Šrouby a matky příliš nedotahujte.

Obr. 1
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Krok 2 (viz obr. 2)
1) Přiložte přední svislou tyč (3) k hlavnímu rámu (1). Spojte je pomocí šroubů (76), zpevňující destičky
(34), podložek (66) a matek (86). Šrouby a matky příliš nedotahujte.
2) Nárazník (59) přiložte k montážnímu otvoru hlavního rámu. Protáhněte kolejnici (25) nárazníkem a
připevněte ji k hlavnímu rámu pomocí jednoho šroubu (68) a podložky (66).
3) Nasaďte bezpečnostní mechanismus (92) na kolejnici (25). Připevněte bezpečnostní hák (93) k
bezpečnostnímu mechanismu (92) pomocí šroubu (68) a matky (86). Pak jej zahákněte o zadní část
přední svislé tyče (3).
4) Nasaďte rám bezpečnostního mechanismu (26) na kolejnici (25).
5) Do montážního otvoru nacházejícího se v horní části pravého svislého rámu (5) vložte kolejnici (25).
Přiložte pravý svislý rám (5) k horní části přední svislé tyče (3) a dopasujte je. Stejným způsobem
dopasujte jejich dolní části.
6) Připevněte kolejnici (25) k pravému svislému rámu (5) pomocí šroubů (68) a podložky (66).
7) Připevněte pravý svislý rám (5) k základně pomocí šroubů (76), zpevňující destičky (37), podložek (66)
a matek (86). Šrouby a matky příliš nedotahujte.
8) Připevněte pravý svislý rám (5) k přednímu svislému profilu (3) pomocí zpevňující destičky (33),
šroubu (72) a podložky (66). Nakonec je pomocí šroubů (78), podložek (66) a matek (86) připevněte k
hlavnímu rámu.
9) Za účelem instalace levé strany zařízení opakujte body 1 – 8.
10) Přiložte přední horní profil (15) k předním svislým profilům (3) a trojíté zpevňovací destičce (33).
Dopasujte otvory a vše zpevněte pomocí šroubů (78), podložek (66) a matek (86).
11) Zatím šrouby nedotahujte.
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Obr. 2
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Krok 3 (viz obr. 3)
1) Přiložte zadní svislý rám (6) ke zpevňujícímu příčníku (2). Nyní přiložte základnu pojezdu závaží (8) ke
spodní straně příčníku (2). Vše zpevněte pomocí šroubů (75), zpevňující destičky (36), podložek (66) a
matek (86).
2) Dopasujte vzpěru mechanismu pásového kola (97) k zadnímu svislému profilu. Spojte je pomocí
šroubů (75), zpevňovací destičky (36), podložek (66) a matek (86).
3) Přiložte opěradlo (38) k zadnímu svislému profilu a spojte je pomocí šroubů (80) a podložek (65).

Obr. 3
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Krok 4 (viz obr. 4)
1) Spojte sloupek pojezdu závaží (7) se základnou pojezdu závaží (8) pomocí šroubů (74), podložek (66)
a matek (86).
2) Nasaďte část (14) na sloupek (7). Nasaďte zadní horní rám (9) na sloupek pojezdu závaží (7) a zadní
svislý profil (6).
3) Dopasujte k sobě otvory. Připevněte zadní horní rám k základně pojezdu závaží (8) pomocí šroubů
(71), podložek (66) a matek (86). Šrouby nedotahujte.
4) Spojte horní rám se zadním svislým profilem (6) pomocí šroubů (75), podložek (66) a matek (86).

Obr. 4
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Krok 5 (viz obr. 5)
1) Položte levý horní rám (94) na přední horní profil (15) a spojte je pomocí šroubů (77), zpevňující
destičky (35), podložek (66) a matek (86).
2) Připevněte levý horní rám (94) k zadnímu hornímu rámu pomocí šroubů (75), zpevňující destičky
(101), podložek (66) a matek (86).
3) Vložte otočný držák kladky (99) do místa pro to určeného na levém horním rámu a připevněte jej
pomocí objímky (100) a šroubu (106).
4) Popsaný postup z předchozích bodů opakujte za účelem instalace pravého horního rámu (95). Vložte
kladku (57) do otvoru v zadním horním rámu (9). Kroužek připevněte spojením obou zadních horních
rámů (pravý a levý). Požijte šroub (73), podložku (66) a matku (86).

Obr. 5
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Krok 6 (viz obr. 6)
1) V tomto okamžiku můžete dotáhnout všechny do té doby použité šrouby a matky.
2) Přiložte základnu „motýlku” (12) k přední části zadního svislého profilu (6). Přiložte rám kladky
„motýlku” (13) ze zadní části zadního svislého profilu. Dopasujte otvory a dále vše spojte pomocí
šroubů (75), podložek (66) a matek (86).
3) Přiložte pravý rám „motýlku” (11) k montážnímu otvoru základny (12) a dotáhněte jej šrouby (80) a
podložkami (65).
4) Za účelem připevnění druhé strany opakujte postup z bodů 2) a 3).
5) Vložte držáky kladek (20) do otvorů rámu kladek (13). Vše spojte pomocí podložky (66) a matky (86).
Neutahujte je příliš. Ujistěte se, že se držáky volně pohybují.

Obr. 6
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Nákres obvodu lanek
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Krok 7 (viz obr. 7 a nákres obvodu lanek)
1) Připevněte jeden konec lanka (42) k pravému rameni „motýlku” (11). Protáhněte lanko pravým
držákem kladky (20).
2) Připevněte kladku (57) do jejího držadla pomocí šroubu (69), podložek (66) a matek (86).
3) Protáhněte lanko kolem kladky a dále jej veďte dolů. Připevněte držák kladky (19) k lanku. Za účelem
instalace kladky opakujte bod 2. Držák společně s kladkou by měly volně viset na lanku.
4) Veďte lanko kolem visící kladky a dále nahoru k levému držáku kladky. Za účelem instalace kladky do
držáku opakujte bod 2.
5) Protáhněte lanko kolem kladky a připevněte ho k levému rameni „motýlku” (10).

Obr. 7

76

Atlas X2

Krok 8 (viz obr. 8)
1) Odšroubujte šroub (104) a matku (86) od U-karabiny připevněné k lanku (41).
2) Přeložte konec lanka přes levý otočný držák (99). Připevněte kladku (57) k držáku a vše spojte
šroubem (69), podložkami (66) a matkou (86). Protáhněte lanko kladkou ve směru zadní části
zařízení.
3) Protáhněte lanko podél levého horního rámu (94) a dále ho protáhněte otvorem na jeho konci.
4) Připevněte kladku k otvoru pomocí šroubů (70), objímek (62) a matek (86). Protáhněte lanko kolem
kladky a dále jej veďte dolů.
5) Připevněte dvě malé kladky (103) k trojitému držáku kladek (96) pomocí šroubů (105), podložek (66)
a matek (86).
6) Protáhněte lanko kolem kladky a dále nahoru k držáku kladky pod zadním horním rámem (9).
Připevněte malý držák kladky (98) k dolní straně zadního horního rámu (9) pomocí šroubu (68),
podložek (66) a matky (86). Připevněte malou kladku do držáku.
7) Veďte lanko kolem malé kladky a dále dolů k trojitému držáku kladek. Protáhněte lanko kolem přední
kladky a dále jej veďte nahoru do zadního otvoru pravého zadního rámu (95). Nechte trojitý držák
volně viset.
8) Připevněte kladku do držáku. Protáhněte lanko nad kladkou a veďte ho podél pravého horního rámu
přes kryt lanka k pravému držáku kladky. Připevněte kladku k držáku.
9) Zpátky připevněte části odmontované v bodu 1. Vše zpevněte pomocí šroubu (104) a matky (86).
10) Spojte držadlo-pás (90) s oběma konci lanka pomocí C-karabiny (61).
11) Za účelem připevnění horní hřídele nejdříve odstraňte držadlo-pás (90) a dále připevněte hřídel
pomocí krátkého řetězu (63) a dvou C-karabin (61).
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Obr. 8

78

Atlas X2

Krok 9 (viz obr.9)
1) Vložte jeden konec lanka (102) do otvoru sloupku pojezdu závaží (14) a připevněte jej pomocí šroubu
(68), podložek (66) a matky (86).
2) Protáhněte lanko nahoru ke kladce připevněné k zadnímu hornímu profilu (9), nainstalované v kroku
5.
3) Protáhněte lanko kolem kladky a veďte ho dolů. Připevněte malou kladku (103) k dvojitému držáku
(18).
4) Protáhněte lanko kolem kladky a dále trojitého držáku kladky (96) nainstalované v kroku 8.
5) Připevněte malý kroužek do držáku. Protáhněte lanko kolem ní a veďte jej dolů do otevřené vzpěry
pásového mechanismu (97).
6) Připevněte kladku do držáku. Protáhněte lanko kolem ní a veďte ho nahoru.
7) Spojte lanko s krátkým řetězem (63) pomocí karabiny (61). Spojte krátký řetěz s visícím držákem
kladky (19) připevněné v kroku 7. Řetěz připevněte pomocí šroubu (68), podložek (66) a matky (86).
8) Po ukončení montáže lanka nastavte napětí přizpůsobením délky řetězu (63).
9) Připevněte olympijská pouzdra (43) a pružinové svorky (60) k sloupu pojezdu závaží (14).
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Obr. 9
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Krok 10 (viz obr. 10)
1) Nasaďte dolní lanko (40) na kladku (57). Připevněte kladku k dolnímu otvoru zadního svislého profilu
(6) pomocí podložky pro nohy (16), šroubu (73), podložek (66) a matky (86). Podložku připevněte k
příčníku (2) pomocí šroubu (68), čtyř podložek (66) a matky (86).
2) Protáhněte lanko pod kladkou směrem k držáku na části (8).
3) Připevněte kladku k držáku. Protáhněte lanko kolem něj a veďte ho nahoru k dvojitému visícímu
držáku (18) nainstalovanému v kroku 9.
4) Připevněte malou kladku (103) k držáku. Protáhněte lanko kolem kladky a dále ho veďte dolů ke
vzpěře pásového mechanismu (97). Připevněte konec lanka k držáku pomocí šroubu (68), podložek
(66) a matky (86).
5) Spojte připevňovací část dolního držadla (30) s dlouhým řetězem (64) pomocí karabiny (61). Řetěz
spojte s lankem – použijte karabinu (61).

Obr. 10
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Krok 11 (viz obr. 11)
1) Rada: v tomto kroku budete potřebovat pomoc druhé osoby. Umístěte hřídel s pojezdem (27) mezi
rám bezpečnostního mechanismu (26). Dopasujte otvory a dále vsuňte hřídel (28) do rámu
bezpečnostního mechanismu (26). Připevněte hřídel k oběma koncům bezpečnostního mechanismu
pomocí šroubu (81).
2) Uvolněte háčky nacházející se na hřídeli (27) směrem dozadu a dále je zahákněte o otvory na
předním svislém rámu (3). Nasaďte olympijská pouzdra (44) na oba konce hřídele a zabezpeč te je
pružinovými svorkami (60).
3) Připevněte část sloupků (17) k levému a pravému svislému rámu (2 a 5) pomocí šroubů (75),
zpevňující destičky (36), podložek (66) a matek (86).
4) Nasaďte část olympijských pouzder (43) na sloupky (17) – zabezpečte je svorkami (60). Vložte levou
a pravou zarážku (21 a 22), levou a pravou bezpečnostní zarážku (23 a 24) do vybraných otvorů v
přední svislé tyči (3).

Obr. 11
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Nákres
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Úplný seznam částí
Č. Název
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24
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

Hlavní rám
Zpevňující příčník
Přední svislý profil
Levý svislý rám
Pravý svislý rám
Zadní svislý profil
Sloupek pojezdu závaží
Základna pojezdu závaží
Zadní horní rám
Levé rameno „motýlku”
Pravé rameno „motýlku”
Hlavní rám „motýlku”
Rám kladky „motýlku”
Sloupek pojezdu závaží
Přední horní profil
Podložka pro nohy
Sloupek
Dvojitý držák kladky
Držák kladky
Držák kladky
Levá zarážka
Pravá zarážka
Levá bezpečnostní zarážka
Pravá bezpečnostní zarážka
Kolejnice
Rám bezpečnostního mechanismu
Hřídel s pojezdem
Hřídel
Horní hřídel
Dolní držadlo
Lomená hřídel
Chromovaný panel
Trojitá zpevňující destička
5 1/8” x 2 ¾” zpevňující destička
5 1/8” x 2 3/8” zpevňující destička
4 ¾” x 2” zpevňující destička
6 ¼” x 2” zpevňující destička
Opěradlo
Polstrování motýlku
Dolní lanko
Horní lanko
Lanko „motýlku”
Olympijské pouzdro
Dlouhé olympijské pouzdro
Připevňovací část dolního držadla
Rukojeť horní hřídele
Ø 1” x 3 1/8” objímka
Ø 1 ½” x 1” objímka
1 ½” čtvercová koncovka
1 ¾” čtvercová koncovka
2 3/8” čtvercová koncovka
2 ¾” x 2” koncovka
Ø 1” kuželovitá koncovka
2 3/8” x 2” pouzdro

Počet
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
9
2
1
2
1
1
1
8
2
2
2
2
2
2
7
2
2
12
2

Č.

Název

55
56
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

Objímka
Bezpečnostní obruč
Kladka
Ø 1 ¾” nárazník
Ø 2 ½” nárazník
Pružinová svorka
C-karabina
Držák kladky
Krátký řetěz
Dlouhý řetěz
Ø 5/8” podložka
Ø ¾” podložka
Ø 1 ½” podložka
M10 x 1” imbusový šroub
M10 x 1 ¾” imbusový š roub
M10 x 2 ½” imbusový šroub
M10 x 3” imbusový šroub
M10 x 3 1/8” imbusový šroub
M10 x 3 3/8” imbusový šroub
M10 x 1” blokační šroub
M10 x 2 ¾” blokační šroub
M10 x 3” blokační šroub
M10 x 3 1/8” blokační šroub
M10 x 3 3/8” blokační šroub
M10 x 3 ½” blokační šroub
M8 x 2 ½” imbusový šroub
M8 x 3/8” imbusový šroub
M6 x 5/8” šroub (Philips)
M6 x 1 ¼” imbusový šroub
Šroub chromovaného panelu
M6 matka
M10 matka
Ø 1” kryt
Dvojitý grip
Pásek na kotník
Držadlo - pás
Lanko pro triceps
Bezpečnostního mechanismus
Bezpečnostní hák
Levý horní rám
Pravý horní rám
Trojitý držák kladek
Vzpěra pásového mechanismu
Malý držák kladky
Otočný držák kladky
Ø 7/8” x Ø 5/8” objímka
4 ¾” x 2 ¾” objímka
Lanko sloupku pojezdu
Malá kladka
M10 x 1 1/8” imbusový šroub
M10 x 2 ¾” imbusový šroub
M6 x ¼” imbusový šroub
Lineární ložisko
Pouzdro lineárního ložiska
M6 x ¼” šroub (Philips)

Počet
4
2
10
1
2
10
5
6
2
1
6
100
2
12
11
2
2
2
2
4
22
10
4
8
4
6
2
1
2
8
2
82
6
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
1
7
2
1
4
4
4
4
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Seznam montážních částí multifunkční lavičky

Č. 39 – imbusový šroub (M10 x 8 1/4″), 1 ks

Č. 38 - imbusový šroub (M10 x 6 3/4″), 1 ks
Č. 35 – blokační šroub (M10 x 2 1/2″), 2 ks
Č. 37 - imbusový šroub (M10 x 1 3/4″), 2 ks
Č. 40 - imbusový šroub (M8 x 2″), 8 ks

Č. 36 - imbusový šroub (M10 x 3/4″), 6 ks

Č. 41 - imbusový šroub
(M8 x 5/8″), 2 ks

Č. 21 - klínek, 1 ks

Č. 44 - matka, 4 ks

Č. 27 - objímka, 16 ks

Č. 42 – podložka
(Φ 3/4″), 14 ks

Č. 42 – podložka
(Φ 5/8″), 10 ks

Č. 22 – pruž
inová svorka, 1ks
sprężynowy, 1 szt.

Č. 17 - oska, 1 ks
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Krok 1 (viz obr. 1)
1) Přiložte hlavní rám (1) k přednímu a zadnímu stabilizátoru (2 a 3) a dále je spojte pomocí šroubů (36)
a podložek (42). Vložte hlavičku (23) do otvoru pod hlavním rámem.
2) Naložte blokádu (8) na regulační profil (9). Dopasujte otvory a dále vložte hlavičku (23) za účelem
stabilizace pozice blokády (8).
3) Spojte regulační profil (9) s hlavním rámem pomocí šroubu (35), podložky (42) a matky (44).

Obr. 1
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Krok 2 (viz obr. 2)
1) Vložte čtyři objímky (27) do vzpěry sedadla (6).
2) Přiložte vzpěru opěradla (7) k zadní straně vzpěry sedadla (6). Dopasujte otvory a spojte je pomocí
šroubu (37) a podložky (42). Stejně postupujte v případě instalace druhé strany.
3) Vložte dvě objímky do blokády (8) a dále do vzpěry opěradla (7), dopasujte otvory a spojte je pomocí
šroubu (38), podložek (42) a matky (44). Šrouby by měly zůstat povolené.
4) Vložte objímky do hlavního rámu (1). Povolte hlavičku blokády (8). Blokáda by se měla pohybovat po
délce části (9). Přiložte dvě vzpěry sedadla (6) k oběma koncům hlavního rámu a vše zabezpečte
šrouby (39), podložkami (42) a matkami (44). Pomocí hlavičky můžete nastavit sklon opěradl a.

Obr. 2
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Krok 3 (viz obr. 3)
1) Položte opěradlo (14) na vzpěru opěradla (7). Připevněte jej pomocí šroubů (40) a podložek (43).
2) Položte sedadlo (13) na vzpěru sedadla (6). Připevněte jej pomocí šroubů (40) a podložek (43).

Obr. 3
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Krok 4 (viz obr. 4)
1) Nasaďte trenažér nohou (5) na hlavní rám (1). Vše zabezpečte pomocí osky (17), šroubů (36) a
podložek (42).
2) Vložte tyč pěnovkového válečku (10) do otvoru v hlavním rámu (1). Nyní stejným způsobem vložte
tyče u trenažéru nohou (5). Na výše uvedené části navlečte pěnovkové válečky (24) a zabezpečte je
koncovkami (25).
3) Nasaďte olympijské pouzdro (20) na tyč nacházející se u základny trenažéru nohou a dále jej
zabezpečte pružinovou svorkou (22).

Obr. 4
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Krok 5 (viz obr. 5)
1) Spojte podpěradlo (15) s rámem podpěradla (4) pomocí šroubů (41) a podložek (43). Vložte rám
podpěradla (4) do předního otvoru hlavního rámu (1). Použijte hlavičku k nastavení polohy
podpěradla (15).
2) Připevněte část k posilování paží (11) k otvoru trenažéru nohou (5). Polohu této části zablokujte
pomocí klínku (21).
3) Klínek a část k posilování paží (11) odstraňte, když chcete posilovat nohy.

Obr. 5
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Nákres
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Úplný seznam částí
Č.
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

Název
Hlavní rám
Přední stabilizátor
Zadní stabilizátor
Rám podpěradla
Trenažér nohou
Vzpěra sedadla
Vzpěra opěradla
Blokáda
Regulační profil
Tyč pěnovkového válečku
Část k posilování paží
Návod
Sedadlo
Opěradlo
Podpěradlo
Rukojeť části k posilování paží
Oska
Ø 2 3/8” objímka
Nářadí
Olympijské pouzdro
Klínek
Pružinová svorka
Hlavička
Pěnovkový váleček
Koncovka pěnovkového válečku
Ø 1” x ¾” objímka
Objímka
3 1/8” x 1 5/8” koncovka
Ø 1” kuželovitá koncovka
Ø 1” koncovka
1 5/8” x 2 3/8” koncovka
1 5/8” x ¾” koncovka
2” objímka
Stabilizační koncovka
M10 x 2 ½” blokační šroub
M10 x ¾” imbusový šroub
M10 x 1 ¾” imbusový šroub
M10 x 6 ¾” imbusový šroub
M10 x 8 ¼” imbusový šroub
M8 x 2” imbusový šroub
M8 x 5/8” imbusový šroub
Ø ¾” podložka
Ø 5/8” podložka
M10 matka

Počet
1
1
1
1
1
2
2
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
2
6
6
2
16
1
1
1
2
12
3
4
2
6
2
1
1
8
2
14
10
4

1

1
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Rozsah užívání
Posilovací stroj Atlas X2 je zařízením třídy H určeným výlučně k domácímu použití. Není možné jej použít
k terapeutickým, rehabilitačním a komerčním účelům.

Oddělení péče o klienta:
ABISAL Sp. z o.o.
ul. Św. Elżbiety 6
41–905 Bytom
abisal@abisal.pl
www.abisal.pl
www.hms-fitness.pl
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