
 

Ръководство за работа с 

гребен тренажор POWER MASTER 

IN 465 

 

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: 

SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov 

www.insportline.cz tel: +420 556 

770 191, email: servis @insportline.cz 

pre Slovensko: inSPORTline s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín 

tel: + 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk 
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Елементи 
 

Č. Popis Množství 

1 Kolejnice 1 

2 Sedlo 1 

3 Základna sedlové tyče 1 

4 Šroub M6*16L 4 

5 Šroub M4*20L 5 

6 Gumový tlumič 5 

7 Obdélníková krytka 2 

8 Stabilizační podpěra 1 

9 Computer 1 

10 Plochá podložka M8 33 

11 Šroub M8*70L 1 

12 Kolík 1 

13 Kabel computeru vrchní 1 

14 Nylonová matice M8 19 

15 Stabilizační tyč 1 

16 Krytky stabilizační tyče 2 

17 Podpěrná tyč 1 

18 Šroub M8*35L 1 

19 Levá podpěrná část 1 

20 Pravá podpěrná část 1 

21 Šroub M8*15L 6 

22 Chránič 2 

23 Levé veslo 1 

24 Pravé veslo 1 

25 Hydraulický válec 2 

26 Šroub M8*55L 4 

27 Kabel computeru spodní 1 

28 Pěnovka 2 

29 Zadní krytky tyče 2 

30 Přední krytky tyče 2 

31 Matice rukojetí 2 

32 šroub M8*40L 2 

33 šroub M8*50L 2 

34 “H” podpěra 2 

35 Šroub M8*40L 2 

36 Tyč pedálů 1 

37 Gumová stopka 4 

38 Kulatá krytka 2 

39 Pedály 2 
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Инструкции за сглобяване: 

Стъпка 1 

Поставете странично бара (3) върху релсите (1). След това хванете 
седалката (2) към базата (3) с винтове (4).. 

 

Стъпка 2 

Прикрепете гумените капачки (16) от двете страни на стабилизираща щанга (15). 

Прикрепете стабилизиращата конзола (8) върху релсите (1) с помощта на винтове (21) и 

плоски шайби (10). След това прикрепете стабилизираща щанга (15) към (8) с винтове (11), 

шайби (10)  и гайки (14). Можете да регулирате наклона с щифт (12), чрез изтегляне. 
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Стъпка 3 

Поставете предния капак (30) и задния капак (29) от дясно и ляво (20, 19)  с помощта на 

винтове (26), плоски шайби (10) и гайки (14). 

 

Стъпка 4 

Прикрепете придържащия лост (17) към основата (1) с винтове (18) и шайби (10). След това 

свържете от ляво и от дясно (19 и 20). 
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Стъпка 5 

Поставете дясното и лявото гребло (24 и 23) в дясно и ляво на основата  (20 и 19) и ги 

закрепете с (22), винт (33), плоски шайби (10) и гайки (14). 
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Стъпка 6 

Закачете държача H (34) на греблата (23 и 24) с винтове (32) и гайки (31). Поставете 

амортисьорите  (25) към H (34) и ги закрепете с винтове (35), плоски шайби (10) и гайки 

(14).След това закрепете другия край на амортисьора (25) за (19 и 20) с винт (35), плоски 
шайби (10) и гайки (14). 
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Стъпка  7 

Прикрепете педалите (39) с (36), за уреда  (37), с плоски шайби (10) и гайки (14). 

 

Стъпка 8 

Комбинирайте горната и долната част от кабела на компютъра (13 и 17), след което закрепете 

компютъра (9) върху релсите (1). Свържете Компютърните кабели (13 и 17) заедно 

Компютър 

Основни функции: 

MODE: Натиснете този бутон, за да изберете желаната функция  

RESET: Натиснете за да занулите стойностите 

Компютърни фунцкии: 

TIME (време): 

• Натиснете бутона MODE, докато се появи време и започва да мига 

• Натиснете бутона MODE отново, за да потвърдите функция на времето  

• Натиснете бутона за рестартиране, за да изчистите стойностите на нула. 

DISTANCE (vzdálenost): 

• Натиснете бутона MODE, докато се появи дистанцията и започва да мига 

• Натиснете бутона MODE отново, за да потвърдите функция за дистанция 

• Натиснете бутона за рестартиране, за да изчистите стойностите на нула. 

 

 



 

 

CALORIES (kalorie): 

• Натиснете бутона MODE, докато се появят калориите и започват да мига 

• Натиснете бутона MODE отново, за да потвърдите функция за калории 

• Натиснете бутона за рестартиране, за да изчистите стойностите на нула. 

 

SCAN: 

· Натиснете бутона MODE, докато SCAN се появява на дисплея.  

Следните функции: 

TIME-DISTANCE-COUNT-   (време – дистанция – стъпки) 

       TOTAL COUNT-CALORIE (общо стъпки - калории) 

COUNT/TOTALCOUNT (стъпки/общо стъпки): 

· Натискайте  MODE докато се появи  COUNT и почне да мига. 

· Брояча се включва автоматично. 

TOTALCOUNT (общо разстояние) показва общо изминатото 

разстояние. 

ВНИМАНИЕ 

Уреда трябва да бъде поставен на равна и твърда повърхност. Преди всяка 

тренировка проверявайте болковте и гайките дали са стегнати добре. 

Този продукт е предназначен за домашна употреба 

Гаранции: 

Гаранционния срок е 24 месеца, считано от датата на покупката 
По време на гаранцията се отстраняват повреди на продукта, причинени от производствени дефекти или 
дефектни материали на продукта, така че уреда да може да се използват правилно. 
Гаранцията не важи за дефекти, причинени от: 
 
- Механична повреда 
- Природни бедствия 
- Непрофесионални намеси 
- Неправилно боравене или неправилно разположение, поради ниски или високи температури, излагане на 
вода под налягане и несъразмерно въздействие, умишлено изменен вид, форма или размер 
 
Претенции могат да бъдат представяни писмено, като се посочват дефекта и гаранцията. 
Гаранцията може да се прилага само при търговеца. 



dodavatel: 

Seven Sport s.r.o., 

Nám. J. Zajíce 3, Vítkov 749 01 

www.insportline.cz 

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: 

SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov 

www.insportline.cz tel: +420 556 770 191, email: 

servis @insportline.cz 

pre Slovensko: inSPORTline s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín 

tel: + 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk 

MUSÍTE SI PŘEDSTAVIT, ŽE UŽ 

NEMUSÍTE PŘI REKLAMACI JEZDIT S VÝROBKEM K PRODEJCI 

NEMUSÍTE PRACNĚ STUDOVAT NÁVODY KE SKLÁDÁNÍ A POUŽITÍ 

MUSÍTE JEN ZAVOLAT +420 556 770 191 

Od 1.4.2006 na fitness zařízení značky INSPORTLINE a SPARTAN v doporučené ceně od 3900,- Kč 

zajišťujeme: 

- prodloužené záruky na rámy a elektrozařízení na 5 let 

- odborný ZÁRUČNÍ i POZÁRUČNÍ servis na 36-ti místech v ČR 

- servis a údržbu přímo u zákazníka 

- odborné sestavení fitness zařízení u zákazníka 

Pro tyto služby volejte +420 556 770 191, e-mail: servis@insportline.cz 


