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PASZPORT TECHNICZNY
Drabinka gimnastyczna «Winner-Black»
1.Dane ogólne
1.1. Drabinka gimnastyczna „Winner-Black” jest przeznaczona do ogólnego przygotowania fizycznego w warunkach typowego
mieszkania.
1.2. Wykonywanie ćwiczeń na drabince zwiększa aktywność ruchową, wzmacnia układ mięśniowy i rozwija koordynację ruchów.
1.3.Drabinka w zestawie zawiera:
- ławkę - służy do ćwiczeń mięśni brzucha, klatki piersiowej, umożliwia ćwiczenia z dodatkowo kupionymi hantlami;
- poręcze do ćwiczeń - służą do rozciągania się oraz wzmocnienia biceps i triceps oraz z możliwością użycia dla sztangi;
- uchwyt pod sztangę jest niezbędny, jeśli osoba ćwicząca, oprócz podstawowych elementów które wchodzą w skład zestawu,
dodatkowo będzie wykorzystywała sztangę;
- drążek - służy do podciągania całego ciała.
Zestaw nie zawiera dybli do mocowania drabinki gimnastycznej do ściany.
UWAGA
Rodzaj dybli należy dobrać w zależności od rodzaju ściany do której drabinka gimnastyczna będzie mocowana.
2. Dane techniczne
maksymalne dopuszczalne obciążenie…………………………………..150 kg
szerokość…………………………………………………………………0,66 m
sposób montażu…………………………………………………….. do ściany
wysokość do poprzeczki drążka do podciągania……………………..….0,28 m
odległość drążka do podciągania od drabinki gimnastycznej……………0,54 m
odległość poręcz do ćwiczeń od drabinki gimnastycznej……….………..0,69 m
odległość ławeczki od drabinki gimnastycznej……………….……………1,4 m
zajmowana.powierzchnia………………………..……….………….…….0,5 m2
wysokość pomieszczenia do instalacji …………….…………………od 2,40 m
waga opakowania (nie więcej)……………………………………………..62 kg
3. Środki bezpieczeństwa
3.1. Jednocześnie tylko jedna osoba może wykonywać ćwiczenia na drabince «Winner-Black».
3.2. Przed każdym ćwiczeniem należy sprawdzić stan techniczny drabinki «Winner-Black».
3.3.Dzieci i młodzież w wieku do 14 lat mogą korzystać z urządzenia pod opieką osób dorosłych.
3.4. Konserwacja drabinki gimnastycznej - czyszczenie za pomocą suchej szmatki.
3.5 W przypadku demontażu przechowywać drabinkę gimnastyczną w suchym pomieszczeniu o niskiej wilgotności powietrza.
3.6. Należy unikać nadmiernego wysiłku podczas ćwiczeń. Poziom trudności oraz intensywności ćwiczeń należy dobierać w
zależności do stanu zdrowia i kondycji osoby ćwiczącej.
4. Komplektacja
1. Metalowe słupki boczne
2 Metalowe poprzeczki z powłoką z plastiku
3 Uchwyt do poprzeczki
4 Poprzeczka L550
5 Drążek do podciągania (w komplecie)
6 Śruba M8 z nakrętką do mocowania drążku do podciągania
7 Poręcze do ćwiczeń z podłokietnikami
8 Poprzeczka z podkładem do pleców
9 Śruba M8 z nakrętką do mocowania poprzeczki z podkładem
10 Ławeczka do ćwiczeń
11. Zdejmowane siedzisko do ławeczki
12. Uchwyt do mocowania drabinki do ściany
13. Śruba М10
14. Zaślepki plastikowe do śruby
15.

Zaślepki plastikowe do śruby М10

2 szt.
9 szt.
2 szt.
2szt.
1szt.
4szt.
2szt.
1szt.
2szt.
1szt.
1szt.
4szt.
4szt.
34szt.
4szt.
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5.Instrukcjamontażu
montaż drabinki gimnastycznej konieczne wypełniać w pozycji
poziomej zgodnie z przepisami na schemacie.
Montaż przyścienny:
1.Wykonać montaż metalowych słupków(1) z poprzeczkami.
2.Przymocować uchwyt(11) do metalowych słupków(1) przy
pomocy śrub(12).
3.Ustawić drabinkę w pozycji pionowej i przymocować metalowe
słupki boczne(1) do ściany, użyć otwory w uchwycie(11).
4.Wykonać montaż uchwytów(2) z poprzeczką(4) do pociągania
przy pomocy śrub(5), poprzednio połączyć uchwyty(2) między
sobą poprzeczką(3).
5.Wykonać montaż uchwytów poręcz(6) połączył między sobą
poprzeczką(3) i poprzeczką(7) przy pomocy śrub (8).
6. Zamontować ławeczkę(9), umocował zdejmowane siedzisko do
ławeczki(10).
7. Zainstalować zaślepki(13/14).
6. Gwarancja producenta
4.1. Producent gwarantuje Kupującemu zachowanie wszystkich
wskaźników jakości w ciągu 12-miesięcy od daty dokonania
zakupu pod warunkiem przestrzegania przepisów dotyczących
montażu i eksploatacji.
4.2. W przypadku uszkodzeń mechanicznych, które wystąpiły
podczas transportowania, montażu lub podczas niepoprawnej
eksploatacji drabinki przez Kupującego, Sprzedawca nie ponosi
żadnej odpowiedzialności.
4.3.W przypadku odnalezienia defektów lub niskiej jakości
elementów, występujących nie z winy Kupującego, należy
skontaktować się z biurem obsługi klienta Benchmark
(benchk.sklep@gmail.com).
7. Uwagi
W związku z ciągłą pracą nad udoskonaleniem drabinki „WinnerBlack” możliwe są nieduże zmiany w konstrukcji, nie powodujące
jednak zmniejszenia jakości.
Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN - EN 12346:2001,PN-EN 913:2008
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