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CZY MASY PYTANIE? 

Dla nas, dostawcy wysokiej jakości urządzeń fitness do użytku domowego, najważniejsza jest absolutna 

satysfakcja klienta. Jeśli chcesz poprosić o brakującą lub uszkodzoną część lub masz inne pytania, z pewnością 

pomożemy Ci z niektórymi z naszych autoryzowanych centrów serwisowych lub możesz skontaktować się z 

naszym działem obsługi klienta bezpośrednio w naszej siedzibie głównej. W przypadku wątpliwości należy 

skontaktować się ze sprzedawcą lub firmą BodyCraft pod numerem 800-990-5556 (godziny pracy: 9:00 - 15:00), 

a nasi wykwalifikowani technicy serwisowi natychmiast dostarczą niezbędnych informacji. 

Bodycraft to oddział Recreation Supply Inc. 

P.O. POLE 181 

Sunbury, OH 43074 

 

WPROWADZENIE 

Gratulujemy i dziękujemy za zakup urządzenia Bodycraft Elite. Bodycraft Elite oferuje różnorodne ćwiczenia 

do ćwiczenia wszystkich głównych mięśni. 

Bodycraft Elite z pewnością pomoże ci osiągnąć twoje cele fitness - czy chcesz wzmocnić układ sercowo-

naczyniowy, kształtować ciało, czy osiągnąć masywny wzrost masy mięśniowej i siły. Zachowaj tę instrukcję na 

wszelki wypadek. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się ze sprzedawcą Bodycraft Elite lub naszym 

działem obsługi klienta pod numerem 800-990-5556 (godziny otwarcia: poniedziałek - piątek, 9: 00-17: 00 czasu 

wschodniego). 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

Używanie tego typu urządzenia zawsze stanowi zagrożenie dla zdrowia. Powinieneś zawsze skonsultować 

się z lekarzem przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń. Oświadczenie twojego lekarza jest 

szczególnie ważne, jeśli masz ponad 35 lat lub masz problem zdrowotny. Recreation Supply, Inc. nie 

ponosi odpowiedzialności za szkody rzeczowe lub rzeczowe powstałe w wyniku użytkowania tego 

produktu. 

1. Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, konieczne jest, aby urządzenie było ustawione na 

stabilnej i poziomej powierzchni. 

2. Regularnie czyść wszystkie podpory i ramy. Do czyszczenia zalecamy stosowanie roztworu wody i 

mydła. Nie używaj detergentów chemicznych ani ściernych. 

3. Sprawdź stan i dokręcanie elementów złącznych przed każdym użyciem. Jeśli jedna z części jest 

uszkodzona, należy natychmiast wymienić ją na nową. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może 

spowodować poważne obrażenia. 

4. Dzieci nigdy nie powinny poruszać się w pobliżu urządzenia. 

5. Nie zbliżaj dłoni i palców do lin, kół pasowych i ruchomych części podczas ćwiczeń. Zawsze trzymaj 

tylko uchwyty. 

6. Zawsze upewnij się, że sworzeń blokujący jest prawidłowo zamocowany podczas pozycjonowania 

siedzenia. Luźne siedzenie może spowodować poważne obrażenia. 

7. Upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo wyciągnięte przez rolki przed każdym użyciem. 

8. Uważaj, aby uniknąć obrażeń. 

9. Jeśli nie masz pewności, jak prawidłowo używać urządzenia, skontaktuj się z przedstawicielem 

handlowym lub działem obsługi klienta pod numerem 800-990-5556. 
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SCHEMAT 
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PRZEGLĄD CZĘŚCI 
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WYKAZ CZĘŚCI 

Lp. Nazwa części Ilość 

1 Główna rama 1 

2 Tylna belka 1 

3 Przednia kolumna 1 

4 Górna ramka 1 

5 Stopka 1 

6 Pasek prowadzący 2 

7 Górne ramię 1 

8R Lewy uchwyt górnego ramienia 1 

8L Prawy uchwyt górnego ramienia 1 

9 Górna rama pozycjonująca 1 

10 Wspornik obrotowy ramienia górnego (montowany z góry) 1 

11 Rama siodełka 1 

12 Rurka siodełka 1 

13 Ramka oparcia 1 

14 Wspornik piankowy 1 

15 Metalowy uchwyt 2 

16 Ramię prowadzące 2 

17 Uchwyt koła pasowego na ramieniu prowadzącym 2 

18 Ramka środkowa 1 

19 Uchwyt ramy środkowej 1 

20 Przednie ramię (montowane z góry) 1 

21R Prawy wspornik 1 

21L Lewy drążek podtrzymujący 1 

22 Blokada (wstępnie zmontowana) 1 

23 Regulowany uchwyt rolki 2 

24 Prosty uchwyt koła pasowego 2 

25 Dwustronny uchwyt rolki 1 

26 Prowadnica przewodu 1 

27 Osłona koła pasowego 4 

28 Dźwignia ramienia  2 

29 Ramię ręczne (montowane z góry) 2 

30 Oś (montowana z góry) 1 

31 Dźwignia ręczna (montowana z góry) 1 

32 Urządzenie zapadkowe 1 

33 Wspornik montażowy 4 
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34 Płytka mocująca (montowana z góry) 1 

35 Oś z dwustronnym gwintem 1 

36 Śruba gwintowana (montowana z góry) 2 

37 Oś ramion manipulacyjnych (montowanych wcześniej) 1 

38 Oś górnej ramy pozycjonującej 1 

39 Rączka górnej części ramienia (montowana z góry) 2 

40 Oś cylindrów z pianki, długość: 525 mm 1 

41 Poręcz 1 

42 Górny uchwyt 1 

43 Pokrywa górnej ramy 2 

44 Pokrywa (akrylowa) 2 

45 Tylna osłona obciążników 1 

46R Prawa pokrywa obciążników 1 

46L Lewa pokrywa obciążników 1 

47 Stalowa pokrywa dystansowa ramienia prowadzącego 2 

48 Stalowa górna część dystansowa (montowana z góry) 1 

49 Łożysko przednie R8ZZ (wstępnie zmontowane) 4 

50 Stalowy element dystansowy (wstępnie zmontowany) 4 

51 Zapinany kołnierz (montowany z góry) 2 

52 Obustronny zacisk mocujący rękojeści (wstępnie zmontowany) 2 

53 Oburęczne oko z uchwytem (montowane z góry) 1 

54R Prawa pokrywa (akryl) 1 

54L Lewa pokrywa (akryl) 1 

55R Prawa górna pokrywa ramy 1 

55L Lewa górna pokrywa ramy 1 

56 Przednia górna część przednia 1 

57 Pręt zawieszenia 1 

58 Górna płyta 1 

59 Płyta ciężarków 19 

60 Pasek do wzmocnienia mięśni brzucha 1 

61 Pasek na kostce 1 

62 Uchwyt jednoręczny 2 

63 Siodełko 1 

64 Wspornik pleców 1 

65 Wałek z pianki 8 

66 Tuleja z pianki (montowana wcześniej) 8 

67 Butelka 1 

68 Uchwyt na butelkę 1 
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69R Naklejka antypoślizgowa na prawej stopie (przyklejona z góry) 1 

69L Naklejka antypoślizgowa na lewej stopie (przyklejona z góry) 1 

70 Naklejka antypoślizgowa (klejona z góry) 2 

71 Skręt linkowy (wstępnie zmontowany) 1 

72 Ramię o długim prowadzeniu ze sprzęgłem (wstępnie zmontowane) 2 

73 Łańcuch 1 

74 Plastikowa nasadka 1 

75 Przypnij ręką 1 

76 Uchwyt 1 "X 200 mm (zmontowany wcześniej) 2 

77 Uchwyt 1 1/4 "X 140 mm 2 

78 Uchwyt 1 1/4 "X 145 mm (zmontowany) 2 

79 Uchwyt 1 1/4 "mm (wstępnie zmontowany) 2 

80 Uchwyt 1 "X 120mm (zmontowany wcześniej) 2 

81 Gumowy uchwyt (montowany z góry) 1 

82 Górny przewód 1 

83 Pasek brzucha 1 

83A Zdejmowane końcówka przewodu wzmacniającego brzuch (montowane z góry) 1 

84 Przedni przewód na ramieniu 1 

85 Kabel połączeniowy 1 

86 Przewód doprowadzający 1 

87 Dolny przewód 2 

88 Górny przewód ramienia (montowany z góry) 1 

89 Dźwignia siodełka (montowane z góry) 1 

90R Prawe ramię dźwigni (montowane z góry) 1 

90L Skrzydło lewego ramienia prowadzącego (montowane wcześniej) 1 

91 Klips 5 

92 Osłona ramienia prowadzącego (montowana z góry) 2 

93 Gumowy korek 1/2 "(montowany z góry) 2 

94 Gumowy korek 3/8 "(wstępnie zmontowany) 1 

95 Przednia nakrętka na ramię (montowana z góry) 1 

96 Gwintowany sworzeń przedniego ramienia (montowany z góry) 1 

97 Duża sprężyna rozszerzenia nogi (montowana wcześniej) 1 

98 Mała sprężyna rozszerzenia (montowana wcześniej) 1 

99 Sprężyna siodła 1 

100 Koło pasowe 114 mm 18 

101 Koło pasowe 90mm 18 

102 Owalna nasadka 40X80mm 2 

103 Zaślepka 1/2 " 4 
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104 Plastikowa nasadka 8 

105 Pokrywa aluminiowa 8 

106 Stalowy element dystansowy Ø1 "(montowany z góry) 4 

107 Tuleja Ø1 "(montowane z góry) 4 

108 Przekładka Ø3 / 4 "(montowana z góry) 2 

109 Kołnierz z żarnikiem do mocowania prowadnic 2 

110 Podkładka gumowa pod ciężarem 2 

111 Korek 1/2 " (grubszy) (wstępnie zmontowany) 1 

112 Korek 1/2 "(węższy) (wstępnie zmontowany) 1 

113 Koniec ramy siodła (wstępnie zmontowany) 2 

114 Górna pokrywa poręczy (montowana z góry) 2 

115 Rolka  4 

116 Dolny uchwyt 2-kanalowy 1 "(wstępnie zmontowany) 2 

117 Łożysko 608 ZB (montowane z góry) 2 

118 Element dystansowy do mocowania koła pasowego w ramie głównej 4 

119 

Podkładka dystansowa do montażu koła pasowego do ramienia prowadzącego 

(montowana wcześniej) 

4 

120 Pierścień uszczelniający (montowany z góry) 2 

121 Miska łożyskowa (montowana z góry) 4 

122 Łożysko (montowane z góry) 4 

123 Pokrywa łożyska (montowana z góry) 4 

124 Magnes (montowany z góry) 2 

125 Dłuższy sworzeń blokujący (montowany z góry) 1 

126 Krótszy sworzeń zabezpieczający 1 

127 Kołek zabezpieczający 1 

128 Sprężysty klip (montowany z góry) 2 

129 Śruba sześciokątna 1/2 "X 5" 2 

130 Śruba sześciokątna 1/2 "X 3 1/4" 7 

131 Śruba sześciokątna 1/2 "X 2 3/4" 1 

132 Śruba sześciokątna 3/8 "X 5 3/4" 1 

133 Śruba sześciokątna 3/8 "X 5 1/4" 1 

134 Śruba sześciokątna 3/8 "X 1 3/4" 2 

135 Śruba sześciokątna 3/8 "X 1 3/4" - (wstępnie zmontowany) 2 

136 Śruba sześciokątna 3/8 "X 1 1/4" -  2 

137 Śruba sześciokątna 3/8 "X 1" -  6 

138 Śruba z łbem sześciokątnym 3/8 "X 1" (wstępnie zmontowana) 4 

139 Śruba z łbem sześciokątnym 3/8 "X 3/4" (wstępnie zmontowana) 2 

140 Obudowa z gwintem 3/8 "X 109.5D 5 

141 Obudowa z gwintem 3/8 "X 75D - Złącze 2 
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142 Obudowa gwintowana 3/8 "X 55D - Złącze 2 

143 Obudowa gwintowana 3/8 "X 51D - Złącze 2 

144 Obudowa z gwintem 3/8 "X 45D - podłączenie 4 

145 Obudowa z gwintem 3/4 "X 33.5D - podłączenie 1 

146 Obudowa z gwintem 3/8 "X 30.5D - podłączenie 16 

147 Śruba imbusowa M6x12D - Złącze 57 

148 Śruba krzyżakowa 3/8 "X 5/8" (wstępnie zmontowana) 1 

149 Śruba imbusowa 5/16 "X 1 1/4" 12 

150 Śruba z łbem sześciokątnym 5/16 "X 1/2" 10 

151 Śruba sześciokątna z M6 X 70D 4 

152 Klucz imbusowy M6 X 45D (wstępnie zmontowany) 2 

153 M5 X 2 1/2 " 1 

154 Śruba krzyżakowa M5 X 18D (wstępnie zmontowana) 1 

155 Śruba krzyżakowa M5 X 12D 2 

156 Śruba imbusowa do mocowania górnego ciężaru 1 

157 Śruba ustalająca 5/16 "X 1/2" 2 

158 Śruba ustalająca 5/16 "X 1/4" 6 

159 Śruba ustalająca M6 X 6D (wstępnie zmontowana) 2 

160 Duża podkładka 1/2 " 3 

161 Podkładka 1/2 " 12 

162 Podkładka 3/8 "(Ø35) 1 

163 Podkładka 3/8 "(Ø23) 22 

164 Podkładka 3/8 "(Ø21) 8 

165 Podkładka 5/16 " 10 

166 Nakrętka 1 1/4 "(montowana wcześniej) 2 

167 Nakrętka 1 "(montowana z góry) 10 

168 Nakrętka 24 mm (montowana z góry) 1 

169 Nakrętka samo zabezpieczająca 1/2 " 11 

170 Nakrętka samo zabezpieczająca 3/8 " 6 

171 Nakrętka samo zabezpieczająca M6 (montowana z góry) 2 

172 Nakrętka samoblokująca M5 3 

173 Nakrętka 1/2 "(montowana z góry) 2 

174 Nakrętka 3/8 "(wstępnie zmontowana) 1 

175 Śruba zaślepki 3/8 "(wstępnie zmontowana) 4 

176 Nakrętka M6 12 

177 Klucz imbusowy 4mm 1 

178 Klucz imbusowy 5 mm 1 

179 Klucz imbusowy 6 mm 1 
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180 Śruba sześciokątna 3/8 "X 3/4" 4 

181 Wąska nakrętka 3/8 "(montowana wcześniej) 1 

182 Okrągła zaślepka 1-1 / 4 " 2 

 

MONTAŻ 

KROK 1: MONTAŻ GŁÓWNEJ RAMY 

Aby ułatwić montaż, nie dokręcaj mocno śrub za pomocą klucza, dopóki nie pojawi się monit 

bezpośrednio w instrukcji obsługi. 

1. Przymocuj tylną belkę (2) do ramy głównej (1) za pomocą dwóch śrub sześciokątnych 1/2 "X 5" (129) i 

dwóch nakrętek samo zabezpieczających 1/2 "(169). 

2. Przymocuj przedni słupek (3) do ramy głównej (1) za pomocą dwóch podkładek 1/2 "X 3 1/4" (130), 

czterech podkładek 1/2 "(161) i dwóch nakrętek samo zabezpieczających 1/2" 169). 

 



13 

 

KROK 2: MONTAŻ GÓRNEJ RAMY I CIĘŻARÓW 

1. Dołącz dwa pręty prowadzące (6) dla mocowania tablicy na tylnym wsporniku (2) za pomocą dwóch 

śrub z łbem sześciokątnym 3/8 „x 3/4” (180). 

2. Przesuń drążek prowadzący (6), podkładki gumowe pierwsze (110), a następnie poszczególne 

obciążenia (59) - rolka, tak że otwory na dole były po tej samej stronie. 

3. Przymocuj górne obciążniki (58) do drążka zawieszenia (57) za pomocą śruby imbusowej (156). 

Ślizgać górną masę (58) na pręcie prowadzącym (6), przy czym sworzeń zawiasowy (57) w otwory w 

środku (59). 

4. Włóż drążek prowadzący 1 „(109) w otworach w górnej części ramy (4) pasują górną ramę (4) na 

przednim słupku (3) i drążek prowadzący (6), - pręt prowadzący (6), należy umieścić na obrzeżu 1 

"(109). 

5. Założyć górną ramę (4) do przedniego słupka (3) za pomocą dwóch śrub z łbem sześciokątnym 1/2 1/4 

„x 3” (130), tace 1/2 „(161) i dwie samo zabezpieczające nakrętki (1/2” 169). Dołączyć do górnej ramy 

(4) prętów prowadzących (6), za pomocą dwóch śrub z łbem sześciokątnym 3/8 „x 3/4” (180) i dwie 

podkładki 3/8 „(163). 
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KROK 3: MONTAŻ OKABLOWANIA RAMIENIA 

1. Przymocuj ramę środkową (18) do ramy głównej (1) za pomocą dwóch śrub sześciokątnych 1/2 "X 3 

1/4" (130), czterech podkładek 1/2 "(161) i dwóch nakrętek samo zabezpieczających 1/2" 169). 

2. Przymocuj ramię środkowe (18) do nasadki (19) za pomocą dwóch sześciokątnych śrub 3/8 "X 1" (137) 

i dwóch śrub 3/8 "(163), a następnie zamocuj ramię środkowe (19) 3) za pomocą śruby sześciokątnej 

1/2 "X 2 3/4 (131) i 1/2" (161). 

3. Przesunąć osie ramion prowadzących (16) przez otwory w ramie środkowej (18) i zabezpieczyć 

ramiona prowadzące za pomocą tulei mocujących (51). Przykręć mocno śruby 5/16 "X 1/4" (158) na 

tulejach (51) za pomocą klucza. 

Ramiona prowadzące (16) muszą się swobodnie obracać, a kabli nie wolno skręcać. 
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KROK 4: MONTAŻ PANELU PRZEDNIEGO I SIEDZISKA 

1. Przymocuj prawy i lewy drążek (21R i 21L) do przedniego ramienia (20) za pomocą śrub regulacyjnych 

5/16 "X 1/2" (157). 

2. Wsuń plastikowe zaślepki (104) w prawą i lewą belkę (21R i 21L) tak, aby były skierowane do płaskiej 

strony skierowanej do siebie. Następnie włóż wałki z pianki (65) i aluminiowe nakładki (105) na 

uchwyty (21R i 21L). Zamocuj zaślepki i rolki z pianki za pomocą wkrętów sześciokątnych 5/16 "X 1 

1/4" (149). 

3. Wsuń 1 "(40) z przednim ramieniem (20) i zabezpiecz za pomocą śrub ustalających 5/16" X 1/2 "(157), 

przesuń plastikową nasadkę (104) wałki z pianki (65) i aluminiowe nakładki (105). Przykręcić śruby 

sześciokątne 5/16 "X 1 1/4" (149). 

4. Przymocuj siodełko (63) do ramy (11) za pomocą dwóch sześciokątnych podkładek 3/8 "X 1 3/4" (135) 

i dwóch podkładek 3/8 "(163). 12) za pomocą dwóch sześciokątnych śrub 3/8 "X 1" (137) i podkładek 

3/8 "(163). Włóż sprężynę (99) do ramy głównej (1), a następnie włóż drążek siodłowy (12) do ramy 

głównej (1). Aby opuścić drążek siodełka (12) do ramy głównej (1), poluzuj sworzeń blokujący (127). 

Ustaw siedzisko w żądanym położeniu i zabezpiecz je, ponownie dokręcając kołek blokujący (127). 

Przykręć kabel z dźwigni nożnej (71) do ramy głównej (1). Jeśli sprężyna siodełka (99) przeszkadza, 

spróbuj ją obrócić. 
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KROK 5: MONTAŻ ZESPOŁU NAPĘDOWEGO 

1. Przymocuj ramę pozycjonującą (9) do ramy górnej (4) za pomocą osi (35), dwóch dużych podkładek 

1/2 "(160) i dwóch nakrętek samo zabezpieczających 1/2" (169). Całkowicie dokręć nakrętki 1/2 "(169) 

i załóż zaślepki 1/2" (103). 

2. Przymocuj górne ramię (7) do ramy pozycjonującej (9) za pomocą osi (38). Zabezpiecz sworzeń 

blokujący (125) w jednym z otworów regulacyjnych ramy pozycjonującej (9) i zabezpieczyć ramię (7), 

dokręcając śruby regulacyjne 5/16 "X 1/4" (158). Przymocuj plastikową nasadkę (74) do przedniej 

części ramy pozycjonującej (9) za pomocą jednej śruby imbusowej M5 X 2 1/2 "(153). 

3. Przymocuj przednią pokrywę (56) do górnego ramienia (7) za pomocą czterech wkrętów imbusowych 

M16 x 12D (147), a następnie włóż zaślepkę (102) w ramię (7). 
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KROK 6: MONTAŻ WSPORNIKA PLECÓW I UCHWYTÓW NÓG 

1. Dołącz regulowaną ramę oparcia (13) do przedniego słupka (3) śruby sześciokątnej 3/8 1/4 x 5 „(133), 

dwie podkładki (163 3/8”) i nakrętki samo zakleszczającej 3/8 " (170). - dokręcić śrubę aby umożliwić 

ramy pozycjonującej (13) obracają się swobodnie kołek ryglujący (126) zazębiają się jeden z otworów 

regulacyjnych w ramie (13). 

2. Dołącz rolki pianki wspornik (14) do ramy pozycjonującej (13) za pomocą dwóch wkrętów z gniazdem 

sześciokątnym 5/16 "x 1/2" (150) i dwie podkładki 5/16 „(165) - mocno je dokręcić klucza. 

3. Przesuń dwa metalowe uchwyty (15) na oś, która jest częścią ramy pozycjonującej (13). Przymocuj 

oparcie (64) do uchwytów (15) za pomocą dwóch sześciokątnych śrub 3/8 "X 1" (137) i dwóch śrub 3/8 

"(163). 

4. Wsuń jedną plastikową osłonę (104) po obu stronach wspornika (14) - płasko na boki. Zwilż wałki z 

pianki (65) wodą i wsuń je na wspornik (14). Na koniec przymocuj aluminiowe zaślepki (105) i 

zabezpiecz je za pomocą wkrętów sześciokątnych 5/16 "X 1 1/4" (149). 
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KROK 7: INSTALACJA LINY GÓRNEJ 

 

Wraz z linką zamontuj koła pasowe. 

1. Wstaw gwintowany pierwszy koniec górnego przewodu (82), otwór w przedniej górnej części ramy (4) 

i gwint pasowego T1 i T2 - T1 i wałek T2 przymocować gwintowanej tulei 3/8 „X 109.5D (140) i śruba 

imbusowa M6 X 12D (147). 

2. Poprowadź kabel w dół i dookoła koła pasowego T3 (lewa strona w pozycji (9), tak jakbyś był w 

pozycji siedzącej) za pomocą jednej śruby płaskiej sworznia 3/8 "X 55L (142) i śruby M6 X 12L (147). 

Poprowadź kabel wokół koła pasowego T4 zamontowanego na przednim wsporniku (3), używając 

jednego 3/8 "X 30.5L Płaska śruba sworzniowa (146) i śruba M6 X 12L (147), wchodząca na spód, 

wychodząca na górze, jak pokazano na Rys. Krok 2-1, kontynuuj wokół koła pasowego T5 {prawe koło 

pasowe zamontowany w ramieniu (9)}, wchodząc na górę, wychodząc z dołu, jak pokazano na rys. 

Krok 2-2. 

3. Poprowadź kabel pod kołem pasowym T6 zamontowanym w gnieździe przedniego wspornika (3), 

używając jednego 3/8 "X Śruba z płaskim sworzniem 109.5L (140) i śruba M6 X 12L (147). Kontynuuj 

kabel prowadzący do góry do koła pasowego T7 zamontowanego do tylnej górnej części przedniej 

kolumny (3), przy użyciu jednej płaskiej śruby sworznia 3/8 "X 30,5L (146) i śruba M6 X 12L (147). 

Przejedź przez T7 i w dół do koła pasowego zamontowanego T8 w zamkniętym końcu Bloku koła 

pasowego (23), za pomocą jednej śruby płaskiej sworznia 3/8 "X 30,5L (146) i śruba M6 X 12L (147).. 

Blok koła pasowego (23) nie jest mocowany do rama, zwisa. 

4. Poprowadź kabel do góry i na bębnie T9 zamontowanym na górnej ramie (4), używając jednego 3/8 "X 

55L Płaska śruba sworznia (142) i śruba M6 X 12L (147) i dół wokół koła pasowego T10 montowane 

na zamkniętym końcu bloku podwójnego bloczka (23) za pomocą płaskiej szpilki 3/8 "X 30,5L Śruby 

(146) i śruba M6 X 12L (147). 

5. Poprowadź kabel w górę i nad kołem pasowym T11 za pomocą płaskiego sworznia 3/8 "X 30,5L (146) i 

M6 X śruby 12L (147) i dół, aby wkręcić gwintowany koniec kabla w Górę Talerza (58) około połowy 

wysokości. Gwintowany koniec kabla jest punktem regulacji, ale zawsze powinien mieć co najmniej 

jedną trzecią gwintów wkręconych w Górną Płytkę (58). Gdy wszystkie kable są naciągnięte i kable są 

wyregulowane, pamiętaj o dokręceniu przeciwnakrętki. 
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KROK 8: MONTAŻ DOLNEGO PRZEWODU ZASILAJĄCEGO 

 

Po zainstalowaniu przewodu przykręcić zdejmowaną nasadkę. 

1. Wyceluj kabel przenośnika taśmowego (83) w ramie górnej (4) (patrz rysunek A1). Z kotwy z zamkiem 

może kontrolować stopień napięcia przewodu, ale zawsze musi być wkręcony w obudowie co najmniej 

jednej trzeciej śruby. Pamiętaj, aby pociągnąć za kontaminację, aby śruba się nie poluzowała. 

Przechodzić koło pasowe kabla 2 i zamocować go w uchwycie (23) za pomocą gwintowanej tulei 3/8 

„X 30.5D (146) i Allen Śruba M6 x 12D (147). 

2. Poprowadź kabel w górę i nad kołem A3 zamontowanym w drugim dołku. Blok koła pasowego (23) za 

pomocą śruby płaskiej sworznia 3/8 "X 30,5L (146) i śruby M6 X 12L (147) Kontynuuj poprowadzenie 

kabla w dół i wokół koła pasowego A4 zamontowanego na złączu ramienia kablowego (19), używając 

jedną śrubę płaską 3/8 "X 30,5L (146) i śrubę M6 X 12L (147). 

3. Poprowadź kabel do koła pasowego A5, zamontowanego na wewnętrznej stronie przedniego wspornika 

(3), używając jednego Śruba z płaskim sworzniem 3/8 "X 109.5L (140) i śruba M6 X 12L (147). 

Zdejmowany koniec (83A) w nagwintowanym końcu kabla (83) jak pokazano na rysunku A5. 

 



23 

 

KROK 9: MONTAŻ PRZEDŁUŻENIA NÓG 

 

1. Zaczep stalową kulkę przedłużacza nóg (84) w rowku w zagięciu nogi (22), jak pokazano na Rys. E1. a 

następnie poprowadzić kabel pomiędzy dwoma kołami pasowymi (E2 i E3) montowane za pomocą 

jednej śruby płaskiej sworznia 3/8 "X 75L (141), czterech podkładek 3/8" (164) i jednej Śruby M6 X 

12L (147), jak pokazano na rysunku KROK 1. Kontynuuj poprowadzenie kabla w dół i wokół koła 

pasowego E4 zamontowanego w gnieździe z przodu ramy głównej (1) za pomocą jedną śrubę płaską 

3/8 "X 75L (141) i jedną śrubę M6 X 12L (147). 

2. Poprowadź kabel w dół i wokół koła pasowego E5 zamontowanego pod siedzeniem. (12), przy użyciu 

jednej śruby płaskiej X 30,5L (146) i śruby M6 X 12L (147) Następnie poprowadzić linkę wokół E6 

zamontowaną pod tylną główną ramą (1), używając jednego 3/8 " Śruby z płaskim sworzniem X 30,5L 

(146) i śrubą M6 X 12L (147), a także w celu przykręcenia gwintowanego końca do pojedynczego 

bloczka (24). 
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KROK 10: MONTAŻ PRZEWODU ŁĄCZĄCEGO 

 

1. Przykręcić gwintowany koniec kabla łączącego (85) do bloku pojedynczego koła pasowego (24) i 

poprowadzić kabel w górę i przez koło pasowe C2 zamontowane na górnej ramie (4) za pomocą jednej 

śruby płaskiej sworznia 3/8 "X 55L (142 ) i śrubą męską M6 X 12L (147), jak pokazano na rys. C1 i 

C2. 

2. Poprowadź kabel w dół i dookoła koła pasowego C3 zamontowanego na ramie głównej (1), używając 

jednej płaskiej śruby 3/8 "X 30,5L (146) i śruby M6 X 12L (147). 

3. Kontynuuj poprowadzenie kabla w górę i wokół koła pasowego C4 zamontowanego w drugim dołku. 

Blok koła pasowego (23), przy użyciu śruby płaskiej 3/8 "X 30,5L (146) i śruby M6 X 12L (147). 

4. Poprowadź kabel w dół i dookoła koła pasowego C5 zamontowanego w górnej części podwójnego koła 

pasowego (25) za pomocą jednej śruby płaskiej sworznia 3/8 "X 75L (141) i jednej śruby M6 X 12L 

(147). kabel do wkręcania w gwintowany receptor przyspawany do góry Rama (4). 
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KROK 11: MONTAŻ PRZEWODU RAMIENIA 

 

1. Kabel ramienia linki (86) jest już poprowadzony przez ramię kabla (16). Zamontuj koła pasowe P3 i P7 

wraz z ich wspornikiem prowadnicy koła pasowego (27) do zespołu ramienia (18), jak pokazano, przy 

użyciu jednej śruby sześciokątnej 3/8 "X 1-3 / 4" (134) i jednej nakrętki 3/8 " (170) Poprowadzić linkę 

nad kołami pasowymi Dokręcić te nakrętki, upewnić się, że wsporniki prowadnicy koła pasowego (27) 

nie ocierają się o kabel. 

2. Kontynuuj prowadzenie po obu stronach, w dół i dookoła kół pasowych P4 i P6 zamontowanych do 

podstawy zespołu ramienia linki (18) za pomocą jednego wspornika prowadnicy koła (27), jednego 

trzpienia 3/8 "X 5-3 / 4" Śruba (132), dwie podkładki 3/8 "(163) i jedna nakrętka nylonowa 3/8" (170) z 

każdej strony. Dokręć te nakrętki, upewniając się, że wspornik prowadnicy koła (27) nie ociera się o 

kabel. 

3. Poprowadź kabel do koła pasowego P5 zamontowanego w pojedynczym bloku koła pasowego (24) 

zwisającym na końcu kabla łączącego (69). Zamontuj koło pasowe za pomocą jednej śruby płaskiej 3/8 

"X 33,5L (145), jednej prowadnicy linki (26) w dół i jednej śruby M6 X 12L (147) 
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KROK 12: MONTAŻ DOLNEJ LINKI 

 

Nie używaj dolnego kabla, jeśli kupiłeś opcjonalnego dodatku do nóg. Zamiast tego użyj linki do nóg (213) i 

powiązanych instrukcji. 

1. Poprowadź dolny kabel (87) pod kołem pasowym L1 zamontowanym z przodu łącznika płytki nożnej 

(5) za pomocą jednej śruby płaskiej sworznia 3/8 "X 45L (144) i śruby M6 X 12L (147), następnie 

obejść koło pasowe L2 za pomocą jednej śruby płaskiej sworznia 3/8 "X 45L (144) i M6 X 12L Wkrętu 

(147). 

2. Kontynuuj prowadzący kabel w górę i nad kołem pasowym L3 zamontowanym na dole podwójnego 

bloczka (25), używając jednej śruby płaskiej sworznia 3/8 "X 30,5L (146) i śruby M6 X 12L (147), a 

następnie w dół, aby spiąć stalową kulkę do wspornika przyspawanego do głównej ramy (1). 

Dokręć wszystkie śruby. Zacznij od dołu i idź w górę. Pamiętaj, aby dokręcić śruby pod prętami 

prowadzącymi. 
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KROK 13: MONTAŻ CIĘŻARKÓW I PANELI 

MONTAŻ JEST KOMPLETNY! 

Dokręć wszystkie śruby stopniowo od dołu ramy głównej (1). 

Podczas mocowania paneli akrylowych należy uważać, aby nie dokręcić zbyt mocno śrub. 

Pęknięte płyty ze względu na nadmierne dokręcenie nie są objęte gwarancją. 

1. Przymocuj osłonę ciężarków (45, 46L, 46R) do zaczepów przyspawanych do tylnego stabilizatora (2) 

jak pokazano, używając ośmiu wkrętów 5/16 "X 1/2" (150) i ośmiu podkładek 5/16 "(165). 

2. Przymocuj dwa panele akrylowe (44) do zaczepów przyspawanych do przedniego wspornika (3), 

używając cztery okrągłe śruby M6 X 70L (151) i cztery plastikowe szpilki (115). 

3. Przymocuj dwie płytki L (33) do każdej strony osłon (46L i 46R) za pomocą jednej śruby M6 X 12L 

(147) i dwóch nakrętek M6 (176). 

4. Przymocuj panele akrylowe (54L i 54R) do płytek L za pomocą śrub M6 X 12L (147) i nakrętki M6 

(176). Przymocuj panele akrylowe (54L i 54R) i panel akrylowy (44) do przedniego wspornika (3), 

używając okrągłych śrub M6 X 70L (151). Upewnij się, że plastikowe kołki (115) pomiędzy panelami 

akrylowymi (54R i 54L) są przodem w pozycji pionowej (3). 

NIE NAPRAWIĆ WKRĘTÓW! PANELE PĘKNIĘTE Z POWODU POWYŻEJ DOKRĘCONE 

NIE SĄ OBJĘTE GWARANCJĄ. 

5. Przymocuj górne panele akrylowe (55R i 55L) i górne wykończenie paneli (43) do górnej ramy (4) za 

pomocą dwóch śrub M6 X 12L (147). 

NIE NAPRAWIĆ WKRĘTÓW! PANELE PĘKNIĘTE Z POWODU POWYŻEJ DOKRĘCONE 

NIE SĄ OBJĘTE GWARANCJĄ. 

6. Przymocuj uchwyt na butelkę (68) do prawej osłony (46R), używając dwóch M5 X 12L wkrętów (155) 

i dwóch nakrętek nylonowych M5 (172) 
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KROK 14: MONTAŻ AKCESORIÓW 

1. Przymocuj butelkę na wodę (67) do uchwytu (68) i belki (42) za pomocą klipsa (91) do górnego kabla 

(82). 

2. Przymocuj pasek (60) za pomocą klipsa (91) do kabla (60) i uchwytu (62) do przewodu ramienia(16). 

3. Zamocuj drążek (41) za pomocą klipsa (91), łącznika (73) do dolnego przewodu (87). 

4. Łańcuch może służyć do "przedłużania" kabla w razie potrzeby. 
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DOPASOWANIE PRZEWODU 

a. Przewody należy dokręcić do punktu tuż przed podniesieniem płyty górnej ze stosu. Inaczej, jeśli górna 

płyta nie spoczywa na stosie, będziesz musiał dodać długość lub, jeśli tak się stanie jest luzem w 

kablach, trzeba skrócić przewody. Istnieje kilka dostosowań zwrotnicy. Jeśli trzeba wprowadzić drobne 

poprawki, można wyregulować końce śrub na górze przewód (na górnej płycie), dolny przewód (tam, 

gdzie wkręca się w blok bloczka) lub ławkę Wciśnij kabel (w miejscu, w którym wkręca się blokadę z 

blokadą). Te końce tych kabli muszą być wkręcone co najmniej 1/3 ich długości ze względów 

bezpieczeństwa. Kiedy już jesteś Wykonaj te regulacje, zablokuj je na swoim miejscu za pomocą 

nakrętek. 

b. Szersze regulacje wykonuje się przy regulowanym bloku bloczkowym (23). Przesuwanie dolnego koła 

pasowego w kierunku środka zmniejsza długość (zajmuje luzu). Odwrotnie, przesuwając dolne koło 

pasowe na zewnątrz zyskuje długość kabla. 

c. Po ustawieniu kabli w celu usunięcia luzu dostosuj regulowane stopery w Górnej Ramie do miejsca, w 

którym dotykają tylko regulowanego bloku koła pasowego (23). Regulowane stopery spawane na 

górnej ramie pomagają w funkcjonowaniu siłowni, eliminując potrzebę angażowania wszystkich kabli 

w każdej określonej rutynie.  

 



31 

 

Montaż zakończony! Przed skorzystaniem z siłowni należy wykonać następujące czynności: 

1. Upewnij się, że wszystkie śruby są mocno dokręcone. 

2. Upewnij się, że wszystkie kable są osadzone we wszystkich rowkach koła pasowego. Kabel ocierający 

się o stal oderwie powłokę z nylonu, unieważniając gwarancję i wymagającą wymiany. 

3. Wstępnie rozciągnij kable. Umieść kołek selektora ciężaru (75) w dolnym otworze na wadze. Pociągnij 

kable z dużą siłą, pomagając usunąć wszelkie załamania i zapewniając początkowe rozciągnięcie kabla. 

4. Pamiętaj, że kable mogą się poluzować i nieznacznie rozciągnąć po pierwszym użyciu. 

5. Kable powinny być ustawione tak ciasno, jak to możliwe, ale nie tak ciasne, aby podnieść Górną Płytkę 

(58) powyżej stosu wagi. Po dokonaniu regulacji upewnij się, że zabezpieczasz nakrętki. 

6. Aby uzyskać lepszą wydajność, nałóż smar do użytku domowego (np. Silikon) na dowolne regulowane 

powierzchnie i prowadnice (6). 

7. Ciesz się wieloma latami. 

 

Dziękujemy za zakup urządzenia BodyCraft Elite Strength. W razie pytań należy skontaktować się z 

lokalnym dealerem BodyCraft, zadzwonić do naszego działu obsługi klienta pod numer 800-990-5556 lub 

pod http://www.bodycraft.com. 
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WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE 

 
Gwarant: 
inSPORTline Polska  
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko  
NIP: 6090063070, REGON: 260656756 
 
Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w 
trzech wariantach:  
1. Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, 

nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (okres gwarancji: 24 miesiące).  
2. Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, 

szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).  
3. Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, 

szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (okres gwarancji: 12 
miesiące). 
 

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie 
oznacza Gwarancje Domową. 
 
Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z 
zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.  
Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze 
skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest 
Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt. 
 
Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta 
zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji 
Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja 
obowiązuje na terenie Polski. 
  
Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:  
 
a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą 

firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu 
wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, 
Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić 
protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia 
protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy 
kurierskie/pocztowe. 

b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, 
baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,  rączki 
itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a 
powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie. 

c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej. 
d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych 

lub czyszczących. 
e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników 

zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp. 
f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów 

eksploatacyjnych. 
g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby 

nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta. 
h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych). 
i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie. 
  
W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową 
przedmiotu gwarancji.  
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W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego 
transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji. 
 
W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać 
przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na 
własny koszt. 
 
W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia 
reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być 
dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób 
bezpieczny do odbioru.  Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu 
oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie 
bezpiecznym. 
  
Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. 
Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych 
przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w 
Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie 
poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie. 
 
Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia 
gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości 
naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest 
możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz 
gdy wada jest istotna. 
 
Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-
komercyjnego oraz komercyjnego) 
 
Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu 
technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu 
technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji ( poza częściami 
zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów 
przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. 
Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta. 
 

Zgłoszenia gwarancyjne  
W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą  
strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl. 
Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:  
Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.  
Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub 
telefonicznie. 
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