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INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

7256 Multifunkcyjny atlas inSPORTline ProfiGym N40

 



1)INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
WAŻNE!
·To urządzenie jest stworzone do użytku domowego. Maksymalna waga użytk. to 100 kg.      
·Urządzenie powinno być wykorzystywane tylko w sposób do jakiego jest przeznaczone, wszelkie 
inne wykorzystania mogą być niebezpieczne.

 
OSTRZEŻENIE!
1. Używasz urządzenia stworzonego z największą starannością o bezpieczeństwo użytkownika. 
Wszelkie możliwości urażów zostały zmniejszone do minimum. Urządzenie jest tylko dla dorosłych.
2. Nieprawidłowy, bądź zbyt intensywny trening może uszkodzić twoje zdrowie. Skontaktuj się z 

lekarzem, aby sprawdzić swój stan fizyczny.
3. To urządzenie nigdy nie było zabawką. Proszę pamiętać że dzieci nie powinny ćwiczyć same na 

urządzeniu.
4. Jeśli dzieci mogąćwiczyć na tym urządzeniu, należy się upewnić, że sąpoinstruowane o sposobie 

wykonywania ćwiczeń.
5. Urządzenie powinno być zamontowane dokładnie przez osobę dorosłą. Umieść ją na płaskiej 

podłodze. Nie wolno używać maszyny przed pełnym montażem.
6. Rekomendujemy sprawdzać stan techniczny urządzenia raz na 1-2 miesiące.
7. Zużyte części powinny być niezwłocznie wymieniane.
8. Należy zawsze zakładać odpowiednie ubranie i buty do treningu.



2) LISTA CZĘŚĆI

 



 



3) INSTRUKCJA MONTAŻU

KROK 01

 
 
 

1. Przymocuj płytę pod nogi (4) do głównej ramy (1) śrubą M10*100 + podkładkami + nakrętką 
blokującą (68).
2. Połącz główną ramę (1), tylny stabilizator (2), i tylny wspornik (3) śrubą M12*105 +
podkładkąłukową + nakrętką (74).
3. Przymocuj dół pionowego słupka (6) i wspornik nośny (5) do głównej ramy (1) śrubami
M12*65 + podkładkami + nakrętką (70). Przymocuj dół słupka (6) do tylnego stabilizatora (2) 
śrubami M12*65 +podkładkami + nakrętką (70).
4. Przymocuj ramię dzwigni (8) do słupka (6) śrubą M10*80 + podkładką + nakrętką 
zabezpieczającą(66). Nie dokręcaj mocno śrub, ramię dzwigni(8) musi być w stanie płynnie się 
obracać. Przesuń zacisk sprężynowy (44) na obie strony dzwigni ramienia (8).
5. Przymocuj wspornik koła zamachowego (79) do dołnego słupka (6) nakrętką w kształcie 
ukośnym (42).

 
 
 
 



KROK 02

 
6. Przełóż półokrągłe zakończenie kabla (38) przez otwór w górnym końcu słupka (7). Przymocuj kabel do 
słupka (7) rys. "A" 120mm pokrętłem (81), dlugą tuleją (54), śrubą M10*90 + podkładką i nakrętką (67).
Przelóż kabel (38) przez wspornik koła pasowego (7) rys "B". Przymocuj kabel (38)do wspornika, krążkiem 
(36), dwoma zakończeniami (58), śrubą M10*50 + podkładką i nakrętką (63).
7. Włóż słupek (7) do dolnego słupka (6). Nie przykręcaj jeszcze śrub. Przymocuj kabel (38) do wspornika 
krążka na ramieniu dzwigni (8) rys "C" z krążkiem (36), dwoma zakonczeniami (58),śrubą M10*50 + 
podkładką i nakrętką (63).Przeciągnij kabel (38) przez słupek (7) i dolny słupek (6). Przymocuj kabel (38) do 
wspornika krążka rys "D" krążkiem (36), zakonczeniem kabla (58), śrubą M10*50 + podkładką i nakrętki 
(63). Powtórz dla pozycji "E". Przymocuj kabel (38) do wspornika krążka "F" krążkiem (36), dwoma 
zakończeniami (58), śruba M10*50 + podkładka i nakrętka (63). Przymocuj kabel (38) do wspornika "G" 
krążkiem (36), dwoma zakonczeniami (58), śrubą M10*50 + podkładką i nakrętką (63).
8. Zabezpiecz słupek (7) do dolnego słupka(6) śrubami M10*16 + podkładką (61).
9. Przymocuj ramę siedzenia(9) na płycie (27)do dolnego słupka (6) śrubą M12*70 + podkładką(64)i śrubą 
M12*70 + podkładką i nakrętką (78).
10. Przymocuj wyciskacz nóg (10) do ramy siedzenia (9) śrubą M10*80 + podkładkąi nakrętką (66). 
Przeciągnij kabel (38) przez otwór w wyciskaczu nóg (10). Przymocuj kabel (38)do wyciskacza (10)krążkiem 
(36), tuleją (53), śrubą M10*70 + podkładką i nakrętką(65).



KROK 03

 
11. Przymocuj wspornik ślizgacza (14) do dolnego słupka (6) śrubą M12*140 + podkladką i 
nakrętką zabezpieczającą (76). Nie dokręcaj mocno śrub, wspornik ślizgacza (14) musi mieć 
możliwość płynnego ruchu. 12. Wyciągnij kołek (40) na wsporniku ślizgacza (14). Następnie 
włóż drążek regulacji (13) do wspornika ślizgacza (14) i zablokuj górny otwór regulacji za 
pomocą kołka (40).
13. Przymocuj tylny wspornik (12) do dolnego słupka (6) śrubą M12*75 + podkładka i nakrętka 
blokująca (71). Przymocuj tylny wspornik (12) do drążka regulacji (13) śrubą  M12*130 + 
podkładką i nakrętką blokującą (75). Nie dokręcaj śrub (71,75), tylny wspornik (12) musi byc w 
stanie ruszać się płynnie.
14. Przymocuj klamrę ramienia (16) oraz płytę (26) do dolnego słupka  (6) śrubami M12*75 + 
podkładkami i nakrętkami (72).
15. Przymocować pianki (15) z obu stron dolnego słupka (6) śrubami M10*16 + podkładkami i 
nakrętkami (61).
16. Wyciągnij kołek (40) na ramie siedzenia (9). Następnie włóż słupek siedzenia (11) na ramie 
siedzenia (9) i zablokuj na jednej z dziur regulacji, wyjetym kołkiem. (40).



KROK 04

 
17. Przesuń prawe ramię dzwigni (18) na wał w prawej strony klamry ramienia (16) i zabezpiecz śrubą 
M12*20 + dużą podkładką (69).
18. Przymocuj drążek obciążenia (19) i płytę (28) do prawego ramienia dźwigni (18) śrubami M12*75 +
podkładką i nakrętką (72). Przesun zacisk sprężynowy (44) na drążek obciążenia (19). 
19. Przymocuj prawy drążek kierownicy (21) do wpornika kierownicy (22) kołkiem (59). Wtedy przesuń 
wspornik (22) do dużej podkładki (29) i prawego ramienia dźwigni (18) i zabezpiecz śrubą M12*20 + dużą 
podkładką(69).
20. Powtórz powyższe czynności na lewej stronie.
21. Dołącz zagłówek (30) i tylną poduszkę (31) do tylnego oparcia (12) śrubami M8*16 (60).
22. Przymocuj siedzisko( 32) do słupka siedzenia (11) śrubą M8*16 (60).



KROK 05

 

23. Przesuń wałek piankowy (33) na rurze nośnej (25) i wkręć pokrywkę zabezpieczającą (51) na 
zakończeniu tuby nośnej (25). Wprowadź drugą stronę rury nośnej (25) do otworu w wyciskaczu nóg (10). 
Przesuń inną piankę (33) na wystającym końcu rury nośnej (25)i wkręć osłonę zabezpieczającą (51) na 
zakończeniu rury nośnej (25). Powtórz montaż pianek (33) na otworze w ramie siedzenia (9).
24. Przesuń piankowy wałek (33)na każdym wporniku piankowym (15) z obu stron. Wkręć osłonę 
zabezpieczającą (51) na zakończeniach wspornika pianek (15).
25. Przymocuj krótki kabel (39) do wspornika koła na słupku pionowym (7) krążkiem (36), śrubą M10*50 
+ podkładkami i nakrętką (63). Zawieś końcówkę krótkiego kabla (39) do pierścienia na słupku (7) małym 
szybkim złączem (80).
26. Przymocuj drązek (23) na kablu (38) szybkim złączem (56).
27. Prosty drążek(24) oraz mankiet (77) mogą być przymocowane do pół okrągłego zakończenia kabla (38) na 
spodzie wyciskania nóg (10) dwoma szybkimi złączami (56) i łańcuchem (57).
28. Przymocuj pasek AB (35) do kulistego zakończenia krótkiego kabla (39) szybkim złączem (56). Aby 
używać paska AB (35), podłącz oczko krótkim przewodem (39) do kabla (38)za pomocą szybkiego złącza(56).



WARUNKI GWARANCJI 
 
Gwarancji udziela: 
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. Intensywność treningów nie może przekroczyć 1 godziny na dobę (okres 
gwarancji: 24 miesiące).  
2.Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, 
Spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji. Intensywność treningów nie może przekroczyć 3 godzin na 
dobę. (okres gwarancji: 12 miesięcy).  
3.Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, Spa, 
szkołach , ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach. Intensywność treningów nie może 
przekroczyć 8 godzin na dobę. (okres gwarancji: 24 miesiące). 
  
Każdy produkt w specyfikacji ma przyporządkowany wariant gwarancji. Brak informacji o wariancie 
gwarancji domyślnie oznacza Gwarancje Domową. Gwarancja dotyczy tylko wad produkcyjnych. 
Gwarancja nie ma zastosowania do wad wynikających z:  
a) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych),  
b) Niewłaściwego użycia produktu,  
c) Nieprawidłowego przechowywania,  
d) Przeróbek produktu lub niewłaściwego serwisu. 

 

Dowodem udzielenia gwarancji jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). Gwarancja obowiązuje 
na terenie Polski. Gwarancja nie wyłącza możliwości skorzystania z uprawnień wynikających z 
niezgodności towaru z umową.  
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 naszą firmę oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem 
(firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody nie ponosimy 
odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.  
W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę 
serwisową przedmiotu gwarancji. W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego klient 
pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.  
Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. 
Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. 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. 
Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku 
możliwości wymiany na nowy. 
 
Zgłoszenia gwarancyjne  
Klienci indywidualni zobowiązani są przesłać ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE drogą mailową na 
adres: biuro@e-insportline.pl Zgłoszenie powinno zawierać takie informacje jak:  
Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.  
Klienci hurtowi zobowiązani są do złożenia zgłoszenia za pośrednictwem panelu klienta dostępnego 
na stronie internetowej: www.e-insportline.pl  
Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub 
telefonicznie. 
 
 
 

 
 

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko 
Telefon:  510 275 999, 510 094 997  

E-mail: biuro@e-insportline.pl  
NIP: 6090063070 Regon: 260656756 
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