ИНВЕРСНА ЛЕЖАНКА
УПЪТВАНЕ ЗА МОНТАЖ
SKY 3056

Спецификациите на този продукт може да се различават от снимката, подлежат на промени без предупреждение.

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ: Прегледайте всички стъпки преди да започнете сглобяването и прочетете всички предпазни мерки, преди да използвате
уреда.
Внимателно се придържайте към Инструкциите за монтаж и Ръководството за употреба, за да осигурите безопасност и целостта на продукта.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ УКАЗАНИЯ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИНВЕРСНАТА ЛЕЖАНКА.
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ – За да намалите риска от нараняване:


Прочетете и разберете всички инструкции и проверете оборудването, преди да използвате инверсната лежанка. Ваша отговорност е да се
запознаете с правилното използване на това оборудване и присъщия риск от обръщане с главата надолу, като например падане върху
главата или врата, прищипване, заклещване или повреда на уреда. Отговорност на собственика е да гарантира, че всички потребители на
продукта са напълно информирани за правилното използване на уреда при всички мерки за безопасност.



Необходим е строг надзор, когато уредът се използва близо до деца или в близост до инвалиди или лица с увреждания.



Използвайте уреда само по предназначение и както е описано в настоящото ръководство. НЕ използвайте приставки, които не са
препоръчани от производителя.



НИКОГА не пускайте и не поставяйте предмети в който и да е от отворите.



НИКОГА не използвайте и не съхранявайте продукта на открито.



НИКОГА не използвайте ако сте по-високи от 198 см или тежите повече от 150 кг. Може да се наруши структурата на уреда и можете да
нараните главата или врата си на пода по време на висенето.



НИКОГА не позволявайте на деца да използват уреда.



Никоя от частите на уреда не бива да се опитвате да поправяте сами.



Настоящият продукт е предназначен единствено за употреба вкъщи. НИКОГА не използвайте за търговски и институционални цели, както и не
отдавайте под наем.



НИКОГА НЕ използвайте оборудването без одобрение от лекар и преглед на медицинските противопоказания, както е отбелязано в
Ръководството на производителя.



Ако не сглобите и/или не използвате оборудването според указанията, това може да доведе до анулиране на гаранцията на производителя за
този продукт, както и до нараняване или смърт.



Изберете равна повърхност за сглобяването и използването на уреда.



Следвайте всяка стъпка, както е описано. НИКОГА не пропускайте никоя от стъпките.



Уверете се, че всички крепежни елементи са правилно поставени и затегнати.



ВИНАГИ изпробвайте и проверявайте уреда. Уверете се, че се завърта с лекота до позиция с главата надолу и обратно.



ВИНАГИ подменяйте дефектните компоненти веднага и/или не използвайте оборудването до момента, в който повредата не бъде
отстранена.
Неспазването на инструкции и предупрежденията може да доведе до сериозно нараняване или смърт.
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ИЗГЛЕД В СЕЧЕНИЕ

ЧАСТИ ЗА МОНТАЖ
A

B

Основна рамка

1 брой

Облегалка

1 брой

F

E

Дръжки 2 броя

D

C

Рамка за облегалката 1 брой

H

G

Поставка за петите

2 комплекта

Регулиращ се лост 1 брой

Поставка за краката

2 броя

Пластмасови странични капачета
2 броя

J

I

Облегалка за главата

1 брой

K

Дръжка

2 броя

Предпазен колан

1 комплект

ЧАСТИ & ИНСТРУМЕНТИ

(84)

БолтM10*65 мм

2 броя

(78)

Гайка M10 2 броя

(20) Flat Wash Φ8 5 броя

(9) Болт M8*16 4 броя

(81) Шестограм 1 брой
(10)

Болт M8*65 мм 2 броя

(2) Болт M8*40мм 4 броя

(14)

Болт M6*45 мм 2 броя

(23) Плоска шайба Φ10 2 броя

(19)

Гайка M8 6 броя

(1) Видии M4*16 мм 4 броя

(83) Шестограм 1 брой

(82) Отвертка и гаечен ключ 1
брой

(54)

Закрепващ винт M10

1 брой

ИНСТРУКЦИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ
Стъпка 1: Отворете сгънатата основна рамка (A).

P-1

Стъпка 2: Сглобете дръжките (D) и пластмасовите капачета (G) с помощта на видиите, както е описано.

Болт/винтове

Плоскост

Гайка

Количество

(2)

(20)

(19)

4 комплекта

(1)

P-2

4 броя

Стъпка 3: Сглобете облегалката за гърба (B) за рамката (C), използвайте видиите, както е описано; след
това я закрепете за основната рамка (A).

J

P-3-1

Болт/винтове

Плоскост

Гайка

4 броя

(9)
(10)

Количество

(19)

4 броя

P-3-2

Стъпка 4: Сглобете поставката за петите (F) както и поставката за краката (G) към регулиращия се лост
(D), с помощта на видиите, както е показано по-долу.

Болт/винтове

Плоскост

(14)

20

Гайка

1 брой
1 брой

(14)
(84)

P-4

Количество

(23)

(78)

2 броя

Стъпка 5: Поставете вече сглобения регулиращ се лост под рамката и закрепете облегалката за главата (I)
както и предпазния колан (K) към лежанката.

Сега вече сте готови със сглобяването.

ПРЕДИ УПОТРЕБА
 Изпробвайте уреда – дали се върти лесно и стабилно.
 Уверете се, че всички крепежни елементи са правилно поставени и затегнати.
 Ако имате каквито и да е въпроси по време използването на тази инверсна лежанка, можете да се обърнете
към продавача за помощ.
 За ваша информация – серийният номер можете да откриете на гърба на облегалката за гръб.

WARNING
ВНИМАНИЕ!
Прочетете инструкциите за употреба от производителя внимателно
преди да използвате инверсната лежанка.
Improper settings could result in serious injury or death!

