
INSTRUKCJA MONTAŻU  
BLOKU STARTOWEGO TRACK-START NA SŁUPEK 

DOŁĄCZONE CZĘŚCI 

A 1X PLATFORMA STARTOWA 
B 1X BELKA DO NOGI ZAKROCZNEJ 
C 2X RĄCZKA 
D 3X PASKI Z ZACZEPAMI  
* WSZYSTKIE PASKI SĄ IDENTYCZNE 
E 3X KLAMRA 
F 4X DUŻE ŚRUBY 
G 4X MAŁE ŚRUBY 

WIĘCEJ INFORMACJI  
Więcej informacji znajduje się na stronie produktu pod adresem 
www.FINISswim.com/Swim-Block-Track-Start. 

UWAGA! 
Wszelkie pytania techniczne prosimy kierować bezpośrednio do nas – jesteśmy tutaj żeby 
pomóc! 
Www.FINISswim.com/support 
USA 888.333.4647 
EU +359 2 936 86 37 

METODA 1 – PASKI 
Montaż tymczasowy – łatwe zakładanie i zdejmowanie – bez ingerencji w słupek  

1. ZAMONTUJ RĄCZKI 
• Przykręć każdą z rączek (C) do platformy, używając dwóch małych śrub (G) 

wkręcanych od dołu 
2. PRZECIĄGNIJ PASKI OPLATAJĄCE 

• Przeciągnij dwa paski (D) przez otwory z przodu platformy 
• Umieść platformę (A) na słupku 
• Paski powinny przebiegać pod platformą (A) i oplatać słupek od dołu. 

3. POŁĄCZ PASKI OPLATAJĄCE KLAMRAMI 
• Odchyl metalową klamrę w stronę stalowej części przypominającej belkę 
• Przeciągnij pasek do góry przez otwór 
• Następnie przeciągnij pasek do dołu przez drugi otwór 
• Przymocuj zaczep paska do stalowej belki klamry 
• Pociągnij pasek aby zmniejszyć luz ale nie zacieśniaj ich do końca 

4. PRZECIĄGNIJ PASEK BOCZNY 
• Podnieś odrobinę tył platformy (A) aby przeciągnąć trzeci pasek (D) przez otwory 

boczne – pasek boczny będzie przechodził poniżej pasków oplatających. 
• Powtórz krok nr 3 aby przeciągnąć pasek boczny przez klamrę 

5. ZACIŚNIJ PASKI 
• Zaciśnij paski oplatające przez pociągnięcie końcówek 
• Zaciśnij pasek boczny 
• Zamknij dźwignę klamry (E) tak aby przycisnęła pasek 
• Złap za rączki (C) i potrząśnij aby upewnić się, że konstrukcja została 

zamontowana poprawnie 

http://www.FINISswim.com/Swim-Block-Track-Start


6. ZAMONTUJ BELKĘ 
Zamontuj belkę na nogę wykroczną (B) i umieść ją w preferowanej pozycji. 

METODA 2 – ŚRUBY 
Montaż półtrwały – z myślą o pozostawieniu na słupku ale z możliwością ściągnięcia  – 
wymaga wywiercenia małych otworów w słupki 

1. WIERCENIE 
• Umieść platformę (A) na słupku – upewnij się, że przednie krawędzie są na 

wysokości słupka. 
• Wykorzystaj dziury na rączki jako podpowiedź, w którym miejscu wiercić. 

Wykorzystaj wiertło 5/16" 
• Umieść rączki (C) we właściwej pozycji 
• Wkręć duże śruby (F) od dołu słupka – powinny one przejść przez słupek i przez 

platformę, a następnie posłużyć do zamontowania na nich rączek. 
2. ZAMONTUJ BELKĘ 
Zamontuj belkę na nogę wykroczną (B) i umieść ją w preferowanej pozycji. 

STARTY SZTAFETOWE 
1. ZDEJMIJ BELKĘ 

• Przesuń belkę na nogę wykroczną (B) na sam koniec platformy (A) 
• Wyciągnij belkę (B) za tylne bolce, tak aby zwisała swobodnie z tyłu słupka 

trzymając się na przednich bolcach.


