
HPS-01

HIT Power Squat

BUKU PANDUAN
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Harap membaca buku panduan secara saksama sebelum pemakaian.
Warna dan bagian komponen alat dapat berubah / dimodifikasi sewaktu-waktu
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
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Terima kasih telah memilih produk HIT Power Squat. Harap membaca petunjuk dengan saksama agar
alat dapat dipakai dengan tepat dan aman. Apabila terjadi kesalahan dalam pemakaian produk
sehingga menimbulkan cedera maupun kerusakan alat akibat �dak membaca buku petunjuk ini dengan
saksama, maka barang �dak dapat ditukar atau dikembalikan dan produsen �dak bertanggung jawab
atas cedera yang terjadi.

1. Petunjuk keamanan alat

Peringatan & Perhatian !Larangan Perha�an Cek

Hindari pemakaian alat jika Anda memiliki ciri-ciri sebagai berikut
<Perhatian saat pemakaian alat>

Ibu hamil maupun wanita yang sedang datang bulan / haid.
Orang yang mempunyai masalah dengan peredaran darah.
Orang yang dilarang berolahraga oleh dokter.
Orang yang mempunyai suhu badan yang �nggi, kelelahan dan gangguan pada organ
tubuh bagian dalam.
Orang yang menjalani �ndakan operasi kurang dari 3 bulan (masih dalam tahap pemulihan).
Orang yang punya penyakit jantung, darah �nggi, maupun kelainan jantung lainnya.
Jika Anda mempunyai sakit atau kelainan selain yang tersebut di atas ataupun terjadi sesuatu
saat pemakaian alat, hen�kan pemakaian alat dan harap berkonsultasi ke dokter.

Harap tidak memakai alat ini jika Anda memiliki ciri-ciri seperti dibawah ini
Alat ini hanya untuk digunakan oleh 1 orang, �dak boleh lebih.
Jangan menggunakan alat jika memiliki berat badan lebih dari 90 kg.
Jangan menggunakan alat ke�ka dalam keadaan mabuk atau sehabis meminum obat.

Pengguna dengan ciri di bawah ini memerlukan perhatian khusus
Anak di bawah umur 12 tahun
Mempunyai sakit atau cedera pada tubuh

! Gunakan alat pada ruangan yang aman
Hindari pemakaian alat pada ruangan / tempat yang bisa dijangkau oleh anak-anak
maupun hewan peliharaaan.

! Perhatian tambahan
Harap hen�kan pemakaian alat saat itu juga jika mengalami pusing, mual, sakit
pada bagian dada, keringat dingin, dan lain-lain.
Jangan menggunakan alat secara berlebihan, terlebih oleh orang yang �dak biasa berolahraga.
Jangan menekan alat terlalu berlebihan atau memberikan tekanan pada alat karena akan
menimbulkan kerusakan.
Harap menggunakan alat saat semua komponen alat terpasang dengan baik.
Jangan bertumpu pada alat saat melakukan pemanasan sebelum berolahraga karena ada
kemungkinan alat bisa roboh seke�ka.

Lansia
Sedang rehabilitasi

Jangan biarkan anak-anak menggunakan maupun menaiki alat
Untuk menghindari cedera yang �dak diinginkan, simpan alat di tempat yang �dak bisa
dijangkau oleh anak-anak.
Berha�-ha�lah saat menggunakan alat agar anak-anak �dak bisa bergelantungan maupun bermain
di sekitar alat saat pemakaian.
Jaga radius saat merakit alat agar alat �dak dapat disentuh oleh anak-anak.
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Harap berolahraga dengan sikap yang benar
Jangan berdiri ataupun menggoyangkan badan ke�ka sedang berolahraga menggunakan alat karena bisa
terjadi kerusakan terhadap alat dan Anda dapat terjatuh dari alat.

Harap menyimak petunjuk sebelum pemakaian alat
<Perhatian dalam pemakaian alat>

Harap memas�kan mur dan baut, serta pin pengatur terpasang pada tempatnya se�ap
kali hendak menggunakan alat.

Alat ini khusus untuk pemakaian sehari-hari
Alat ini khusus dirancang untuk pemakaian sehari-hari untuk keluarga sehingga �dak cocok untuk
digunakan pada kegiatan ataupun tempat khusus seper� gym, sauna, dan club house. Produsen �dak
bertanggung jawab pada kecelakaan yang terjadi akibat pemakaian alat pada tempat-tempat umum.

Hindari pemasangan / penyimpanan alat pada tempat seperti di bawah ini
Hindari pemasangan alat pada tempat yang �dak rata, licin maupun tempat yang banyak getaran.
Hindari tempat yang lembab, berdebu, dan tempat yang �dak mempunyai sirkulasi udara yang baik.
Hindari tempat yang terkena matahari dan dekat tempat penyimpanan barang yang
rentan terhadap panas, maupun tempat yang ekstrim terhadap cuaca panas maupun dingin.
Pasang alat pada tempat yang luas (sedikitnya 1 meter pada lebar dan panjang dari alat),
aman, dan �dak licin. Dapat terjadi kerusakan pada alat dan kecelakaan yang �dak dinginkan apabila
alat dipasang pada tempat yang �dak tepat.

Harap mengencangkan pengatur dengan baik
Harap mengencangkan pengatur, seper� sadel, pegangan tangan, dst dengan baik. Jika komponen tersebut
�dak terpasang dengan baik akan menimbulkan suara pada saat pemakaian alat maupun dapat menjadi
penyebab kecelakaan.

Hindari perbaikan, pembongkaran maupun modifikasi alat yang tidak sesuai
Perbaikan, pembongkaran maupun modifikasi alat yang �dak sesuai dapat menyebabkan kerusakan pada alat.
Ha�-ha� pada saat membongkar alat karena komponon kecil pada alat bisa hilang
sehingga dapat menyebabkan kerusakaan pada alat.

Ketika alat dalam keadaan basah
Harap berha�-ha� kerena alat dapat berkarat jika didiamkan dalam keadaan basah. Hal ini dapat
menimbulkan kerusakan alat. Karena alat mudah bergeser pada lantai / tempat yang licin,
harap segera keringkan / lap lantai yang basah / licin untuk menghindari terjadinya cedera.

Perhatian untuk tempat pemakaian
Perha�kan agar air atau minuman �dak tumpah pada alat.
Harap memindahkan barang pecah belah maupun benda tajam ke tempat yang aman sebelum berolahraga.
Jangan menggunakan alat di tempat yang tersorot sinar matahari maupun di luar ruangan.
Jangan menggunakan alat di dekat benda-benda yang bisa mengeluarkan gas maupun
yang mudah terbakar dan jangan menggunakan alat pada tempat yang lembab atau banyak debu.
Jangan menggunakan alat apabila ada bagian alat yang rusak ataupun pecah.

Perhatian untuk pemanasan sebelum olahraga dan pakaian olahraga
Harap memakai pakaian yang nyaman saat berolahraga.
    Jangan memakai pakaian yang terlalu panjang atau yang sudah kendur karena bisa tersangkut pada alat ke�ka berolahraga.
    Jangan memakai pakaian yang terlalu besar maupun yang terlalu  ketat. Harap menggunakan
    pakaian olahraga yang sesuai dengan tubuh saat berolahraga.
Harap menggunakan alas sepatu olahraga berbahan karet.
    Harap menggunakan sepatu saat memakai alat karena ada resiko cedera pada
    kaki apabila berolahraga tanpa alas kaki.
Harap melakukan pemanasan sebelum menggunakan alat dan pendinginan sesudah
berolahraga masing-masing selama 5 menit untuk mempersiapkan tubuh.

!

!

!
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2. Petunjuk pemasangan
Harap memeriksa komponen alat seper� yang tertera di bawah ini.
Apabila salah satu komponen alat hilang, harap menghubungi tempat Anda membeli alat.

1. Badan utama

2. Kaki penumpu
    (Depan, Belakang)

4. Penyangga
    pegangan tangan

6. Perkakas,
    Pin pengatur lipat

7. Pin pengatur
    sudut

8. Buku panduan

5. Pedal

3. Pegangan tangan

Depan

Belakang

Mur dan baut 1 buah

Sekrup untuk mengatur
ketinggian 1 buah

(kanan)(kiri)

kunci L kunci pas (spanner)



5

3. Petunjuk bagian produk

No Gambar Bagian Jumlah Nama bagian

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A

B

2

1

6

3

1

1

1

1

1

1

4

1

4

1

1

1

1

Mur dan baut untuk
pegangan tangan

Cincin mur

Mur

Penyangga
pegangan tangan

Sekrup pengatur
ke�nggian

Badan utama

Baut pengencang
bagian lekukan

di tengah

Pedal kiri

Pedal kanan

Mur

Kaki penumpu
depan

Baut pengencang
penumpu kaki

Kaki penumpu
belakang

Pin pengatur sadel

Kunci L

Kunci pas
(spanner)
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4. Penamaan bagian produk
Pegangan tangan

Penyangga pegangan tangan

Sekrup pengatur ke�nggian

Lekukan tengah

Pin pengatur sudut

Sadel

Tongkat
pengatur sudut

Sektup pengatur
jarak sadel

Badan utama Pedal kiri

Pedal kanan

Kaki penumpu depan

Kaki penumpu belakang

Ukuran
(Saat terpasang)

Ukuran
(Saat penyimpanan)

Berat
Material

[Max] 1110 X 500 X 1255mm (P x L x T)
[Min]    985 X 485 X 1025mm (P x L x T)

1425 X 485 X 205mm (P x L x T)

Steel pipe, PVC, PP
11kg / 12kg (berat net / berat kotor)
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5. Langkah pemasangan
Hal-hal yang perlu diperhatikan saat pemasangan

- Harap memasang alat sesuai dengan langkah-langkah yang tertulis.
- Harap memakai sarung tangan agar terhindar dari luka pada saat
  pemasangan alat.

Alat yang diperlukan saat memasang
kaki penumpu depan dan belakang

Kaki penumpu
belakang

Kunci pas (spanner)

Kaki penumpu
depan

1. Cara pemasangan kaki penumpu
    depan dan belakang

Kaki penumpu depan

Kaki penumpu belakang

Susun kaki penumpu depan dan kaki penumpu
belakang dengan posisi berbaris. Karena kaki
penumpu depan dan kaki penumpu belakang
dalam keadaan terpisah, gunakan kunci pas
(spanner) pada saat menyambungkan kaki
penumpu dengan badan utama.
# Gunakan mur, baut, dan cicin mur kaki penumpu
untuk menghubungkan kaki penumpu dengan
badan utama alat.

!

Perhatian saat memasang alat
- Harap menyesuaikan sudut posisi yang benar sesuai dengan arah lubang
  dari kaki penumpu dan badan utama.
- Pada waktu memasang kaki penumpu belakang, harap memasang ke arah
  kiri dari tanda stiker yang tertuju ke bagian atas.
  (pemutar / roda berada pada bagian belakang alat)

!

1 2

1 2
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2. Cara memasang pedal kaki
# Kencangkan pedal kaki kanan dan kiri dengan memutar ke arah kanan.

3. Pemasangan tongkat pengatur sudut
Pasang tongkat pengatur sudut pada posisi sudut yang nyaman untuk Anda berolahraga.

Pedal kaki kiri Pedal kaki kanan

Kunci pas
(spanner)<Pedal kaki kanan> <Pedal kaki kiri>

L R

Komponen yang diperlukan
saat memasang pedal kaki

Posisikan pedal kaki kiri dan kanan sesuai pada tempatnya seper� pada saat Anda duduk pada sadel.

# Dapat diposisikan hingga 3 �ngkat berbeda.

Saat memasang pedal, akan lebih aman jika Anda menggunakan alat perkakas yang lebih besar dan kuat.
Akan tetapi, jika Anda �dak mempunyai perkakas di rumah, Anda bisa menggunakan kunci pas yang berada
bersama produk. Putar sekrup sampai kepada garis terakhir agar menempel kuat pada badan utama.
Harap selalu mengecek pedal sebelum berolahraga. Jika mur pedal dalam keadaan kendur,
pedal dapat terlepas secara �ba-�ba saat berolahraga.
Harap menggunakan kunci pas (spanner) dengan arah searah jarum jam pada saat
mengencangkan pedal.
Harap memutar mur pedal sampai kencang. Kemudian, masih dalam keadaan kunci pas (spanner)
terpasang pada mur pedal, gunakan palu ataupun benda berat lain untuk benar-benar mengencangkan
pedal pada badan utama alat.

1

2

3

4

5

Perhatian
Pedal dapat menjadi sedikit kendur pada saat berolahraga.
Disarankan untuk mengencangkan pedal secara berkala se�ap 2~3
minggu sekali.
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4. Cara memasang lekukan di tengah
Pasang mur dan baut untuk mengencangkan lekukan tengah dari arah sebelah
kanan ke kiri sesuai gambar di bawah ini. Pasang mur cap dan baut dengan posisi
tepat hingga alat bisa bergerak dengan baik.

5. Cara memasang pegangan tangan
1) Setelah mencocokkan lubang antara pegangan tangan dengan penyangga
    pegangan tangan, gunakan kunci L dengan kunci pas (spanner) untuk
    mengencangkan mur dan baut seper� pada gambar

6. Cara memasang tali
Sekrup tali pada tabung kursi.



8. Cara melipat alat kembali

7. Pengaturan sadel

6. Pengaturan pegangan tangan
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Harap membuka sekrup pengatur ke�nggian untuk mengatur ke�nggan
pegangan tangan. Anda dapat memilih ke�nggian hingga 4 �ngkat.
Masing-masing �ngkat berjarak 8 cm. Sesuaikan �nggi pegangan tangan dengan 
ke�nggian badan Anda lalu putar sekrup ke arah kanan untuk mengencangkan.

Untuk mengatur jarak jauh dekatnya
sadel, putar sekrup pengatur jarak
yang berada di bawah sadel. Anda
dapat memilih jarak sadel hingga 5
�ngkat dan se�ap �ngkat berjarak
4.8cm. Pilihlah jarak sadel yang
sesuai dengan tubuh Anda kemudian
putar sekrup ke arah kanan untuk
mengencangkan.

Posisikan tongkat pergatur sudut pada posisi terendah, kemudian lipat badan
utama alat dan simpan pada tempat yang aman.

Terima kasih sudah membaca buku panduan ini.
Selalu pas�kan mur dan baut tetap terpasang kencang pada alat sebelum Anda berolahraga.

Perhatian Ke�ka hendak naik maupun turun dari alat, harap tetap
memegang pegangan tangan dengan kedua tangan.

<Tingkat 4>

tingkat 1

tingkat 2

tingkat 3

tingkat 4
<Tingkat 1>




