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Wskazówki:  

1. Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacją należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.  

2. Proszę zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.  

3. Produkt może nieznacznie się różnić od tego na zdjęciu ze względów modernizacyjnych.  

WAŻNE INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA   

OSTRZEŻENIE – Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem tej bieżni. Ważne jest to, by 

bieżnie regularnie konserwować przedłużając jej żywotność. Niestosowanie się do regularnej 

konserwacji może spowodować utratę gwarancji.   

Niebezpieczeństwo – Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem odłącz bieżnię od gniazdka przed 

czyszczeniem/ lub pracami serwisowymi.  

NIE UŻYWAJ PRZEDŁUŻACZA. NIE WOLNO PRÓBOWAĆ WŁĄCZAĆ WTYCZKI ZA POMOCĄ 

ADAPTERÓW ANI W INNY SPOSÓB MODYFIKOWAĆ DOSTARCZONYCH KABLI.  

1) Zamontuj bieżnię na płaskiej powierzchni z dostępem do odpowiedniego źródła napięcia  z 

uziemieniem.  

2) Najpierw umieść stopy na bocznych osłonach bieżni, uruchom bieżnię i wejdź na poruszający 

się pas na najwolniejszej prędkości. W ten sposób unikniesz uszkodzenia silnika. 

3) Nie używaj bieżni na mocno wyściełanej powierzchni lub dywanach o dużym i gęstym włosiu. 

Można uszkodzić zarówno dywan jak i bieżnię.  

4) Nie blokuj tylnej części bieżni. Zachowaj minimum 0,6 metrowy odstęp od tyłu bieżni do innych 

obiektów.  

5) Umieść urządzenie na stabilnej, równej powierzchni w trakcie użytkowania.  

6) Nigdy nie pozwalaj dzieciom na lub w pobliżu bieżni.  

7) Gdy biegasz, upewnij się, że klip z tworzywa sztucznego jest przymocowany do ubrania. Jest 

to dla własnego bezpieczeństwa, powinien spaść lub odsunąć z dala od bieżni.  

8) Trzymać ręce z dala od ruchomych części.  

9) Nigdy nie używaj bieżni, kiedy jest uszkodzony przewód lub wtyczka.   

10) Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni.  

11) Nie używaj rozpylanych aerozolów ponieważ iskry z silnika mogą zapalić łatwopalny płyn.  

12) Nigdy nie upuszczaj żadnych przedmiotów na urządzenie ani nie wkładaj żadnych obiektów do 

otworów.  

13) Bieżnia służy do domowego użytku i nie nadaje się do długiego biegania.  

14) W celu odłączenia, wyłącz wszystkie elementy, wyjmij  kluczyk bezpieczeństwa, a następnie 

wyjmij wtyczkę z gniazdka.  

15) Czujniki pulsu nie są urządzeniami medycznymi. Różne czynniki w tym ruch użytkownika 

może wpłynąć na dokładność odczytów tętna. Czujniki tętna służą jedynie jako pomoc w 

określeniu ogólnej tendencji tętna.  

16) Nie należy regulować wystających części, ponieważ może to spowodować ograniczeniu 

zakresu ruchu użytkownika.  

17) Używaj barierki, są one dla twojego bezpieczeństwa.  

18) Noś odpowiednie obuwie. Wysokie obcasy, sandały i bose stopy nie nadają się do używania 

bieżni. Zalecane są buty sportowe aby uniknąć zmęczenia nóg.  
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19) Dopuszczalna temperatura: 5°C do 40°C.  

20) Kategoria: HC (standard EN957) nadaje się do użycia domowego.  

21) Ograniczenia wagowe:120 kg  

22) UWAGA! Monitorowanie rytmu serca nie może być w pełni dokładne. Nadmierny wysiłek 

może doprowadzić do poważnych obrażeń lub nawet do śmierć. Jeśli zaczynasz czuć się 

słabo, należy natychmiast przerwać ćwiczenia.  

Wyjmij klucz bezpieczeństwa po użyciu, aby zapobiec używaniu niepowołanym osobom.  

WAŻNE INFORMACJE ELEKTRYCZNE  

OSTRZEŻENIE!  

1) NIGDY nie używaj wyłącznika różnico prądowego (GFCI) tej bieżni. Poprowadzić przewód z 

dala od ruchomych części oraz mechanizmów kół napędowych.  

2) NIGDY nie używaj generatora ani zasilacza UPS bieżni.  

3) NIGDY nie zdejmuj pokrywy bez uprzedniego odłączenia zasilania sieciowego.  

4) NIGDY nie wystawiaj bieżni na deszcz lub wilgoć. Ta bieżnia nie jest przystosowana do 

stosowania na zewnątrz, w pobliżu basenu czy innym środowisku o wysokiej wilgotności.   

WAŻNE INSTRUKCJE EKSPLOATACYJNE  

1) Włóż wtyczkę bezpośrednio do zasilania.  

2) Nachylenie może być regulowane ręcznie. 

3) Stały czas pracy wynosi mniej niż 2 godziny. Pamiętaj, aby przeczytać całą instrukcję przed 

rozpoczęciem użytkowania urządzenia.   

4) Pamiętaj, że zmiany prędkości i nachylenia nie pojawiaj a się natychmiast. Ustaw żądana 

prędkość i nachylenie na konsoli komputera i zwolnij przycisk regulacji. Komputer zacznie 

stosować polecenia stopniowo.  

5) Należy zachować ostrożność podczas uczestniczenia w innych aktywnościach podczas 

korzystania z urządzenia takich jak: oglądanie telewizji, czytanie itp. Te rzeczy mogą 

spowodować utratę równowagi lub mogą wywołać zejście z centrum pasa co może 

spowodować poważne obrażenia.  

6) Aby zapobiec utracie równowagi i nieoczekiwanym urazom, NIGDY nie wchodź na urządzenie 

kiedy pas jest w ruchu. Urządzenie rozpoczyna pracę z bardzo małą prędkością. Po prostu 

stojąc na pasie zacznij powoli przyspieszać aż nauczysz się obsługiwać się urządzenie.  

7) Zawsze trzymać się poręczy podczas dokonywania zmian sterowania.  

8) Klucz bezpieczeństwa znajduje się w urządzeniu. Wyjęcie klucza natychmiast zatrzymuje 

taśmę, bieżnia wyłączy się automatycznie. Włożenie klucza bezpieczeństwa spowoduje 

wyzerowanie wyświetlacza.  

9) Nie używaj zbyt dużego nacisku na klawisze sterujące konsolą. Są one ustawione precyzyjnie 

by poprawnie funkcjonować z małym naciskiem palca.  

10) To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej 

sprawności fizycznej, zdolności czuciowych lub umysłowych, lub braku doświadczenia i 

wiedzy, chyba że są one poinstruowane na temat korzystania z urządzenia przez osobę 

odpowiednio do tego.  
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11) Należy skonsultować się z lekarzem zanim zaczniesz biegać, jeśli masz jedną z 

następujących chorób:   

a. Kardiomiopatia, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroby układu oddechowego i inne 

przewlekłe choroby.  

b. Jeśli masz ponad 35 lat i wagę wyższą niż powinna być.  

c. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią.   

12) Proszę natychmiast przerwać ćwiczenia i skonsultować się z lekarzem, gdy czujesz zawroty 

głowy, ból klatki piersiowej lub innych objawów.  

13) Należy pić wodę po zrobieniu ćwiczeń dłuższych niż 20 minut.  

Ostrzeżenie:  Zalecamy, by skonsultować się z lekarzem bądź pracownikiem służby zdrowia przed 

rozpoczęciem treningu, szczególnie dla osób w wieku powyżej 35 lat lub osób z problemami 

zdrowotnymi. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy czy szkody jeśli nie 

zastosujesz się do naszych wymagań. Bieżnia powinna być starannie zamontowana i silnik powinien 

być osłonięty, dopiero możesz podłączyć zasilanie.  
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INSTRUKCJA MONTAŻU  

Po otwarciu kartonu, powinieneś znaleźć poniższe części:  

  
Spare parts list:  

LP.  CZĘŚĆ  Specyfikacja  Ilość  

A  RAMA GŁÓWNA    1  

A07 BLOK 

BEZPIECZEŃSTWA 

 1 

B07  KLUCZ W/ WKRĘTAK  S=13,14,15  1  

B08  5#KLUCZ IMBUSOWY  5 mm  1  

C31  KUBEK    2  

C06  KLUCZ  

BEZPIECZEŃSTWA  

  1  

C11  POKRYWA  LEWEJ  

PIONOWEJ RURKI  

  1  

C12  RIGHT  UPRIGHT  

TUBE COVER  

  1  

E15  ŚRUBA  M5*12  6  

E09  ŚRUBA  M8*15  10  

E25  PODKŁADKA  8  10  

NARZĘDZIA:  

5#KLUCZ IMBUOWY 5 mm - 1pcs,   

KLUCZ W/ WKRĘTAK S=13, 14,15 – 1 pcs  

Uwaga: Nie włączaj urządzenia zanim go nie zmontujesz.  
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KROKI MONTAŻOWE  

KROK 1:  

  

Otwórz opakowanie i wyjmij zawartość. Połóż 
ramę główną (A) na ziemi i upewnij się, że 
masz miejsce do pracy i obszar ten jest czysty.  
Proszę nie odcinać pasów (F) przed 

zakończeniem montażu.  

KROK 2:  

 

Zdemontuj śrubę M8x15 (E09) i blok 

bezpieczeństwa (A07) za pomocą klucza 

imbusowego (B08) 

KROK 3:  

  

Podnieść konsolę (B) oraz lewą i prawą rurkę 

pionową (A04, A05) w kierunku pokazanym 

strzałką.  

Uwaga: Kiedy podnosimy, upewnij się, że nie 

uciskasz przewodów wewnątrz pionowej rury. 

Trzymaj rurki i komputer ręką aby zapobiec ich 

upadkowi.  
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KROK 4: 

  

Użyj 5# klucza imbusowego (B08) i śrubę M8*15 

(E09) oraz podkładkę (E25), zablokuj prawą i 

lewą rurkę pionową (A04, A05) do ramy głównej 

(A01).  

KROK 5:  

  

Użyj 5# klucza nimbusowego (B08 oraz śruby 

M8*15 (E09) oraz podkładkę (E25) blokując 

konsolę na lewej i prawej rurze pionowej (A04, 

A05).  

  

KROK 6: 

  

Wcisnąć lewy i prawy wspornik osłony rury 
(C11, C12) na ramie (A01) i lewej i prawej 
rurze pionowej (A04, A05).   
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KROK 7:  

  

Umieść kubek (C30) na konsoli (B) w gnieździe.  

UWAGA: Należy wstawić kubek z boku gniazda 

wzdłuż szczeliny H.  

  

  

KROK 8: 

  

Odetnij paski montażowe (F) po zakończeniu 

montażu bieżni.  
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KROK 9:  

  

Przed uruchomieniem, należy włożyć klucz 

bezpieczeństwa  (C06)  do  obszaru 

magnetycznego konsoli (B) i zapiąć klip klucza 

do ubrania.   

Na wszelki wypadek, należy pociągnąć linkę 
klucza bezpieczeństwa, a urządzenie samo się 
zatrzyma.  

  

INSTRUKCJA SKŁADANIA  

Pociągnij:  

  

Złap miejsce K ręką a potem pociągnij w 

kierunku wskazywanym przez strzałkę aż do 

usłyszenia dźwięku, że rurka J się zablokowała.  

Pociągnij w dół:  
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Złap miejsce K ręką i lekko naciśnij, potem 

zegnie się rurka J, a rama bazowa rozłoży się 

automatycznie.  

METODY UZIEMIANIA  

Ten produkt musi być uziemiony. W razie niepoprawnego funkcjonowania lub awarii, uziemienie 

stanowi ścieżkę do odprowadzenia prądu elektrycznego, aby zmniejszyć ryzyko porażenia. Ten 

produkt jest wyposażony w kabel z przewodem do uziemienia i wtyczką z uziemieniem. Wtyczka musi 

być podłączona do odpowiedniego gniazdka, które jest prawidłowo zainstalowane i uziemione zgodnie 

z lokalnymi przepisami i normami.  

NIEBEZPIECZEŃSTWO – Niewłaściwe podłączenie przewodu uziemienia może spowodować ryzyko 

porażenia prądem. Sprawdź u wykwalifikowanego elektryka lub serwisanta jeśli masz wątpliwości co 

do tego czy urządzenie jest prawidłowo uziemione. Nie należy modyfikować wtyczki dostarczonej 

wraz z produktem, nie będzie pasować do gniazdka, należy zamontować odpowiednie gniazdko przez 

wykwalifikowanego elektryka.  

 Ten produkt jest przeznaczony do użytku w obwodzie napięcia nominalnego i posiada wtyczkę z 

uziemieniem, która wygląda tak jak na rysunku A. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do 

gniazdka posiadającego tę samą konfigurację co wtyczka. Nie należy stosować adaptera z tym 

produktem.  
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INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STEROWANIA  

  

WIDOK OKNA  

PRĘDKOŚĆ/ PULS: Wyświetla prędkość. Zakres prędkości to 1.0 – 14.0 km/h.  

Wyświetla tętno biegacza. Gdy zawodnik trzyma ręce nad czujnikami tętna umieszczonymi w 

uchwytach, system może obliczyć rytm bicia serca biegacza i wyświetlić go w tym oknie. Zakres ten 

wynosi 50-200 BMP (Dane te są tylko dla odniesienia i nie mogą być stosowane jako urządzenie 

medyczne).  

DYSTANS: Podczas ustawienia programów, w oknie pokazywany jest P1 - P12 - FAT. Wyświetlany 

jest dystans od 0,0 – 99.9 km. Gdy zegar osiągnie 99,9 to zresetuje się do 0,0 i zacznie liczyć od 

nowa. Kiedy będzie włączony tryb odliczania licznik będzie odliczał w dół od zadanej wartości aż do 

0,0. Kiedy będzie 0,0 urządzenie zatrzyma się powoli i pokaże się na wyświetlaczy END a następnie 

powraca do ustawień początkowych po 5 sekundach.  

CZAS: Wyświetla czas biegu od 0:00 do 18 godzin. Gdy licznik znajdzie się w maksymalnym 

położeniu 18 godzin, urządzenie zacznie wskazywać czas ponownie od 0:00 kontynuując swoją 

pracę. Kiedy urządzenie będzie w trybie odliczania w dół wyświetlacz będzie odliczał od zadanej 

wartości do 0:00. Gdy zegar osiągnie 0:00 urządzenie zatrzyma się powoli i wyświetli END a 

następnie automatycznie powróci do ustawienia początkowego po 5 sekundach.   

KALORIE: Wyświetla ilość spalonych przez biegacza kalorii. Kalorie będą liczone od 0 do 999. Gdy 

licznik osiągnie wartość 999 to zresetuje się do 0 i zacznie liczyć od nowa. W trybie odliczania w dół 

będzie odmierzał od zadanej wartości do 0. Kiedy osiągnie wartość 0 urządzenie zatrzyma się powoli i 

wyświetli END a następnie powróci do ustawienia początkowego po 5 sekundach.  

KROKI: Wyświetla kroki, które przeszedł użytkownik. Kroki będą wyświetlane od 0 do 99999. Gdy 

zostanie osiągnięta wartość 99999 licznik będzie znowu liczył od 0.  

MATRIX window: To okno pokazuje 400 metrów toru. Po zakończeniu okrążenia urządzenie 

przypomni ci dźwiękiem i pokażę liczbę okrążeń, które już przebiegłeś.  
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FUNKCJE KLAWISZY  

PROGRAM: Naciśnij ten przycisk aby przełączać i wybierać programy. Programy w zakresie od 

P1P12- FAT. P1-P12 są fabrycznie ustawione. Domyślny system biegu to 1.0 km/h  

MODE: Po naciśnięciu “STOP” naciśnij ten przycisk aby wybrać tryb. Ustawienia trybu obejmują 0:00, 

15:00, 1.0 i 50. 0:00 jest trybem manualnym, 15:00 jest odliczaniem w dół dla czasu (TIME), 1.0 jest 

odliczaniem w dół dla dystansu i jest odliczaniem w dół dla Kalorii (CALORIES). Podczas ustawienia 

każdego z trybów można nacisnąć przycisk prędkość +/- aby ustawić dane. Naciśnij przycisk START 

aby włączyć urządzenie (1.0 km/h jest domyślnym trybem pracy).  

START: Aby uruchomić urządzenie włóż koniec klucza bezpieczeństwa do konsoli a następnie 

naciśnij przycisk START (To urządzenie wymaga klucza bezpieczeństwa aby móc działać).  

STOP: Ten przycisk ma funkcję pauzy oraz zatrzymania (PAUSE/ STOP). Naciśnięcie tego przycisku 

w trybie biegu zatrzyma urządzenie a wszystkie dane zostaną zachowane. Okno prędkości pokaże 

“PAU”. Jeśli naciśniesz przycisk START w trybie pauzy urządzenie będzie kontynuować bieg. Jeśli 

naciśniesz STOP, urządzenie zatrzyma się i wszystkie dane zostaną przywrócone do ustawień 

początkowych.  

PRZYCISK PRĘDKOŚCI +/– : Kiedy urządzenie jest uruchomione naciśnięcie przycisków +/- 

zwiększy lub zmniejszy prędkość w odstępach 0.1km/h, naciśnięcie i przytrzymanie tych przycisków 

na okres ponad pół sekundy spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie prędkości w sposób ciągły.   

SZYBKIE PRZYCISKI PRĘDKOŚĆI 2, 4, 6, 8, 10, 12: Przyciski te są do ustawienia szybko zadanej 

prędkości pojedynczym przyciskiem do 2, 4, 6, 8, 10 or 12 km/h.  

Funkcja MP3: Istnieje możliwość podłączenia telefonu komórkowego do  odtwarzania muzyki, 

wybierz muzykę i wyreguluj głośność muzyki przez telefon.   

FUNKCJA USB: (Funkcja opcjonalna w zależności od wymagań klienta)  

• Slot USB :  Możesz włożyć urządzenie USB do tego slotu i włączyć muzykę, jak również 

naładować swój telefon lub tablet.  

• VOLUME+, VOLUME-, POPRZEDNIA PIOSENKA, NASTĘPNA PIOSENKA :  

Służy do regulacji głośności i wybierania utworów ze slotu USB.  

•  Po długim naciśnięciu tego przycisku można zmniejszyć głośność muzyki. Krótkie 

naciśnięcie spowoduje powrócenie do poprzedniego utworu.  

•  Po długim naciśnięciu tego przycisku można zmniejszyć głośność muzyki . Krótkie 

naciśnięcie spowoduje przejście do następnego utworu.    

• Wskazówka: Muzyka z MP3 i USB nie może być włączona w tym samum czasie. Należy wyjąć 

jedno z tych urządzeń.  

SZYBKIE URUCHOMIENIE (RĘCZNE)   

1. Otwórz przełącznik zasilania i włóż klucz bezpieczeństwa odciągając linkę od konsoli.  

2. Naciśnij przycisk START/STOP a system zacznie odliczać 3 sekundy, brzęczyk poinformuje i 

okno będzie wyświetlać odliczanie. Po 3 sekundach pas zacznie działać z prędkością 1.0 

km/h.  

3. Po uruchomieniu możesz dostosować prędkość i nachylenie w górę lub w dół.  

DZIAŁANIA PODCZAS PROCESU ĆWICZEŃ:  

1. Naciśnięcie speed-down spowoduje obniżenie prędkości  
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2. Naciśnięcie speed-up spowoduje zwiększenie prędkości.  

3. Naciśnięcie przycisku stop spowoduje zatrzymanie urządzenia.  

4. Trzymając uchwyt z pulsometrem dwiema rękami przez około 5 sekund spowoduje pokazanie 

danych o pulsie użytkownika.  

TRYB MANUALNY  

1. W trybie gotowości naciśnij przycisk START bezpośrednio a bieżnia zacznie działać z 

prędkością 1.0 km/h a nachylenie będzie wynosić 0. Pozostałe wskazania wyświetlacza 

zaczną odliczać w prawidłowym kierunku. Naciśnięcie SPEED +/-  spowoduje zmianę 

prędkości.  

2. W trybie gotowości naciśnięcie przycisku MODE pozwoli wprowadzić czas odliczania. Okno 

czasowe pokaże 15:00 i zacznie migotać. Naciśnięcie SPEED +/-  spowoduje zmianę długości 

czasu. Zakres to: 5:00 - 99:00.  

3. W tym ustawieniu naciśnięcie przycisku MODE spowoduje odliczanie dystansu. W oknie 

DISTANCE wyświetli się wartość 1.0 i zacznie migotać. Naciśnij przycisk SPEED +/- aby 

zmienić dystans. Zakres to: 0.5 - 99.9.  

4. Po ustawieniu odległości naciśnij MODE aby ustawić licznik kalorii. Okno CAL będzie 

wyświetlać wartość 50 i zacznie migotać. Naciśnij SPEED +/- lub INCLINE +/- aby ustawić 

wartość kalorii. Zakres to: 10 - 999.  

5. Po ustawieniu kalorii naciśnięcie przycisku MODE spowoduje wejście w ustawienia kroków 

(STEPS). Wyświetlacz SPEED będzie pokazywał 3.0 km/h, TIME będzie pokazywał 15:00 i 

będzie migał. Naciśnięcie SPEED +/- spowoduje ustawienie czasu ćwiczeń od 5:00 to 99:00. 

(Prędkość nie może być regulowana w trybie kroków (STEPS)).  

6. Po zakończeniu ustawień naciśnij START aby rozpocząć. Bieżnia będzie działać po 3 

sekundach. Po naciśnięciu SPEED +/- możliwa jest zmiana prędkości i nachylenia. Naciśnij 

STOP by zatrzymać bieżnię.  

PROGRAMY ZAINSTALOWANE FABRYCZNIE  

Istnieje 12 rodzajów fabrycznie zainstalowanych programów od P1 do P12.  

W początkowej stanie naciśnij przycisk PROGRAM a okno DISTANCE wyświetli P1 - P12.  

Wybierz swój ulubiony program a okno TIME zacznie migotać na 10:00. Naciśnij SPEED +/- aby 

ustawić czas ćwiczeń. Naciśnij START aby rozpocząć program, który został ustawiony. Wewnętrzne 

programy mogą zostać podzielone na 10 części. Czas dla każdej sekcji = całkowity czas podzielony 

przez 10.Podczas pracy każdej sekcji można nacisnąć przycisk SPEED aby ustawić prędkość ale 

urządzenie powróci do ustalonej prędkości przy wejściu do kolejnej sekcji.  

Kiedy urządzenie zakończy jeden program, system trzy razy da znać dzwonkiem i zatrzyma się.  

    

TABELA PROGRAÓW ĆWICZEŃ  

                

 

INTERWAŁ CZASU = USTAWIONY CZAS/10     

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

P1  Prędkość  2  4  3  4  3  5  4  2  5  3  

P2  Prędkość  2  5  4  6  4  6  4  2  4  2  

P3  Prędkość  2  5  4  5  4  5  4  2  3  2  

P4  Prędkość  3  6  7  5  8  5  9  6  4  3  
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P5  Prędkość  3  6  7  5  8  6  7  6  4  3  

P6  Prędkość  2  8  6  4  5  9  7  5  4  3  

P7  Prędkość  2  6  7  4  4  7  4  2  4  2  

P8  Prędkość  2  4  6  8  7  8  6  2  3  2  

P9  Prędkość  2  4  5  5  6  5  6  3  3  2  

P10  Prędkość  2  3  5  3  3  5  3  6  3  3  

P11  Prędkość  2  5  8  10  6  9  5  3  2  2  

P12  Prędkość  2  5  5  4  4  6  4  2  3  4  

ZAKRES PROGRAMU  

  PROGRAM  ORYGINALNIE   ZAKRES  

USTAWIEŃ  

ZAKRES 

WYŚWIETLACZA 

CZAS (MIN: 

SEKUNDY)  

0:00  10:00  5:00 - 99:00  0:00 - 99:59  

PRĘDKOŚĆ (KM/H)  1.0  1.0  1.0 - 14.0  0 - 14.0  

DYSTANS (KM)  0  1.00  0.5 - 99.9  0.00 - 99.9  

PULS (HYPO/MIN)  P  N/A  N/A  50 - 200  

KALORIE (THERM)  0  50  10 - 999  0 - 999  

TESTER CIAŁA  

W stanie początkowym naciśnij PROGRAM aby wejść w funkcję FAT (BMI tester), naciśnij MODE i 

wprowadź dane do F-1 - F-5 (F-1 SEX(płeć), F-2 AGE(wiek), F-3 HEIGHT(wzrost), F-4 

WEIGHT(waga), F-5 BODY FAT(tłuszcz)).  

Naciśnij SPEED +/- aby ustawić F-1 – F4 (patrz poniższy wykres). Potem naciśnij MODE aby ustawić 

F-5 i chwyć pulsometr. Wyświetlacz zacznie pokazywać twoje BMI po 3 sekundach. Wskaźnik masy 

ciała bada zależność między wysokością a wagą. Funkcja FAT jest przeznaczony do pomiaru BMI 

zarówno u mężczyzn jak i u kobiet. Idealny wskaźnik BMI powinien znajdować się w zakresie 20 - 25, 

jeśli jest poniżej 19, znaczy to że jesteś zbyt chudy. Jeśli jest pomiędzy 25 i 29 znaczy że masz 

nadwagę a jeśli jest powyżej 30 oznacza otyłość. (Dane są tylko do odniesienia i nie mogą być 

stosowane do celów medycznych).  

    

F-1  Płeć  01 mężczyzna  02 kobieta  

F-2  Wiek  10 - 99  

F-3  Wzrost  100 - 200  

F-4  Waga  20 - 150  

F-5  FAT  ≤19  Niedowaga  

FAT  = (20 - 25)  Normalna waga  

FAT  

 

Nadwaga  

FAT  Otyłość  

FUNKCJA BLOKADY  

Jeśli wyciągniesz linkę bezpieczeństwa bieżnia natychmiast się zatrzyma. We wszystkich oknach 

pojawią się “―――” i brzęczyk zaalarmuje trzy razy, że bieżnia musi się zatrzymać. Ponowne 

włożenie końca magnesu do komputera spowoduje ponowną pracę bieżni.  



16  

FUNKCJA OSZCZĘDZANIA ENERGII  

System jest wyposażony w funkcję oszczędzania energii. Po 10 minutach bezczynności wyświetlacz 

wyłączy się automatycznie. Można nacisnąć dowolny przycisk aby go wybudzić.  

WYŁĄCZANIE  

Wyłącz zasilanie. Możesz wyłączyć zasilanie aby zatrzymać bieżnię, nie spowoduje to uszkodzenia 

urządzenia.  

UWAGA  

1. Zaleca się utrzymanie niskiej prędkości podczas początkowych ćwiczeń oraz trzymanie się 

poręczy zanim zaczniesz biegać.  

2. Podłącz końcówkę magnesu bezpieczeństwa pociągając za linkę aby przypiąć klips do 

ubrania.  

3. Aby zakończyć bezpiecznie trening, należy nacisnąć przycisk STOP i wyciągnąć linkę 

bezpieczeństwa, bieżnia zatrzyma się natychmiast.  

INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ  

FAZA ROZGRZEWKI  

Ten etap pozwala uzyskać przepływ krwi w organizmie i mięśnie pracują prawidłowo. Zmniejsza to 

ryzyko skurczów mięśniowych i urazów. Wskazane jest aby wykonać kilka ćwiczeń rozciągających jak 

pokazano poniżej. Każdy odcinek powinno się wykonać w ciągu około 30 sekund nie zmuszając 

mięśni do szarpnięć. Jeśli coś boli zatrzymaj.  

FAZA ĆWICZEŃ  

Jest to etap w którym wkładasz największy wysiłek. Po regularnym stosowaniu mięśnie nóg będą 

silniejsze. Ćwiczyć zgodnie ze swoimi potrzebami ale ważne jest utrzymanie stałego tempa na całym 

etapie. Szybkość powinna być wystarczająca aby podnieść bicie serca do strefy docelowej pokazanej 

na poniższym wykresie.  

 
  

Ten etap powinien trwać co najmniej 12 minut, choć większość ludzi zaczyna od około 15-20 minut.  
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FAZA ROZLUŹNIENIA MIĘŚNI PO TRENINGU  

Ten etap jest po to, by pozwolić systemowi sercowo-naczyniowemu i mięśniom na wyciszenie. Jest to 

powtórka rozgrzewki np. zmniejszenie tempa kontynuując przez 5 minut. Ćwiczenia rozciągające 

powinny być powtarzane. Ponownie, należy pamiętać by nie zmuszać mięśni do szarpania.   

Jeśli masz trenera może trenować cię dłużej i ciężej. Wskazane jest aby ćwiczyć przynajmniej 3 razy 

w tygodniu. Jeśli to nie możliwe trenuj możliwie przez cały tydzień.  

BUDOWANIE MIĘŚNI  

Aby budować mięśnie na bieżni trzeba będzie mieć ustawioną dużą intensywność. Umieść obciążenia 

na mięśnie nóg i trenuj tak długo jak chcesz. Jeśli chcesz poprawić swoją kondycję potrzebujesz 

programu treningowego. Powinieneś trenować normalnie podczas rozgrzewki i schłodzenia ale pod 

koniec fazy ćwiczeń należy zwiększyć intensywność, dzięki czemu twoje będą pracować ciężej niż 

zwykle. Być może trzeba będzie zmniejszyć prędkość ale utrzymywać tętno w strefie docelowej.  

ODCHUDZANIE  

Ważnym czynnikiem jest tu ilość włożonego wysiłku. Im ciężej pracujesz, tym więcej kalorii spalisz. 

Trenuj tak samo jak byś chciał poprawić kondycję. Różnica jest celem.  

KONSERWACJA I PIELĘGNACJA  

Generalnie sprzątanie może przedłużyć żywotność i wydajność bieżni. Przechowuj urządzenie w 

czystości i odkurzaj regularnie. Czyszczenie obu stron pasa zapobiega gromadzeniu się pyłu pod 

taśmą. Miej czyste buty do biegania, dzięki czemu brud z butów nie zniszczy bieżni i pasa. Oczyść 

powierzchnię pasa czystą wilgotną szmatką. Wszystkie czynności serwisowe powinny być 

wykorzystywane przez autoryzowanego przedstawiciela serwisu, ponieważ użytkownik nie posiada 

części serwisowych.  

• W celu lepszego utrzymania bieżni i przedłużenia żywotności zaleca się włączenie urządzenia 

na 10 minut co 2 godziny gdy było wyłączone i nie używane.  

• Luźny pas spowoduje zsunięcie się biegacza podczas biegu, zbyt mocno naciągnięty pas 

spowoduje spadek wydajności silnika tworząc większe tarcie między wałkiem a pasem. 

Odpowiednia szczelina w temperaturze pokojowej to 50-75 mm od płyty bieżni.  

  
  

CENTROWANIE BIEŻNI  

Umieść bieżnię na równym podłożu i ustaw go na 3-5 km/h aby sprawdzić czy pas prawidłowo się 

przesuwa.  

Jeśli uruchomiona taśma wędruje na prawo obróć śrubę 

regulacyjną po prawej stronie o ¼ obrotu według 

wskazówek zegara, następnie obrócić lewą śrubę 

regulacyjną o ¼ obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu 

zegara. Jeśli pasek nie rusza się, powtarzaj tę czynność 

dopóki zostanie wycentrowany. Spójrz na rysunek A.  
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Jeśli uruchomiona taśma wędruje na lewo obróć śrubę 

regulacyjną po lewej stronie o ¼ obrotu według 

wskazówek zegara, następnie obrócić prawą śrubę 

regulacyjną o ¼ obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu 

zegara. Jeśli pasek nie rusza się, powtarzaj tę czynność 

dopóki zostanie wycentrowany. Spójrz na rysunek B.  

  

Z biegiem czasu pas poluźni się. Aby naciągnąć pas, 

skręć prawą i lewą stronę śrubami regulacyjnymi o jeden 

pełny obrót w prawo i sprawdź naciąg pasku. Kontynuuj 

ten proces, aż pasek będzie właściwie napięty. Upewnij 

się, że obie strony będą jednakowo wyrównane. Spójrz na 

rysunek C.  

  

CZYSZCZENIE  

Generalnie sprzątanie jednostki znacznie przedłuży żywotność bieżni. Utrzymuj bieżnię czystą 

poprzez regularne odkurzanie. Pamiętaj, aby oczyścić odsłonięte części po obu stronach pasa bieżni 

a także szyny boczne. To zmniejsza gromadzenie się różnych rzeczy pod spodem pasa bieżni. Górną 

część pasa bieżni można czyścić wilgotną ściereczką z mydłem. Należy uważać aby ciecze trzymać z 

dala od  napędu bieżni lub taśmy.  

Ostrzeżenie: Przed zdjęciem pokrywy silnika należy zawsze odłączyć bieżnię od gniazdka. 

Przynajmniej raz w roku zdjąć pokrywę silnika i odkurzyć pod nią.  

PAS BIEŻNI I SMAROWANIE POKŁADU  

Bieżnia ta jest wyposażona we wstępnie nasmarowany, niewymagający konserwacji system 

pokładowy. Tarcie pasa / pokładu może odgrywać ważną rolę w funkcjonowaniu i żywotności bieżni, 

wymagając okresowego smarowania. Zalecamy okresową kontrolę pokładu.  

Zaleca się smarowanie pokładu zgodnie z następującym harmonogramem:  

• Smarowanie jest wymagane co 300 km użytkowania. Urządzenie zaalarmuje użytkownika 

sygnałem dźwiękowym i wyświetli OIL. Nałożyć olej na środek pasa bieżni. 

• Po nałożeniu oleju naciśnij STOP przez co najmniej 3 sekundy. Alarm zostaje anulowany, a 

komunikat znika. 

• Zawsze używaj oleju silikonowego inSPORTline. 
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SCHEMAT  

  

LISTA CZĘŚCI  
Lp.  Opis  Specyfikacja  Ilość  
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A01  RAMA PODSTAWY    1  

A02  RAMA GŁÓWNA    1  

A03  RAMA KONSOLI    1  

A04  LEWA PIONOWA RURA    1  

A05  PRAWA PIONOWA RURA    1  

A06  WSPORNIK SILNIKA    1  

B01  PRZEDNIA ROLKA    1  

B02  TYLNA ROLKA    1  

B03  CYLINDER    1  

B04  BLACHA ŻELAZNA    2  

B05  TULEJA OBRACANA    2  

B06  ZŁĄCZKA    2  

B07  KLUCZ W/WKRĘTAK  S=13,14,15  1  

B08  5# KLUCZ IMBUSOWY  5 mm  1  

B09  SIATKA GŁOŚNIKA    1  

C01  GÓRNA POKRYWA KONSOLI    1  

C02  PANEL KONSOLI    1  

C03  POKRYWA PRZYCISKÓW KONSOLI    1  

C04  ŁUK OCHRONNY    1  

C05  BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA    1  

C06  KLUCZ BEZPIECZEŃSTWA    1  

C07  GÓRNA POKRYWA SILNIKA    1  

C08  BOCZNA POKRYWA SILNIKA    1  

C09  LEWA TYLNA POKRYWA    1  

C10  PRAWA TYLNA POKRYWA    1  

C11  POKRYWA LEWGO BOCZNEGO 

WSPORNIKA  

  1  

C12  POKRYWA PRAWEGO BOCZNEGO 

WSPORNIKA  

  1  

C13  SZYNY BOCZNE    2  

C14  BIEŻNIA    1  

C15  KWADRATOWA PODKŁADKA    4  

C16  GUMOWA PODKŁADKA    4  

C17  PIANKA    2  

C18  PODKŁADKA CYLINDRYCZNA    2  

C19  PAS SILNIKA    1  

C20  KOŁO NAPĘDOWE    2  
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C21  POKRYWA KOŁA    2  

C22  REGULOWANY OCHRANIACZ KOLANA    2  

C23  PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY    2  

C24  PODKLADKA POD STOPĘ    4  

C25  WKŁAD CYLINDRYCZNY    2  

C26  NIEBIESKA PODKŁADKA    2  

C27  KLAMRY DRUTU    1  

C28  GUMOWA PODKŁADKA    2  

C29  REGULOWANA GUMOWA PODKŁADKA    2  

C30  KUBEK    2  

C31  PODSTAWKA NA I-PADA    1  

D01  KOMPUTER POKŁADOWY    1  

D02  PANEL KONTROLNY    1  

D03  KLAWIATURA    1  

D04  PRZEWODY OD KLAWIATURY    1  

D05  PRZEWÓD GŁÓWNY    1  

D06  ŚRODKOWY PRZEWÓD SYGNAŁOWY    1  

D07  DOLNY PRZEWÓD    1  

D08  START&STOP    1  

D09  PULSOMETR    1  

D10  DOLNY PRZEWÓD PULSOWY    2  

D11  GÓRNY PRZEWÓD PULSOWY    1  

D12  CZUJNIK PRZĘDKOŚCI    1  

D13  PRZEWÓD KLUCZA BEZPIECZEŃSTWA    1  

D14  PRZEWÓD SYGNAŁOWY AC    1  

D15  PRZEWÓD SYGNAŁOWY AC    1  

D16  PRZEWÓD SYGNAŁOWY AC    1  

D17  SILNIK    1  

D18  KWADRATOWY PRZEŁĄCZNIK    1  

D19  RUCHOMA PŁYTA    1  

D20  ZABEZPIECZENIE PRZED  

PRZECIĄŻĘNIEM  

  1  

D21  PIERŚCIEŃ MAGNESOWY    1  

D22  RDZEŃ MAGNETYCZNY    1  

D23  PRZEWÓD ZASILAJĄCY    1  

D25  WKRĘT  ST4.2*15  6  

D26  PODKŁADKA ANTYPOŚLIZGOWA    2  
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D27  URZĄDZENIE INDUKCYJNE  OPCJONALNIE  1  

D28  FILTR  OPCJONALNIE  1  

 

D29  PRZEWÓD SYGNAŁOWY    1  

D30  PRZEWÓD UZIEMIENIA    1  

D31  PŁYTA ŁĄCZĄCA INDYKCYJNE    1  

D32  ŚRUBA  M5*8  2  

D33  WKRĘT  ST4.2*12  4  

D34  WKRĘT  ST2.9*6.0  16  

D35  DŹWIĘKOWY PRZEWÓD WEJ/WYJ    1  

D36  NASADKA MODUŁU AUDIO    4  

D37  PRZEWÓD DŹWIĘKOWY    1  

D38  GŁOŚNIK    2  

D39  KABEL MP3    1  

D40  PRZEWÓD ZASILAJĄCY USB     1  

D41  MODUŁ USB    1  

D42  PRZEWÓD KONTROLNY DŹWIĘKU    1  

D43  PRZEWÓD WYJŚCIOWY USB    1  

D44  MODUŁ BLUETOOTH    1  

D45  PRZEWÓD ŁĄCZNOŚCI BLUETOOTH     1  

D46  WKRĘT  ST2.9*6.0  4  

E01  NAKRĘTKA  M8  6  

E02  NAKRĘTKA  M6  2  

E03  ŚRUBA  M8*38  2  

E04  ŚRUBA  M8*35  2  

E05  ŚRUBA  M8*40  2  

E06  ŚRUBA  M8*45  3  

E07  ŚRUBA  M8*30  1  

E08  ŚRUBA  M8*20  4  

E09  ŚRUBA  M8*15  12  

E10  ŚRUBA  M10*30  2  

E11  ŚRUBA  M6*55  3  

E12  ŚRUBA  M6*35  8  

E13  ŚRUBA  M8*35  1  

E14  WKRĘT  ST4.2*20  6  

E15  ŚRUBA  M5*12  8  

E16  WKRĘT  M5*8  5  
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E17  WKRĘT  ST4.2*12  12  

E18  WKRĘT  ST4.2*55  2  

E19  WKRĘT  ST4.2*25  2  

E20  WKRĘT  ST2.9*8  2  

E21  WKRĘT  ST2.9*6  17  

E22  WKRĘT  ST4.2*12  16  

E23  PODKŁADKA  φ26*φ10*2.0  2  

E24  PODKŁADKA  6  3  

E25  PODKŁADKA  8  14  

E26  PODKŁADKA  8  6  

E27  PODKŁADKA  8  7  

E28  WKRĘT  ST2.9*4  4  

E29  WKRĘT  ST3.5*10  2  

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW  

1. Nie ma nic na wyświetlaczu po podłączeniu urządzenia  

a. Proszę sprawdzić przycisk przeciwprzeciążeniowy zabezpieczający przed przeciążeniem. 

Jeśli jest wybity proszę go nacisnąć.  

b. Należy upewnić się, że źródło zasilania, zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe i 

transformator są dobrze podłączone.   

c. Należy upewnić się, że przewody od komputera pokładowego są dobrze podłączone.   

d. Sprawdź transformator, jeśli jest popsuty należy wymienić na nowy.  

2. E01 na wyświetlaczu: brak sygnału z komputera pokładowego  

a. Proszę sprawdzić przewód od napędu do komputera pokładowego, jeśli przewód jest 

uszkodzony należy go wymienić.  

b. Proszę sprawdzić części elektroniczne w komputerze. Jeśli są zepsute wymień je na nowe. c. 

Wymień transformator.  

3. E02 na wyświetlaczu: Ochrona przeciwwybuchowa lub błąd silnika  

a. Proszę sprawdzić przewód od silnika i dobrze go podłączyć. Jeśli nie ma żadnego problemu z 

połączeniem, wymień silnik.  

b. Jeśli z panelu kontrolnego wydobywa się podejrzany zapach lub występuje zwarcie należy 

wymienić sterownik.  

c. Należy upewnić się że napięcie jest na prawidłowym poziomie.  

4. E03 na wyświetlaczu: Brak sygnału  

a. Jeśli na wyświetlaczu pojawia się E03 od 5 do 8 sekund to oznacza że nie ma sygnału. 

Sprawdź czy jest dobrze podłączony lub podłącz ponownie. Jeśli czujnik nie działa należy 

wymienić na nowy.  

b. Jeśli sygnał z panelu sterowania jest zły proszę wymienić sterownik.  
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5. E04 lub E06 na wyświetlaczu: Zła pochyłość  

a. Sprawdź czy przewód sygnałowy nachylenia silnika jest dobrze podłączony.  

b. Sprawdź czy przewód sygnałowy pochylenia silnia jest dobrze podłączony po prawej stronie.  

c. Sprawdź przewód nachylenia silnika, jeśli to konieczne wymień go lub urządzenie nachylenia 

silnika.  

d. Proszę wymienić sterownik.  

e. Jeżeli przewody są dobrze podłączone należy zresetować sterownik przyciskiem.  

6. E05 na wyświetlaczu: przeciążenie prądowe  

a. Jeśli prąd jest zbyt silny, system będzie chronić przed wyłączeniem. Proszę ponownie włączyć 

urządzenie.  

b. Możliwe że jedna z części urządzenia jest zablokowana i powoduje problem z silnikiem. 

Należy dodać oleju do urządzenia i uruchomić ponownie.  

c. Proszę sprawdzić czy nie występuje podejrzany zapach z silnika. Jeśli tak to proszę wymienić 

silnik.  

d. Proszę sprawdzić czy nie występuje podejrzany zapach z kierownicy, jeśli tak to proszę 

wymienić sterownik.  

7. E08 na wyświetlaczu: Awaria sterownika  

Proszę wymienić sterownik.  

8. Nie można uruchomić urządzenia. Czas zaczyna się odmierzać ale silnik nie zaczyna 

pracować. Nie ma błędu na wyświetlaczu.  

a. Proszę sprawdzić czy przewód jest dobrze podłączony z silnikiem.  

b. Proszę sprawdzić przewód bezpieczeństwa na kierownicy. Jeśli jest uszkodzony proszę go 

wymienić.   

c. Proszę sprawdzić sterownik tranzystora IGBT. Jeśli jest uszkodzony wymień go 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go 

zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym 

złomowisku. 

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc 

chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o 

więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji. 

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu. 
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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 
miesięcy). 
 

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 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. 
 

 
inSPORTline Polska 

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko 
Telefon:  +48 510 275 999 

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

 

 

http://www.e-insportline.pl/

