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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

 Przed rozpoczęciem jazdy należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do 
wykorzystania w przyszłości. 

 Sprawdź, czy wszystkie elementy, śruby i nakrętki są dobrze dokręcone. Sprawdź kółka i 
łożyska pod kątem zużycia. Wymień je natychmiast, jeśli to konieczne. 

 Zwrócić uwagę na ograniczenia prędkości i poprawne hamowanie. 

 Nie stwarzaj zagrożenia dla siebie lub innych osób podczas jazdy. Nie jeździć na stromych 
zboczach lub na nierównej powierzchni. 

 Nie wykonywać niewłaściwej regulacji lub konserwacji. Może to zmniejszyć bezpieczeństwo 
tego urządzenia. Używaj go tylko zgodnie z niniejszym podręcznikiem. 

 Niewłaściwe użycie może spowodować poważne obrażenia ciała (nawet śmiertelne) lub 
uszkodzenie. 

 Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzenia lub zużycia. Zużyte części należy 
natychmiast wymienić. 

 Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia. Nie używaj też, jeśli znajdziesz na tym 
urządzeniu jakieś ostre krawędzie. 

 Zdobądź doświadczenie przed pierwszym jazdą. Przed pierwszym użyciem spróbuj nauczyć 
się prawidłowo jeździć tym urządzeniem. Jeśli nie jesteś pewien, poproś inną osobę o pomoc 
lub porady. 

 Zwróć uwagę. Korzystanie z tego urządzenia na drogach publicznych lub chodnikach (lub w 
innych miejscach) nie jest wszędzie dozwolone. Upewnij się, że nie naruszasz miejscowych 
praw i przepisów na tym urządzeniu. Jeśli nie jesteś pewien, poproś władze lokalne. 

 Nie używaj go na drogach publicznych (w tym autostradach). 

 W jednym czasie z urządzenia może korzystać tylko jedna osoba. Nie używaj go do transportu 
innych osób. 

 Nigdy nie używaj go w ciemności ani w nocy. Nie używaj go w pogarszających się warunkach 
widoczności lub o zmierzchu. 

 Przed każdą jazdą załóż ochraniacze (łokieć, kolano, nadgarstek itp.) oraz kask. 

 To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Nie używaj go do celów 
komercyjnych. 

 Nie pozwól dzieciom korzystać z tego urządzenia.  

 To urządzenie nie jest odpowiednie zarówno dla osób starszych, jak i dla kobiet w ciąży. 

 Nie jeździć po piciu lub używaniu narkotyków. Nie przewozić przedmiotów podczas jazdy. 

 Zapoznaj się z lokalnymi zasadami ruchu i przestrzegaj lokalnych przepisów prawnych. Miej 
szacunek dla pieszych. 

 Kontroluj prędkość i zwróć uwagę na wszystkie fakty, które mogą mieć wpływ na jazdę. Dobra 
widoczność jest bardzo ważna. Nie przekraczaj ograniczenia prędkości i przestrzegaj limitu 
wagi, aby uniknąć wypadku. 

 W przypadku jakiegokolwiek wypadku, pozostań na miejscu i poczekaj na pomoc. 

 Podczas jazdy razem z innymi użytkownikami należy zachować bezpieczną odległość, aby 
uniknąć kolizji. 

 Inne czynności (takie jak korzystanie z telefonu, słuchanie muzyki itp.) mogą odwrócić uwagę 
od jazdę. Nie rób tego. 

 Nie jeździć na śliskich lub mokrych drogach i nie używaj go w deszczu. Nie jeździć na 
nierównej powierzchni. Nie używaj go w śniegu lub w chłodnym terenie. Unikaj przeszkód, 
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dirtowania, małych kamieni i stromych zboczy. Używaj tego urządzenia tylko na płaskiej i 
czystej powierzchni. 

 Podczas korzystania z tego urządzenia przestrzegaj wagi i ograniczeń prędkości. 

LIMITY 

Szanuj te ograniczenia, aby bezpiecznie korzystać z tego produktu: 

Maksymalne ograniczenie prędkości: 12 km / h 

Maksymalne limit wagowy: 100 kg 

LISTA CZĘŚCI 

 

Lp. Nazwa Ilość (szt.) 

1 Klucz imbusowy 1 

2 Klucz imbusowy 1 

3 Śruba imbusowa M8 * 50 mm 4 

4 Pokrętło 1 

5 Śruba imbusowa M8 * 20 mm 4 

6 Nakrętka antypoślizgowa M8 6 

KROKI MONTAŻOWE 

Wykonaj następujące kroki, aby prawidłowo zmontować urządzenie: 

Krok 1: Otwórz opakowanie i sprawdź, czy nie brakuje jakiejś części. 

Krok 2: Użyj klucza imbusowego (2) do montażu złączy rączki i ramy za pomocą 2 nakrętek 
antypoślizgowych M8 (6). 



5 

 

  

Krok 3: Siedzisko: Użyj klucza imbusowego (1), aby przymocować siedzisko do wspornika 
poprzecznego czterema śrubami imbusowymi M8 * 20 mm (5). 

  

Krok 4: Uchwyty: Użyj klucza imbusowego (2) i klucza imbusowego (1) do montażu uchwytów za 
pomocą czterech śrub M8 * 50MM (3) i czterech nakrętek antypoślizgowych M8 (6). Przed kolejnym 
krokiem upewnij się, że masz prawidłowo założone uchwyty. 

  

Krok 5: Przednia rura: włóż ją do rury i wyreguluj odpowiedni otwór. Użyj pokrętła (4), aby dopasować 
go do właściwej długości. 

  

Krok 6: Przymocuj kompletny zespół do deskorolki i wyreguluj nakrętkę na końcu poprzecznego 
podparcia tak, aby pasował do rozmiaru deskorolki. Przymocuj ten zespół do deski za pomocą 
pasków. Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy paski są mocno dokręcone. 
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OSTRZEŻENIE:  

 Nie pozwól urządzeniu działać bez obecności osoby siedzącej. To może być niebezpieczne. 

 Jeśli chcesz odłączyć urządzenie od płyty, zdejmij paski. 

BEZPIECZNE KORZYSTANIE 

Przed każdą jazdą: 

1. Usiądź na fotelu. 

2. Chwyć uchwyty w pozycji poziomej. 

3. Włącz przełącznik zasilania. 

 

Zatrzymanie poziome 

Trzymaj oba uchwyty w pozycji poziomej. 
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Wstecz 

Podnieś oba uchwyty. 

 

Naprzód 

Naciśnij oba uchwyty. 

 

Skręć w lewo 

Nie ruszaj lewego uchwytu. 

Opuść prawy uchwyt. 

 

Skręć w prawo 

Nie ruszaj prawego uchwytu. 

Opuść lewy uchwyt. 

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 

Regularna konserwacja i czyszczenie może wydłużyć żywotność urządzenia.  

 Sprawdź wszystkie części, koła i łożyska pod kątem zużycia. 

 Natychmiast wymień uszkodzone lub zużyte części. 

 Nie używać dużej ilości wody do mycia. Części metalowe mogą zardzewieć. 

 Używaj tylko niewielkiej ilości wody z mydłem (zimna lub letnia). 

 Użyj ściereczki do czyszczenia. 

 Nie używać środków chemicznych do czyszczenia. 
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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 
miesiące). 
 

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 pokrywa koszty ewentualnego 
transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji. 
 
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/

