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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości. 

• Przed pierwszym użyciem przeczytaj całą instrukcję. 

• Przed montażem i pierwszym użyciem należy przeczytać cały podręcznik użytkowania. 
Bezpieczne i wydajne korzystanie może być osiągnięte tylko wtedy, gdy urządzenie jest 
montowane, konserwowane i użytkowane prawidłowo. Twoim obowiązkiem jest upewnienie 
się, że wszyscy użytkownicy są poinformowani o wszystkich ostrzeżeniach i środkach 
ostrożności. 

• Jeśli pacjent przyjmuje leki wpływające na tętno lub ciśnienie krwi, przed rozpoczęciem 
jakiegokolwiek programu treningowego należy skonsultować się z lekarzem. 

• Bądź świadomy sygnałów ciała. Niewłaściwe lub nadmierne ćwiczenia mogą powodować 
uszczerbek na zdrowiu. 

• Przerwij ćwiczenia, jeśli wystąpią jakiekolwiek z następujących objawów: ból, ucisk w klatce 
piersiowej, nieregularne tętno, skrajne krótkie oddechy, zawroty głowy lub nudności. Przed 
kontynuowaniem programu treningowego należy skonsultować się z lekarzem. 

• Trzymaj dzieci i zwierzęta domowe z dala od urządzenia. Urządzenie jest przeznaczone 
wyłącznie do użytku dla dorosłych. 

• Korzystaj z urządzenia na solidnej, płaskiej powierzchni z pokrywą ochronną podłogi lub 
dywanu. Ze względów bezpieczeństwa zachowaj co najmniej 0,6 m wolnego miejsca wokół 
urządzenia. 

• Przed każdym rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy sprawdzić, czy nakrętki i śruby 
są dobrze dokręcone. 

• Poziom bezpieczeństwa urządzenia może być utrzymywany tylko wtedy, gdy jest regularnie 
sprawdzany pod kątem uszkodzeń i zużycia. 

• Zawsze używaj urządzenia w sposób wskazany. Nie używaj urządzenia, jeśli znajdziesz jakieś 
wadliwe elementy lub jeśli podczas używania słychać nietypowy hałas pochodzący z 
urządzenia. Natychmiast napraw urządzenie. 

• Noś odpowiednią odzież. Nie należy nosić luźnej odzieży, która może zostać złapana przez 
urządzenie lub może ograniczyć ruch. 

• Urządzenie nie nadaje się do celów terapeutycznych. 

• Żadna część regulowana nie powinna wystawać ani ograniczać ruchu użytkownika. 

• Uważaj, aby nie uszkodzić pleców podczas podnoszenia lub przenoszenia urządzenia. W 
razie potrzeby poproś o pomoc inną osobę. 

• Waga: 150 kg 

• Kategoria: SB (EN 957-1 i EN 957-7, nadające się do użytku profesjonalnego i 
komercyjnego) 

• OSTRZEŻENIE! Monitorowanie częstości pracy serca może nie być całkowicie dokładne. 
Nadmierny wysiłek podczas treningu może prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet 
śmierci. Jeśli zaczniesz czuć się słabo, natychmiast przerwij ćwiczenia. 
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PARAMETRY 

Wymiary 126.5 x 57 x 192.5 cm 

Wymiary po złożeniu 245 x 57 x 112 cm 

Waga 40 kg 

Waga koła zamachowego 3 kg 

Układ hamulcowy Magnetyczny 

Poziomy oporu 16 

Zakres miejsca siedzącego 99 cm 

Limit wagi 150 kg 

LISTA CZĘŚCI 

 

Lp. Pozycja Ilość Lp. Pozycja Ilość 

1 Rama główna 1 10 Panel sterowania 1 

3 Przedni stabilizator 1 13 Siedzenie 1 

4 Tylny stabilizator  1 38L Pokrywa przednia (lewa) 1 

5 Wspornik pedałów 1 38P Pokrywa przednia (prawa) 1 

8 Szyna ślizgowa 1  Narzędzia i materiały 
przyłączeniowe 

1 
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MONTAŻ 

KROK 1 

1. Przymocuj lewą i prawą pokrywę stóp (38L, 38P) do ramy głównej (1) za pomocą wkrętów 
(86). 

2. Przymocuj przedni stabilizator (3) do ramy głównej (1), jak pokazano na rys. a. Użyj śrub 
imbusowych (20), sprężystych podkładek (21) i podkładek płaskich (22), jak pokazano na rys. 
b. 

 

KROK 2 

1. Przymocuj belkę ślizgową (8) do ramy głównej (1) za pomocą śrub imbusowych (20), 
sprężystych podkładek (21) i podkładek płaskich (22). 

2. Przymocuj tylny stabilizator (4) do belki ślizgowej (8) za pomocą śrub imbusowych (20), 
sprężystych podkładek (21) i podkładek płaskich (22), jak pokazano na rys. a. 
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3. Przymocuj wstępnie zmontowany ogranicznik za pomocą nakrętki (28 i 26) i ogranicznika (26) 
do belki ślizgowej (8) za pomocą śrub imbusowych (27), jak pokazano na rys. b. 

 

KROK 3 

Przymocuj wspornik pedałów (5) do ramy głównej (1) za pomocą śrub imbusowych (20), podkładek 
sprężystych (21) i podkładek płaskich (22). 
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KROK 4 

Nadepnij na dźwignię stopki (9), aby złożyć i rozłożyć belkę ślizgową (8), jak pokazano na rysunku. 

 

KROK 5 

1. Podłącz górny kabel komputera (101) i kable czujników (102, 103) do panelu sterowania (10). 

2. Przymocuj panel sterowania (10) do wspornika panelu sterowania za pomocą śrub (76), jak 
pokazano na rysunku w powiększeniu. 

3. Dopasuj prowadnicę kierownicy (2) do odpowiedniego położenia, jak pokazano na rysunku w 
powiększeniu. 

4. Podłącz zasilacz i włącz panel sterowania. 
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REGULACJA PEDAŁÓW 

Regulacja - zwiększanie 

Wyciągnij klipsy na płytach mocujących pedał (15) i jednocześnie naciskaj pedały w dół, jak pokazano 
na rysunku poniżej. 

 

Regulacja - zmniejszanie 

Nie ma potrzeby wyciągania zacisków. Aby zmniejszyć rozmiar pedałów, wystarczy je pociągnąć, jak 
pokazano na rysunku poniżej. 
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PANEL STEROWANIA 

 

Funkcje wyświetlacza 

FUNKCJA OPIS 

WATTS Zakres wyświetlania: 0-999 W; Zastępuje wyświetlanie 
kalorii 

CALORIES Wyświetla liczbę spalonych kalorii; Zastępuje 
wyświetlanie mocy. 

Zakres wyświetlania: 0-9999 cal; Zakres regulacji: 0-
9990 cal 

DISTANCE Wyświetla odległość wiosłowania. 

Zakres wyświetlania: 0-99999 m; Wartość wzrasta / 
maleje o 100 m 

PULSE  Wyświetla bpm podczas ćwiczeń. 

Zakres wyświetlania: 30-230 bpm 

TIME/500M Wyświetla czas ćwiczeń. 

Zakres wyświetlania: 0: 00 ~ 99: 00 min 

Wartości są skanowane co 6 sekund. Komputer 
wyświetli czas potrzebny na zakończenie 500 m zgodnie 
z aktualną prędkością. 

SPM Zakres wyświetlania: 0-99; Wartość wzrasta / maleje o 5 
spm 

LOAD Regulacja poziomu oporu. 

Liczba poziomów oporu: 16 

STROKES Wyświetla zakończone uderzenia. 

Zakres wyświetlania: 0-9999 uderzeń 

Sumy kresek aktualizowane są co 6 sekund. 

Aby wyczyścić całkowitą liczbę uderzeń, wyjmij wtyczkę 
z gniazdka. 

TIME Wyświetla czas ćwiczeń. 
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MANUAL Tryb ręczny. 

PROGRAM Wybierz jeden z 12 wstępnie ustawionych programów. 

H.R.C. Tryb kontroli tętna. 

RACE Wyścig wioślarski z komputerem. 

USER Stwórz własny profil poziomu oporu. 

Funkcje przycisków 

PRZYCISK FUNKCJA 

Up Zwiększ wartość lub poruszaj się w górę przez zaznaczenie. 

Down Zmniejsz wartość lub poruszaj się w dół przez zaznaczenie. 

Enter Potwierdź ustawienie lub wybór. 

Reset 

Naciśnij klawisz, aby usunąć wartość w ustawieniach. 

Naciśnij klawisz po zakończeniu ćwiczeń, aby powrócić do 
menu głównego. 

Przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby ponownie 
uruchomić panel sterowania. 

Start/Stop Naciśnij, aby rozpocząć lub przerwać ćwiczenia. 

Recovery Naciśnij, aby zmierzyć stan odzyskiwania tętna. 

Operacje 

1. WŁĄCZANIE 

Podłącz urządzenie do zasilania (lub naciśnij przycisk RESET przez 2 sekundy). Komputer 
włącza się z dźwiękiem i wyświetli wszystkie panele na wyświetlaczu przez 2 sekundy (rys. 1). 
Wybierz USER, a następnie naciśnij UP i DOWN, aby wybrać jeden z programów USER (U1-
U4) i potwierdź klawiszem ENTER. Następnie wejdź w tryb ustawień treningu. Po 
zakończeniu ćwiczeń opór powraca do najniższego poziomu. 

 

Fig. 1 

2. TRYB UŚPIENIA 

Jeśli urządzenie nie wykryje żadnego uderzenia serca ani nie zostaną wciśnięte żadne 
przyciski przez 4 minuty, wyświetlacz wyłączy się, a opór powróci do najniższego poziomu. 
Wszystkie zmierzone wartości zostaną zapisane podczas następnego ćwiczenia. 

3. WYBÓR FUNKCJI 

W ustawieniach treningu na wyświetlaczu będzie migać napis "MANUAL". Naciśnij UP i 
DOWN, aby wybrać opcję MANUAL → PROGRAM → H.R.C. → RACE → USER. Potwierdź 
naciskając ENTER. 
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4. TRYB RĘCZNY 

a. Wejdź w tryb ręczny, naciskając przycisk START / STOP w menu głównym. 

b. Można również wybrać tryb, wybierając go za pomocą przycisków UP i DOWN oraz 
potwierdzając klawiszem ENTER. 

c. Naciśnij UP i DOWN, aby ustawić wartość docelową dla TIME, DISTANCE, CAORIES lub 
PULSE i naciśnij ENTER (rys. 2). (TIME i DISTANCE nie można wstępnie jednocześnie 
ustawić). 

d. Naciśnij START / STOP, aby rozpocząć ćwiczenia (rys. 3). Ustawione wartości zaczną się 
odliczać od wartości docelowej. Naciśnij przycisk UP i DOWN, aby wyregulować poziom 
oporu. 

e. Gdy jedna z wstępnie ustawionych wartości wyzeruje się, urządzenie zatrzyma się. 
Wyświetlacz zacznie migać i emitować dźwięk. Po 8 sekundach zostaną wyświetlone 
średnie wartości. (Naciśnij dowolny klawisz, aby zatrzymać alarm). TIME powróci do 
wcześniej ustawionej wartości. 

  

Rys. 2 Rys. 3 

f. Naciśnij RESET, aby powrócić do głównego menu. 

5. TRYB PROGRAMU 

a. Wybierz tryb programu, naciskając przycisk UP i DOWN, a następnie ENTER, aby 
potwierdzić. 

b. Naciśnij przycisk UP i DOWN, aby wybrać profil oporu (P1 - P12) i naciśnij ENTER, aby 
potwierdzić. 

  

Rys. 4 Rys. 5 

c. Naciśnij UP i DOWN, aby ustawić TIME (rys. 5) i naciśnij ENTER, aby potwierdzić. 

d. Naciśnij START / STOP, aby rozpocząć ćwiczenia. Możesz wyregulować opór, naciskając 
przycisk UP lub DOWN. 

e. Jeśli TIME wyzeruje się, urządzenie zatrzyma się. Wyświetlacz zacznie migać i emitować 
dźwięk. Po 8 sekundach zostaną wyświetlone średnie wartości. (Naciśnij dowolny klawisz, 
aby zatrzymać alarm). TIME powróci do poprzednio ustawionej wartości. 

f. Naciśnij RESET, aby powrócić do głównego menu. 

6. TRYB H.R.C. 

a. Włóż pas na klatkę piersiową (patrz "Instrukcje pasa piersiowego"). 

b. Naciśnij UP i DOWN, aby wybrać H.R.C. I naciśnij ENTER, aby potwierdzić. 
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c. Naciśnij UP i DOWN, aby ustawić AGE (Wiek) (wartość domyślna = 25, rys. 6) i naciśnij 
ENTER, aby potwierdzić. 

d. Naciśnij UP i DOWN, aby wybrać 55%, 75%, 90% i TARGET (rys. 7). Przy ustawianiu 
tętna TARGET wartości zostanie ustalony na 55% (wartość domyślna = 107 bpm), 75% 
(wartość domyślna = 146 bpm), 90% (wartość domyślna = 175 bpm) i TAG (wartość 
domyślna = 100 bpm) . Wartości zostaną wyświetlone w oknie PULSE. Wybierając TAG, 
zacznie migać wartość domyślna 100 bpm (rys. 8). Naciśnij UP i DOWN, aby ustawić 
PULSE od 30 do 230. 

  

Rys. 6 Rys. 7 

e. Naciśnij UP i DOWN, aby zaprogramować TIME (rys. 9). 

  

Rys. 8 Rys. 9 

f. Naciśnij START / STOP, aby rozpocząć ćwiczenia. Jeśli urządzenie nie wykryje pulsu, na 
wyświetlaczu zacznie migać ikona serca. Po wykryciu pulsu, TIME zaczyna odliczać. Gdy 
TIME wyzeruje się, urządzenie zatrzyma się. Wyświetlacz zacznie migać i emitować 
dźwięk. Po 8 sekundach wyświetlane są średnie wartości (naciśnij dowolny klawisz, aby 
zatrzymać alarm). TIME powróci do poprzednio ustawionej wartości. 

g. Naciśnij RESET, aby powrócić do głównego menu. 

7. TRYB WYŚCIGU 

a. Naciśnij UP i DOWN, aby wybrać tryb wyścigu (rys. 10). Naciśnij ENTER, aby potwierdzić. 

b. Naciśnij przycisk UP i DOWN, aby ustawić SPM (wartość domyślna = 10) i DISTANCE 
(wartość domyślna = 500) - Rys. 11. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić. 

  

Rys. 10 Rys. 11 

c. Naciśnij START / STOP, aby rozpocząć ćwiczenia. Na panelu sterowania zostanie 
wyświetlony postęp użytkownika ("U") i PC - komputera (rys. 12). Wyświetlona zostanie 
także wirtualna odległość (rys. 13). 
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Rys. 12 Rys. 13 

d. Po osiągnięciu docelowej wartości urządzenie zostanie zatrzymane. Zostaną wyświetlone 
dane końcowe komputera i użytkownika (rys. 14). Panel sterowania zacznie emitować 
dźwięk. (Naciśnij dowolny klawisz, aby zatrzymać alarm.) 

 

Rys. 14 

h. Naciśnij RESET, aby powrócić do głównego menu. 

8. TRYB UŻYTKOWNIKA 

a. Naciśnij UP i DOWN, aby wybrać tryb użytkownika i naciśnij ENTER, aby potwierdzić. 

b. Naciśnij przycisk UP i DOWN, aby ustawić poziom oporu każdej kolumny (rys. 15). 
Naciśnij ENTER, aby potwierdzić i przejść do następnej kolumny. Przytrzymaj ENTER 
przez 2 sekundy, aby zakończyć lub zamknąć ustawienia. 

c. Naciśnij przycisk UP i DOWN, aby ustawić wstępnie TIME (rys. 16) i naciśnij ENTER, aby 
potwierdzić. 

  

Rys. 15 Rys. 16 

d. Naciśnij START / STOP, aby rozpocząć ćwiczenia. Naciśnij przycisk UP i DOWN, aby 
wyregulować poziom oporu. 

e. Gdy wartość zadana wyzeruje się, urządzenie zatrzyma się i zacznie emitować dźwięk. 
(Naciśnij dowolny klawisz, aby zatrzymać alarm.) 

f. Naciśnij przycisk START / STOP, aby wstrzymać ćwiczenie. 

g. Naciśnij RESET, aby powrócić do menu głównego. 
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9. TRYB ODZYSKIWANIA 

a. Włóż pas piersiowy (patrz "Instrukcje pasa piersiowego"). 

b. Gdy na wyświetlaczu pojawi się puls, naciśnij przycisk RECOVERY. 

c. Wartości na wyświetlaczu znikną, za wyjątkiem okien TIME i PULSE (rys. 17). Urządzenie 
zacznie odliczać 60 sekund. 

d. Po odliczeniu status odzyskiwania zostanie wyświetlony jako FX (X = 1-6) - rys. 18. Patrz 
poniższy wykres. 

e. Naciśnij ponownie przycisk RECOVERY, aby powrócić do menu głównego. 

  

Rys. 17 Rys. 18 

Status odzyskiwania: 

1.0 WYBITNY 

1.0 < F < 2.0 DOSKONAŁY 

2.0 < F < 2.9 DOBRY 

3.0 < F < 3.9 ŚREDNI 

4.0 < F < 5.9 PONIŻEJ ŚREDNIEJ 

6.0 SŁABY 

Uwagi: 

1. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się "E-2", sprawdź, czy wszystkie przewody są dobrze 
podłączone i nieuszkodzone. 

2. Jeśli urządzenie nie wykryje pulsu lub innego sygnału wejściowego przez 4 minuty, wejdzie w 
tryb uśpienia. 

Profile programu oporu 

   

PROGRAM 1 PROGRAM 2 PROGRAM 3 

   

PROGRAM 4 PROGRAM 5 PROGRAM 6 

   

PROGRAM 7 PROGRAM 8 PROGRAM 9 
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PROGRAM 10 PROGRAM 11 PROGRAM 12 

INSTRUKCJE PASA PIERSIOWEGO 

Instalacja baterii 

Umieść baterię biegunem dodatnim, jak pokazano na 
rysunku. 

 

Wciśnij baterię do paska i upewnij się, że jest w równej 
pozycji. 

 

 

Załóż pokrywę baterii. Strzałka na wieczku powinna 
wskazywać znak CE. Następnie użyj monety lub innego 
podobnego narzędzia, aby obrócić pokrywę w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara tak, aby strzałka 
wskazywała znak "CLOSE".  

 

Zamknięta pokrywa powinna wyglądać w ten sposób. 
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Włóż pas na klatkę piersiową 

Umieść pas piersiowy zgodnie z poniższymi zdjęciami. Pasek wykryje częstotliwość tętna i rozpocznie 
przesyłanie jej do komputera. Po odebraniu sygnału na wyświetlaczu pojawi się ikona serca. Twoje 
tętno pojawi się w ciągu 3-5 sekund. 

Po zakończeniu używania pasa piersiowego, zdejmij go i przechowuj w bezpiecznym miejscu. 

 

 

Powiadomienia 

• Zwilż skórę przed założeniem pasa piersiowego. W ten sposób nadajnik łatwiej wykryje tętno. 

• Nałóż pas piersiowy, jak pokazano na zdjęciach powyżej. 

• Upewnij się, że pas piersiowy jest blisko twojego serca. 

• Dane dotyczące pasa piersiowego muszą być połączone z RF 5.3 KHZ. 

• Aby urządzenie odbierało sygnał, pas piersiowy musi znajdować się w odległości 90 - 130 cm. 

• Żywotność baterii: Jeśli używasz pasa piersiowego 1 godzinę dziennie, bateria starczy na 12 
miesięcy (bateria jest już zainstalowana w pasie piersiowym). Jeśli odległość jest 
niewystarczająca lub nie ma sygnału, wymień baterię i włóż ją ponownie. 

• Poziom wodoodporności: 1 ATM 
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WIDOK PO ROZŁOŻENIU 
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LISTA CZĘŚCI 

Lp
. 

Pozycja 
Ilo
ść 

L
p. 

Pozycja 
Ilo
ść 

1 Rama główna 1 55 Śruba M8x1.25x35L 6 

2 Słupek kierownicy 1 56 Nakrętka M8 * 1,25 * 15T 6 

3 
Stabilizator przedni 

1 57 
Koło pasowe D37.4 * D8 * 

11 
4 

4 Stabilizator tylny 1 58 Płyta mocująca do sprężyny 1 

5 Wspornik pedałów 1 59 Oś koła zamachowego 1 

6 Wspornik 1 60 Klamerka C-S-10 (1T) 2 

7 
Siedzenie 

1 61 
Nakrętka D9.5x5T (3/8 "-

26UNF) 
1 

8 Wspornik suwakowy 1 63 Spiralna sprężyna 1 

9 Szyna ślizgowa 1 64 Śruba ST4.2 * 15L 4 

10 Dźwignia nożna 1 65 Łożysko # 6000ZZ 2 

11
L 

Komputer 
1 66 

Nakrętka D9.5 * 4T (3/8 "-26 
UNF) * 4T 

2 

11
R 

Lewa nasadka 
1 67 

Koło pasowe D50 * 26L 
1 

12 
Prawe podnóżki 

2 68 
Śruba drabinkowa M8 * 1,25 

* 55,5L 
1 

13 
Regulowana nasadka 

1 69 
Nakrętka Nylonowa M8 * 

1,25 * 8T 
1 

14 Siedzenie 2 70 Tuleja D13.5 * D10 * 9 2 

15 
Pedał 

2 71 
Podkładka płaska D15 * 

D5.2 * 1.0T 
2 

16 Płyta mocująca pedału 1 72 Śruba M5 * 0,8 * 15L 2 

17 
Wałek z pianki 

2 73 
Nakrętka nylonowa M5 * 0,8 

* 5T 
2 

18 Pianka 2 74 Śruba ST3.5 * 25L 4 

19 Zaokrąglona zaślepka D31.8 * 19L 1 75 Śruba ST4.2 * 15L 20 

20 Pokrywa do rolki 17 76 Śruba M5 * 0,8 * 10L 8 

21 Śruba imbusowa M8x1.25x20L 24 77 Pin D6 * 26,5 * 7.7 2 

22 Podkładka sprężysta D15.4xD8.2x2T 27 78 Ogranicznik D9 * D5.8 * 13 2 

23 
Podkładka płaska D16 * D8.5 * 1.2T 

6 79 
Śruba blokująca D18.9 * 

66L 
1 

24 Podkładka płaska D25xD8.5x2T 2 80 Podkładka D2.0 * D18 * 75L 1 

25 Śruba M8 * 1,25 * 15L 1 81 Drabinka D8 * M6 * 10 1 

26 Osie łączące 4 82 Pręt łączący 1 

27 
Ogranicznik 34 * 34 * 22T 

2 83 
Śruba imbusowa M8 * 1,25 * 

25L 
1 
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28 
Śruba imbusowa M8 * 1,25 * 100L 

2 84 
Nylonowa nakrętka M8 * 

1,25 * 8T 
2 

29 
Nakrętka M8 * P1.25 * 6T 

1 85 
Śruba imbusowa M8 * 1,25 * 

80L 
1 

30
L 

Pokrywa do szyny ślizgowej 
1 86 

Śruba M5x0.8x10L 
11 

30
P 

Lewa pokrywa łańcucha 
1 87 

Ogranicznik 35 * 35 * 5T 
2 

31
L 

Prawą pokrywę łańcucha 
1 88 

Zaokrąglona nasadka D7 / 8 
"x17L 

1 

31
P 

Tylna pokrywa łańcucha (lewa) 
1 89 

Sprężyna D3.5 * D30 * 60L 
1 

32 Tylna pokrywa łańcucha (prawa) 1 90 Śruba ST4x1.41x10L 2 

33 Zaślepka boczna 2 91 Tuleja D38 * D8.1 * 8T 2 

34 Wskazówki dotyczące ściągania taśm 1 92 Tuleja D38 * D10.2 * 11T 2 

35 Zestaw ostrza pneumatycznego 1 93 Śruba M10 * 1,5 * 80L 1 

36 
Rura mocująca do sprężyny 

1 94 
Nylonowa nakrętka M10 * 

1,5 * 10T 
3 

37 
Płyta mocująca 

1 95 
Podkładka płaska D30 * 

D10 * 3T 
2 

38
L 

Pokrywa przednia (lewa) 
1 96 

Uchwyt mocujący 
1 

38
R 

Pokrywa przednia (prawa) 
1 97 

Komputer 
2 

39 
Ogranicznik D25 * D4.5 * 8T 

1 98 
Śruba imbusowa 

M8x1.25x15L 
8 

40 Pasek 1 99 Śruba ST4.2x1.4x10L 8 

41 
Koło do paska 

1 
10
0 

Podkładka płaska D12 * 
D4.3 * 1.0T 

4 

42 
Uchwyt mocujący 

1 
10
1 

Podkładka płaska D15 * 
D5.2 * 3.0T 

1 

43 
Spiralna sprężyna 

2 
10
2 

Górny kabel komputerowy 
1 

44 
Pasek na pedał 

1 
10
3 

Czujnik 
1 

45 
Koło zamachowe 

1 
10
4 

Czujniki (1) 
1 

46 
Pas 

2 
10
5 

Uchwyt mocujący do 
czujnika 

4 

47 
Regulowana podkładka 

2 
10
6 

Magnes okrągły 
1 

48 
U-kształtna podkładka 

2 
10
7 

Przewód zasilający 
1 

49 
Nakrętka M6 * 1 * 5T 

1 
10
8 

Silnik 
4 
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50 
Rozpórka D10 * D14 * 3T 

4 
10
9 

Śruba ST4.2 * 1.4 * 15L 
1 

51 
Nakrętka zabezpieczająca przed rozluźnieniem 

3/8 "-26UNFx6.5T 
1 

11
0 

Kabel naprężający 
1 

52 
Nakrętka 

2 
11
1 

Zasilacz 
1 

53 Tuleja D28.6 * D22.6 * 3T 6 \ Pas piersiowy 1 

54 Tuleja D12 * D8.2 * 12.6L 2 \ Klucz do nakrętek 1 

 

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 

 

 


