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INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

• Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed pierwszym użyciem i zachowaj ją na przyszłość. 

• Montuj, używaj i konserwuj tylko zgodnie z niniejszą instrukcją i przeznaczeniem. 

• Nigdy nie wykonuj niewłaściwych modyfikacji, aby uniknąć obrażeń. 

• Trzymaj dzieci i zwierzęta domowe z dala od tego urządzenia. Nigdy nie pozwól im być bez 
opieki w pobliżu. 

• Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby i nakrętki. Muszą dobrze pasować. Regularnie 
sprawdzaj, czy nie jest zużyty lub uszkodzony. Nigdy nie używaj uszkodzonego lub 
wygranego produktu. 

• Umieść urządzenie tylko na płaskiej, czystej i twardej powierzchni i zachowaj odstęp co 
najmniej 0,6 m dla większego bezpieczeństwa. Aby chronić podłogę, użyj maty. 

• Używaj go tylko w pomieszczeniach i chroń go przed wodą, wilgocią i kurzem. Zapewnij 
odpowiednią wentylację. Nigdy nie używaj go w miejscu pozbawionym powietrza. 

• Nie umieszczaj żadnych ostrych przedmiotów na lub wokół tego urządzenia. 

• Noś odpowiednie sportowe ubrania i buty. Unikaj zbyt luźnych ubrań. 

• Trzymaj ręce z dala od ruchomych części, aby uniknąć zmiażdżenia. Żadna regulowana część 
nie powinna wystawać i utrudniać ruchy użytkownika. 

• Tylko jedna osoba może korzystać z urządzenia w jednym czasie. 

• Przeczytaj i przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i środków ostrożności w instrukcji i na 
maszynie eliptycznej przed użyciem. 

• Racjonalnie kontroluj swój trening i ćwiczenia. Jeśli czujesz się słabo, natychmiast przestań go 
używać. Przed rozpoczęciem programu treningowego poproś lekarza o radę. Jest to 
szczególnie wymagane, jeśli masz więcej niż 35 lat, jesteś w ciąży lub masz pewne problemy. 

• Nie używaj go, jeśli jesteś w ciąży lub masz problemy zdrowotne, takie jak: ból nóg, ból w talii, 
ból karku, ból dłoni, zapalenie stawów, anamorficzne, reumatyczne, dna moczanowa, 
osteoporoza, choroby serca, nieprawidłowości we krwi, nadciśnienie , problemy z 
oddychaniem, problemy onkologiczne, skrzeplina, cukrzyca, podrażnienie skóry, uraz, 
hiperpyreksja, ból kości, katamenia, zawroty głowy itp.). 

• Koło zamachowe: magnes wewnętrzny, dwukierunkowy, ø450, 8 kg 

• Limit wagowy: 150 kg 

• Kategoria: SC (zgodnie z normą EN957) odpowiednia do użytku pół-handlowego, hotelowego 
i klubowego. 

• OSTRZEŻENIE! Monitorowanie częstotliwości tętna może nie być całkowicie dokładne. 
Nadmierny wysiłek podczas treningu może prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet 
śmierci. Jeśli zaczniesz czuć się słabo, natychmiast przerwij ćwiczenie. 
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WIDOK PO ROZŁOŻENIU 
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LISTA CZĘŚCI 

Lp. Opis Specyfikacja Ilość 

1 Rama podstawowa  1 

2 Rama główna  1 

3 Rama konsoli  1 

4 Górne ramię wahacza lewego  1 

5 Górne ramię wahacza prawego  1 

6 Dolny wahacz - lewy  1 

7 Dolny wahacz – prawy  1 

8 Pedał lewy  1 

9 Pedał prawy  1 

10 Połączenie pedału lewe-lewe  1 

11 Połączenie pedału prawe-prawe  1 

12 Korba  2 

13 Napinacz do kół z naciągiem  1 

14 Zewnętrzna osłona - lewa  1 

15 Zewnętrzna osłona –prawa  1 

16 Górna pokrywa - lewa  1 

17 Górna pokrywa - prawa  1 

18 Osłona korby  2 

19 Pokrywa kierownicy 1  2 

20 Pokrywa kierownicy 2  2 

21 Pokrywa wylotu powietrza  1 

22 Silnik sterujący magnesem  1 

23 Osłona rury  4 

24 Pasek do zdejmowania okładki  2 

25 Koło zamachowe z magnesem  1 

26 Śruba z łbem półkolistym imbusowa M10x70x20 4 

27 Dolna osłona ramienia skrzydła - lewa  2 

28 Dolna osłona ramienia skrzydła – 
prawa 

 2 

29 Osłona koła  2 

30 Oś śruby korbowej  1 

31 Lewy pedał  1 

32 Prawa pedał  1 

33 Napięcie koła  1 

34 Koło pasowe  1 

35 Koło  2 
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36 Krążek linowy  4 

37 Podkładka na stopy  5 

38 Pas silnika  1 

39 Konsola  1 

40 Górna pokrywa pulsometru  2 

41 Magnetyczny uchwyt do czujnika  1 

42 Szyna aluminiowa przesuwna szyny 670x29.5x11.2 4 

43 Podkładka płaska Ø6xØ20xt2.0 1 

44 Podkładka płaska Ø8.5xØ20xt1.5 9 

45 Podkładka płaska Ø8.2xØ25xt2.0 4 

46 Podkładka płaska Ø32xØ8.5xt2.0 2 

47 Podkładka płaska Ø10xØ22xt2.0 4 

48 Podkładka płaska Ø12.5xØ22xt2.0 8 

49 Zakrzywiona podkładka Ø10.5xR100xt2.0 2 

50 Zakrzywiona podkładka Ø8.5xR25xt2.0 11 

51 Podkładka sprężysta Ø8 11 

52 Podkładka sprężysta Ø10 6 

53 Podkładka sprężysta Ø10 1 

54 Podkładka sprężysta Ø25 1 

55 Nakrętka M6 1 

56 Nakrętka M10 5 

57 Nakrętka samo zabezpieczająca 
sześciokątna 

M8 16 

58 Tuleja łożyska Ø32x59.6 1 

59 Nakrętka samo zabezpieczająca 
sześciokątna 

M12 4 

60 Wkręt samogwintujący CKS ST3x30 4 

61 Wkręt samogwintujący CKS ST4x10 10 

62 Wkręt samogwintujący CKS ST4x16 43 

63 Wkręt samogwintujący CKS ST4x20 4 

64 Śruba z pełnym gwintem CKS M5x10 4 

65 Śruba z pełnym gwintem CKS M5x15 33 

66 Śruba z pełnym gwintem imbusowa M6x12 4 

67 Śruba z pełnym gwintem imbusowa M6x50x20 6 

68 Śruba z pełnym gwintem imbusowa M8x20 12 

69 Śruba z pełnym gwintem imbusowa M8x40x20 6 

70 Śruba z pełnym gwintem imbusowa M8x60x20 4 

71 Śruba imbusowa CKS Ø8x33xM6x15 2 

72 Wkręt imbusowy CKS Ø9.4x23.5-M6/M6x12 2 
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73 Śruba z pełnym gwintem M8x15 4 

74 Oś pedału Ø17x105xM12x15 2 

75 Śruba z pełnym gwintem imbusowa M6x20 1 

76 Płaski klucz 8x10x18 1 

77 Zakrętka BLF82/ø39xø30x27.5 2 

78 Łożysko kulkowe zwykłe 6201-ZZ 2 

79 Łożysko kulkowe zwykłe 6004-ZZ 2 

80 Łożysko kulkowe zwykłe 6005-ZZ 2 

81 Tuleja E12/ø16xø12x6.3 4 

82 Zakrętka Ø32x11.5 2 

83 Pianka Ø30xt.3.0x350 2 

84 Hak 103x Ø26xM6x50 1 

85 Ustawić ogranicznik pozycji rolki Ø17x Ø8.5x47 2 

86 Linia hamowania L-450xØ5xØ1.2xM5 1 

87 Oś korbowa Ø25x220 1 

88 Linia komunikacyjna L1300 mm 1 

89 Śruba z łbem sześciokątnym 
imbusowa 

M12x75x20 2 

90 Przewód komunikacyjny pulsometru L650 mm 2 

91 Czujnik magnetyczny 2P złącze żeńskie /L300 mm 1 

92 Przewód komunikacyjny MP3 L400 mm 1 

93 Przewód komunikacyjny zasilania L400 mm 1 

94 Zasilacz Dwie okrągłe wtyczki /240V 1 

95 Śruba z łbem półkolistym imbusowa M10x90x20 2 

96 Stos ciężaru koła zamachowego  6 

97 Koło zamachowe Ø450x62 1 

98 Dolna osłona pulsu  2 

99 Tuleja korbowa Ø30.5x29.1 1 

100 Uchwyt na iPada  1 

101 Dolna pokrywa wylotu powietrza  1 

102 Zawias  4 

103 Zawias do przesuwnego koła  1 

104 Zawiasowa płyta mocująca  1 

105 Tuleja korbowa Ø45x14.3 1 

106 Tuleja korbowa Ø30.5x43.5 1 

107 Tuleja łożyska Ø25x76.1 2 

108 Tuleja łożyska pedału Ø25x31.1 2 

109 Tuleja łożyska koła pasowego Ø20x20.5 4 

110 Tuleja łożyska obrotowego Ø 16x60.1 2 
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111 Tuleja grupy pedałów  2 

112 Śruba z łbem cylindrycznym M8x75 2 

113 Łożysko kulkowe zwykłe R10-ZZ 8 

114 Tuleja na pedał  2 

115 Zaślepka Ø32x2.0 2 

 

OPIS PRODUKTU 

 

1) Uchwyt na iPada 

2) Konsola 

3) Górne ramię wahadłowe 

4) Rama główna 

5) Kierownica 

6) Wylot powietrza 

7) Wspornik pedału 

8) Pedał 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Model nr E15 

Wymiary (rozłożony) 1620x650x1850 mm 

Maks. waga użytkownika 150 kg 

Stosunek prędkości 11 

Koło zamachowe Magnes wewnętrzny, dwukierunkowy, ø450, 8 kg 

Poziom oporu 1-24 

Długość kroku 520x240 

UWAGA: Producent zastrzega sobie prawo do zmiany tego produktu bez uprzedzenia. 
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LISTA SPRZĘTU 

 

Lp. Opis Specyfikacja Ilość 

26 Śruba z łbem półkolistym imbusowa M10x70x20 4 

44 Podkładka płaska Ø8.5xØ20xt1.5 4 

45 Podkładka płaska Ø8.2xØ25xt2.0 4 

47 Podkładka płaska Ø10xØ22xt2.0 4 

49 Zakrzywiona podkładka Ø10.5xR100xt2.0 2 

50 Zakrzywiona podkładka Ø8.5xR25xt2.0 7 

51 Podkładka sprężysta Ø8 3 

52 Podkładka sprężysta Ø10 6 

57 Nakrętka samo zabezpieczająca 
sześciokątna 

M8 10 

62 Wkręt samogwintujący CKS ST4x16 10 

65 Śruba z pełnym gwintem CKS M5x15 12 
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66 Śruba z pełnym gwintem imbusowa M6x12 2 

67 Śruba z pełnym gwintem imbusowa M6x50x20 6 

68 Śruba z pełnym gwintem imbusowa M8x20 5 

69 Śruba z pełnym gwintem imbusowa M8x40x20 6 

70 Śruba z pełnym gwintem imbusowa M8x60x20 4 

72 Wkręt bez śrubowy imbusowy CKS Ø9.4x23.5-M6/M6x12 2 

95 Śruba z pełnym gwintem imbusowa M10x90x20 2 

62 Wkręt samogwintujący CKS ST4x16 (opcjonalny) 4 

NARZĘDZIA: 

 

Klucz L 4x30x80 1 

Klucz L 5x80x80S 1 

Klucz L 5x35x85S 1 

Klucz L 6x40x120 1 

Klucz L 8x45x145 1 

Klucz  14x17x75 1 

Klucz otwarty 15&17 1 

 



12 

 

INSTRUKCJE MONTAŻOWE 

KROK 1 

• Umieścić ramę główną (2) na ramie podstawowej (1), zabezpieczyć dwiema śrubami z łbem 
półkolistym (95), dwiema podkładkami sprężystymi (52), dwiema zakrzywionymi podkładkami 
(49), czterema śrubami gwintowanymi (26), cztery sprężyste podkładki (52) i cztery płaskie 
podkładki (47). 

 

KROK 2 

• Wyciągnij przewód komunikacyjny (88) z otworu grupy naprawczej konsoli (3). 

• Złóż konsolę (3) na ramie głównej (2). Zabezpieczyć za pomocą jednej zakrzywionej podkładki 
(50), jednej podkładki sprężystej (51), jednej pełnej śruby z łbem walcowym (68), czterech 
podkładek płaskich (44), dwóch nakrętek samo zabezpieczających sześciokątnych (57), 
dwóch śrub z łbem półkolistym - śruby z bolcem (70). 

• Przymocuj lewą górną pokrywę (16), prawą górną pokrywę (17) i osłonę wylotu powietrza (21). 
Zabezpieczyć sześcioma wkrętami samogwintującymi CKS (62). 

• OSTRZEŻENIE! Po podłączeniu linii komunikacyjnej włóż wszystkie przewody do słupka 
pionowego, aby uniknąć zaciskania przewodu. Najpierw umieść wszystkie śruby i podkładki 
na otworach ramy i zabezpiecz je. 
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KROK 3 

• Nałóż smar na oś ramy głównej. Złóż dolne ramię wahadłowe (6) do głównego korpusu i 
zamocuj za pomocą jednej śruby imbusowej (68), jednej podkładki sprężystej (51), jednej 
podkładki płaskiej (45). 

• Złożyć górne ramię wahadłowe (4) na dolnym wahaczu (6) i zabezpieczyć trzema pełnymi 
śrubami z łbem walcowym (69), trzema zakrzywionymi podkładkami (50) i trzema 
sześciokątnymi nakrętkami samo zabezpieczającymi (57). 

• Zabezpieczyć pokrywę kierownicy (19) i pokrywę kierownicy (20) w górnej części dolnego 
połączenia ramienia za pomocą czterech śrub CKS (65). 

• Złóż prawą stronę, wykonując te same kroki powyżej. 
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KROK 4 

• Nałóż smar na oś ramy głównej. Umieść grupę pedałów w lewo (8) na torze i zabezpiecz lewą 
grupę pedałów (8) jedną płaską podkładką (45), jedną pokrywą śruby osi korbowej (30) i jedną 
pełną śrubą z łbem walcowym (68) z łbem półkolistym. 

• Nanieść trochę smaru na oś śruby imbusowej CKS (72). Podłączyć lewą nogę łączącą pedał 
(10) z ramieniem dolnego skrzydła (6) i zabezpieczyć jedną pustą śrubą imbusową CKS (72). 

• Po przymocowaniu lewej dolnej osłony wahacza (27) i prawej dolnej osłony wahacza (28) na 
lewym wahaczu (6) i zabezpieczyć dwoma wkrętami samogwintującymi CKS (62). 

• Użyj tego samego do montażu prawej strony. 

 

KROK 5 

• Zamocuj ogranicznik pozycji rolki (85) na lewej grupie pedałów (8) za pomocą śruby z łbem 
półkolistym (70) z łbem sześciokątnym (70) i nakrętki samo zabezpieczającej sześciokątnej 
(57). 

• Złóż prawą stronę tak samo, jak powyżej. 

• Nanieść niewielką ilość smaru na ręcznik papierowy. Rozprowadź cienką warstwę smaru 
równo wzdłuż torów, na których poruszają się koła. Następnie zetrzyj nadmiar smaru. 

 

KROK 6 

• Podłączyć przewód komunikacyjny (88), przewód komunikacyjny pulsometru (90) z 
przewodem komunikacyjnym konsoli. 

• Zamontuj konsolę (39) na ramie mocującej konsolę (3) i zabezpiecz ją czterema śrubami CKS 
(27). 
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KROK 7 

• Przymocuj uchwyt konsoli (100) do konsoli (39) za pomocą czterech śrub samogwintujących 
CKS (62). 

• OSTRZEŻENIE: Jeśli kupisz uchwyt na iPada, krok jest potrzebny. W przeciwnym razie 
możesz go pominąć. 

 

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ 

Pomyślny trening rozpoczyna się od ćwiczeń rozgrzewających, a kończy się ćwiczeniami 
relaksacyjnymi (relaksacyjnymi). Ćwiczenia rozgrzewkowe powinny przygotować twoje ciało do 
głównego treningu. Faza ochładzania powinna chronić mięśnie przed urazami i skurczami. Wykonaj 
ćwiczenia rozgrzewki i schładzania, jak pokazano na wykresie poniżej. 

 

Dotykanie palców u stóp 

Powoli odchyl plecy od bioder. Trzymaj plecy i ramiona zrelaksowane, 
jednocześnie rozciągając się w dół do palców u stóp. Zrób to tak daleko jak 
jesteś w stanie i przytrzymaj pozycję przez 15 sekund. Lekko ugnij kolana. 
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Rozciąganie ud 

Oprzyj się o ścianę jedną ręką. Sięgnij w dół i za siebie. Podnieś prawą lub lewą 
stopę do pośladka tak wysoko, jak to tylko możliwe. Przytrzymaj przez 30 
sekund i powtórzyć dwukrotnie dla każdej nogi. 

 

Rozciąganie ścięgna 

Usiądź i wyciągnij prawą nogę. Oprzyj lewą stopę o prawą szczelinę. Wyciągnij 
prawą rękę wzdłuż prawej nogi tak daleko, jak to tylko możliwe. Przytrzymaj 
przez 15 sekund i zrelaksuj się. Powtórz wszystko lewą nogą i lewą ręką. 

 

Rozciąganie górnej części uda 

Usiądź na podłodze i złóż stopy razem. Kolana wskazano na zewnątrz. 
Przyciągnij stopy jak najbliżej pachwiny. Wciśnij kolana ostrożnie w dół. 
Zachowaj tę pozycję przez 30-40 sekund, jeśli to możliwe. 

 

Łydki i ścięgno Achillesa 

Oprzyj się o ścianę, lewą nogę przed prawą i ramiona do przodu. Wyciągnij 
prawą nogę i trzymaj lewą stopę na podłodze. Zegnij lewą nogę i pochyl się do 
przodu, przesuwając prawe biodro w kierunku ściany. Przytrzymaj przez 30-40 
sekund. Trzymaj nogę naciągniętą i powtarzaj ćwiczenia z inną nogą. 
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INSTRUKCJA OBSŁUGI KONSOLI 

WYŚWIETLACZ LCD  

 

OPIS PRZYCISKÓW 

 

RECOVERY -Aby sprawdzić status odzyskiwania tętna. 

MODE -W trybie STOP, naciśnij ten przycisk, aby wybrać funkcję lub potwierdzić wszystkie 
wartości ustawień. 

PROGRAM -Aby wybrać program treningowy. 

BODY FAT -Badanie zawartości tłuszczu w organizmie% (5,0% ~ 50%) i BMI (0 ~ 50). 

  + - Aby ustawić poziom oporu w górę, wybierz program lub zwiększ wartość funkcji. 

  - -Aby uzyskać poziom oporu w dół, wybierz program lub zmniejsz wartość funkcji. 

RESET - W trybie STOP lub trybie ustawień naciśnij go, aby przejść do menu głównego. 
- Po naciśnięciu tego klawisza przez 2 sekundy konsola uruchomi się ponownie i 
rozpocznie pracę od użytkownika 
  tryb ustawień profilu. 

START/STOP - Aby rozpocząć lub zakończyć trening. 
  Gdy użytkownik przerwie trening, naciskając przycisk START / STOP, komputer 
wykona polecenie 
  pozostają wszystkie wartości ustawień. 

FAN - Po włączeniu lub w trakcie treningu użytkownik może nacisnąć przycisk FAN, aby 
uruchomić funkcję wentylatora, nacisnąć go ponownie, aby go zamknąć. 
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OPIS FUNKCJI 

1. Ręczny: regulowany tryb ręczny 

2. Program: 12 profili (P1 ~ P12) do automatycznej regulacji poziomu obciążenia 

3. WATT: Wyświetlanie zużycia energii podczas treningu. 

4. HRC (tętno): Ustaw 55% / 75% / 90%. Automatycznie dostosowuje podstawę poziomu 
obciążenia bicia serca. 

5. Program użytkownika: samodzielnie wybrany poziom obciążenia dla ćwiczeń. 

6. Odzyskiwanie: test rytmu serca na regenerację. 

7. Tłuszcz ciała: badanie tkanki tłuszczowej użytkownika. 

8. Dane użytkownika: ustaw informacje o użytkowniku. Możliwość wyboru UX (X = 1 ~ 4) 

9. Głośnik muzyczny 

10. Funkcja ładowania USB 

GŁÓWNY OPIS FUNKCJI 

FUNKCJA WYŚWIETLANY 
ZAKRES 

ZAKRES 
USTAWIEŃ 

PAMIĘĆ POWRÓT DO 
0 

OPIS 

TIME 0:00~99:59 min. 0~99 
cyrkulacja 
(+/- 1 min.) 

Tak Tak • Zliczanie bez 
ustalonego celu. 
Czas zostanie 
policzony od 0:00. 

• Odliczanie - przy 
zadanej wartości 
docelowej czas 
będzie odliczany od 
wartości zadanej do 
"0". Potem przestaje. 
Kontrolka TIME 
miga, a alarm 
systemowy emituje 
dźwięki co sekundę. 
Aby zatrzymać, 
naciśnij dowolny 
przycisk. 

SPEED 0.0~99.9 km/h 
(0.0~99.9 MLH) 

Nie może 
być 
ustawiony 

 

 

Nie Tak W trybie START: 

a) Przy wejściu 
czujnika, ekran 
wyświetla prędkość 
treningu w 3 
sekundy. 

b) Bez wejścia czujnika 
przez 4,6 sekundy 
wartość SPEED 
wynosi 0. 

c) Wartość SPEED i 
RPM będą 
wyświetlane przez 6 
sekund po skręcie w 
tym samym oknie. 
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RPM 0~999 Nie może 
być 
ustawiony 

Nie Tak W trybie START: 

d) Przy wejściu 
czujnika, ekran 
wyświetla prędkość 
treningu w 3 
sekundy. 

e) Bez wejścia czujnika 
przez 4,6 sekundy 
wartość SPEED 
wynosi 0. 

a) Wartość SPEED i 
RPM będą 
wyświetlane przez 6 
sekund po skręcie w 
tym samym oknie. 

DISTANCE 0.0~99.99 km 
(ml) 

0.0~99.90 
(+/-0.1) 

Tak Tak a) Odliczaj - brak 
ustalonego celu. 
Odległość będzie się 
liczyć od 0,0. 

b) Odliczanie - z 
ustawionym celem 
odległość odlicza od 
wartości zadanej do 
0, po czym się 
zatrzymuje. Lampka 
kontrolna DISTANCE 
miga, a alarm 
systemowy 8 sekund 
i 4 dźwięki w każdej 
sekundzie. Naciśnij 
dowolny klawisz, aby 
go zatrzymać. 

CALORIES 0~9999 cal 0~9990 cal 
(+/-10) 

Tak Tak a) Odliczaj - brak 
ustalonego celu. 
CALORIES zliczą od 
0. 

b) Odliczanie - z 
ustawionym celem, 
CALORIES odlicza 
od wartości zadanej 
do 0. Następnie 
zatrzymuje się. 
Lampka kontrolna 
CALORIES miga, a 
alarm systemowy 8 
sekund i 4 dźwięki w 
każdej sekundzie. 
Naciśnij dowolny 
klawisz, aby 
zatrzymać alarm. 
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PULSE P-30~230 BPM 0-30~230 
(+/-1) BPM 
cyrkulacja 

Tak Tak a) Przy wejściu 
impulsowym ekran 
wyświetla wartość 
początkową w 7,5 
sekundy. 

b) Bez żadnego wejścia 
impulsowego w 
ciągu 6 sekund, 
wartość PULSE 
wynosi 0. 

c) Jeśli impuls 
przekroczy 
ustawiony cel, 
konsola przypomni 
dźwięk Bi-Bi. 

WATT 0~999 Nie może 
być 
ustawiony 

Tak Tak a) a) Przy wejściu 
czujnika na ekranie 
wyświetlana jest 
wartość WATT w 
ciągu 3 sekund. 

b) Bez żadnego wejścia 
czujnika przez 4,6 
sekundy, wartość 
WATT wynosi 0. 

AGE 1~99 1~99 Tak Tak Kontrolka miga podczas 
oczekiwania na 
ustawienie wstępne. 
Domyślna wartość ekranu 
wynosi 25. 

RECOVERY F1~F6 Nie może 
być 
ustawiony 

Nie 

 

Nie 

 

Aby wyświetlić wartość 
wejściową PULSE. 

MANUAL  1~24 
poziomów 

Tak Tak a) Naciśnij przycisk 
 aby ustawić 

poziom. 

b) CPU dopasuje 
podstawę oporu do 
wartości zadanej 
LEVEL. 

PROGRAM (P1~P12) (P1~P12) Tak Tak a) Naciśnij przycisk 
 aby ustawić 

PROGRAM. Po 
wybraniu lampka 
wskaźnika zacznie 
migać. Naciśnij 
MODE, aby 
potwierdzić wybór. 

b) CPU dostosowuje 
bazę oporu do 
wartości zadanej 
LEVEL. 
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USER  16X*8Y Tak Tak a) Po wybraniu lampka 
wskaźnika zacznie 
migać. Naciśnij 
przycisk MODE, aby 
potwierdzić wybór. 

b) USER może 
zaprogramować 
jeden PROGRAM. 

H.R.C.  55%, 75%, 
90%, TAG 

Tak Tak a) Po wybraniu lampka 
wskaźnika zacznie 
migać. Naciśnij 
MODE, aby 
potwierdzić wybór. 

b) Przed ustawieniem 
go najpierw 
powinieneś ustawić 
AGE. 

WATT 
CONSTANT 

 (10~350, +/-
5) cyrkulacja 

Tak Tak a) Po wybraniu lampka 
wskaźnika zacznie 
migać. Naciśnij 
przycisk MODE, aby 
potwierdzić wybór. 

b) Domyślna wartość to 
120. Po zakończeniu 
ustawienia 
wstępnego naciśnij 
przycisk START, aby 
wykonać tę funkcję 
WATT CONSTANT. 

WHEEL  Nie może 
być 
ustawiony 

Tak Tak Wybierz przez OPTION. 

LEVEL Wyświetlane 
1~24 

1~24 Nie 

 

Nie 

 

Ekran wyświetla wartość 
LEVEL po wybraniu i 
dostosowaniu tej funkcji. 

SEX Mężczyzna lub 
Kobieta 

Mężczyzna 
lub Kobieta 

Tak Nie 

 

Wybierz Mężczyzna lub 
Kobieta 

HEIGHT 100~200 cm 100~200 (+/- 
1 cm), 
40~80 (+/-1) 
cali 

Tak Tak a) Ustawia wysokość 
użytkownika jako 
parametr 
obliczeniowy 
ćwiczenia. Wstępnie 
ustawiona wartość to 
160 cm (60 cali). 

b) Po wybraniu lampki 
kontrolnej terminalu 
WT miga. 
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WEIGHT 20~150 kg 20-150 kg 
(+/-1 kg), 
40~350 LB 
(+/-1) 

Tak Tak a) Ustaw wagę 
użytkownika, 
ponieważ parametr 
obliczeniowy 
wartości zadanej 
ćwiczenia wynosi 50 
kg (100 funtów). 

b) Po wybraniu kontrolki 
WT miga. 

BODY FAT 5.0%~50% Nie może 
być 
ustawiony 

Nie 

 

Nie 

 

Wyświetlanie LED. 

BMI 0~50 Nie może 
być 
ustawiony 

Tak Nie 

 

Wyświetlanie LED 

OPIS DZIAŁANIA 

WŁĄCZANIE 

1. Po podłączeniu zasilacza (lub gdy krok RPM> 15, generowanie mocy) brzęczyk wydaje 
dźwięk na 1 sekundę, a dioda LED będzie się wyświetlać przez 2 sekundy (rys. 1). Następnie 
wyświetla KM lub ML na środku ekranu. 

2. Wejdź w tryb ustawiania USER (z funkcją FAT), wprowadź informacje użytkownika U1 ~ U4. 
Wybierz jeden rysunek użytkownika (Rys. 3). Wciśnij przycisk MODE, aby wybrać SEX (Rys. 
4), AGE (Rys. 5), HEIGHT (Rys. 6), WEIGHT (Rys. 7). Po wybraniu, okno pokazuje wartość 
domyślną lub poprzedni rekord. Naciśnij przycisk UP / DOWN, aby wyregulować wartość. 
Następnie przejdź do głównego okna funkcji (Rys. 8). MANUAL, USER PROGRAM, HRC, 
WATT. Zakończ wszystkie ustawienia i naciśnij START / STOP, aby ćwiczyć. 

SLEEP: Jeśli SM i SE nie otrzyma żadnych informacji o prędkości obrotowej w ciągu 4 minut, 
konsola przejdzie w tryb uśpienia. Konsola będzie się budzić, jeśli wprowadzi się informacje o 
RPM. 

System SR bez wprowadzania informacji o RPM przez 90 sekund, konsola przejdzie w tryb 
uśpienia. Konsola zostanie wznowiona, gdy wejście czujnika przekroczy 15 obr. / min. 
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Rys. 1 Rys. 2 

  

Rys. 3 Rys. 4 

  

Rys. 5 Rys. 6 

  

Rys. 7 Rys. 8 

Funkcja cyrkulacji: MANUAL - PROGRAM – USER - WATT (Rys. 9-13) Za pomocą przycisków "P" lub 
+ i - można wybrać program przyciskiem MODE.  
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Rys. 9 Rys. 10 

  

Rys. 11 Rys. 12 

 

Rys. 13 

TRYB RĘCZNY (NACIŚNIJ PRZYCISK START / STOP) 

• W menu głównym naciśnij "P" (przycisk Program) lub naciśnij +/-, aby wybrać MANUAL. 
Naciśnij przycisk MODE, aby przejść do trybu ręcznego. 

• Przed rozpoczęciem ćwiczeń użytkownik musi dostosować następujące wartości: 

• TIME: miga (rys. 14). Naciśnij przycisk + lub -, aby ustawić czas treningu w zakresie od 00:00 
do 99:00. Naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić ustawienie. 

• DISTANCE: miga (rys. 15). Użytkownik może nacisnąć przycisk + lub -, aby ustawić docelową 
odległość od 0,0 do 99,0. Naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić ustawienie. 

• CALORIES: miga (rys. 16). Naciśnij klawisz + lub -, aby ustawić docelowe wartości kalorii od 0 
do 990 (inkrementowanie / dekrementowanie co 10). Naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić 
ustawienie. 

• PULSE: miga (rys. 17). Użyj klawisza + lub -, aby ustawić impuls docelowy od 0-30 ~ 230. 
Naciśnij MODE, aby potwierdzić ustawienie. Konsola wykryje tętno użytkownika. Podczas 
treningu należy trzymać czujnik na uchwycie lub nosić pas piersiowy. 
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• Podczas ustawiania TIME / DISTANCE / CALORIES lampka zaświeci się, a wartość będzie 
migać w 1, aby dokonać regulacji. Naciśnij + lub -, aby dostosować wartość. Naciskaj przycisk 
+ lub -, aby zmniejszyć lub zwiększyć wartość. Po rozpoczęciu ćwiczenia dioda LED pulsuje i 
wyświetla wartość impulsu. Jeśli nie ma sygnału impulsowego, wyświetli się "P". Podczas 
regulacji poziomu oporu okno RESISTANCE wyświetli wartość poziomu przez 2 sekundy, a 
następnie wyświetli wartość IMPULSU. 

• Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć trening. 

• Podczas treningu użytkownik może ustawić poziom oporu naciskając klawisz + lub -. Podczas 
regulacji poziomu oporu okno RESISTANCE wyświetli wartość LEVEL przez dwie sekundy, a 
następnie wyświetli wartość IMPULSU. Naciśnij przycisk + lub -, aby dostosować wartość. 

• Niebieska kolumna zaczyna migać o jeden i przełącza się na następny w ustawionym czasie z 
podziałem na 16. Po ustawieniu wstępnie ustawionych danych celu zliczanie do wartości 0. 
Monitor zatrzyma się automatycznie. Naciśnij przycisk START / STOP, aby przerwać trening. 
Naciśnij RESET, aby odwrócić główne menu. 

  

Rys. 14 Rys. 15 

  

Rys. 16 Rys. 17 

TRYB PROGRAM  

• Naciśnij przycisk RESET, aby przejść do menu głównego. Naciśnij przycisk + lub - i naciśnij 
MODE, aby przejść do trybu PROGRAM. Po przejściu do trybu PROGRAM istnieje do wyboru 
12 profili programów (P1-P12) do wyboru. Więcej na zdjęciu. 18-29. Naciśnij + lub -, aby 
wybrać preferowany profil i naciśnij MODE, aby potwierdzić. Przed uruchomieniem użytkownik 
musi dostosować następujące wartości: 

• TIME: miga (rys. 30). Naciśnij przycisk + lub -, aby ustawić czas treningu w zakresie od 00:00 
do 99:00. Naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić ustawienie (rys 31). 

• DISTANCE: miga. Użytkownik może nacisnąć przycisk + lub -, aby ustawić docelową 
odległość od 0,0 do 99,0. Naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić ustawienie. 

• CALORIES: miga. Naciśnij klawisz + lub -, aby ustawić docelowe wartości kalorii od 0 do 990 
(inkrementowanie / dekrementowanie co 10). Naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić 
ustawienie. 
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• PULSE: miga. Użyj klawisza + lub -, aby ustawić impuls docelowy od 0-30 ~ 230. Naciśnij 
MODE, aby potwierdzić ustawienie. 

• Naciśnij START / STOP, aby rozpocząć trening. 

• W trybie treningu użytkownik może ustawić poziom oporu, naciskając przycisk + lub -. 
Podczas regulacji poziomu oporu duże okno LED pokazuje wartość LEVEL przez dwie 
sekundy i wyświetla wartość impulsu. Po ustawieniu wstępnie ustawionych danych 
docelowych na 0, monitor zatrzyma się automatycznie. Użytkownik może również nacisnąć 
przycisk START / STOP, aby przerwać trening. Naciśnij RESET, aby wrócić do menu 
głównego. 

  

Rys. 18 Rys. 19 

  

Rys. 20 Rys. 21 

  

Rys. 22 Rys. 23 
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Rys. 24 Rys. 25 

 
 

Rys. 26 Rys. 27 

  

Rys. 28 Rys. 29 

  

Rys. 30 Rys. 31 

TRYB UŻYTKOWNIKA 

A. Naciśnij przycisk RESET, aby przejść do menu głównego. Naciśnij przycisk "+" lub "-" i 
naciśnij MODE, aby przejść do trybu USER. Możesz stworzyć swój własny profil. Niebieska 
kropka zacznie migać. Naciśnij "+" lub "-", aby wyregulować opór każdej kropki (Rys. 32) i 
naciśnij MODE, aby potwierdzić. Aby ukończyć profil, musisz ustawić 16 kolumn. Aby 
zakończyć lub zamknąć ustawienie, przytrzymaj przycisk MODE przez 2 sekundy. 

B. TIME: miga (Rys. 33), naciskaj UP lub DOWN, aby ustawić czas treningu od 00:00 do 99:00. 
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C. Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć ćwiczenie. Naciśnij UP lub DOWN, aby 
ustawić opór podczas ćwiczeń. 

D. Naciśnij przycisk START / STOP i konsola zatrzyma się. Naciśnij RESET, aby wejść do okna 
wyboru funkcji menu głównego. 

  

Rys. 32 Rys. 33 

TRYB HRC  

A. Wejdź do trybu HRC i naciśnij przycisk UP / DOWN, aby wybrać 55% (107), 75% (146), 90% 
(175) TAG (100) (rys. 36-39). Naciśnij przycisk MODE, aby wejść. 

B. Użytkownik może wybrać inną docelową częstość akcji serca. Obliczona wartość jest 
obliczana na podstawie wieku użytkownika, który ma zostać wprowadzony. Naciśnij MODE, 
aby potwierdzić. (Rys. 34-37) 

C. Jeśli użytkownik wybrał opcję HRC TAG wyświetla wstępnie ustawioną wartość 100, naciśnij + 
lub -, aby wyregulować impuls docelowy z 30 na 230. Naciśnij przycisk MODE, aby wejść. 

D. Przejdź do okna CZAS i naciśnij przycisk UP / DOWN, aby go wyregulować (Rys. 38). 

E. Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć ćwiczenie. Naciśnij przycisk UP / DOWN, 
aby ustawić opór podczas ćwiczeń. 

F. Naciśnij przycisk START / STOP i konsola zatrzyma się. Naciśnij RESET, aby wejść do 
głównego okna wyboru funkcji. 

G. Okno pokaże, czy nie ma wejścia pulsometru (Rys. 39). 

  

Rys. 34 Rys. 35 
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Rys. 36 Rys. 37 

  

Rys. 38 Rys. 39 

TRYB WATT  

A. Wejdź do trybu WATT. Naciśnij przycisk UP / DOWN, aby wyregulować wartość. Domyślna 
wartość to 120 W (Rys. 40). 

B. Wejdź do okna CZAS, naciśnij przycisk UP / DOWN, aby go dostosować (Rys. 41). 

C. Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć ćwiczenie. Bazuj na wartości WATT, aby 
automatycznie dostosować opór. 

D. Naciśnij przycisk START / STOP i konsola zatrzyma się. Naciśnij RESET, aby wejść do 
głównego okna wyboru funkcji. 

  

Rys. 40 Rys. 41 

RECOVERY 

1. Jeśli nie ma wejścia PULSE, ten przycisk jest nieprawidłowy. 

2. W stanie START lub STOP wyświetla wartość PULSE. Naciśnij klawisz RECOVERY na: 

a) Wykonanie funkcji odzyskiwania, wyświetli tylko okno TIME i PULSE. Wartość napięcia 
LEVEL zostanie natychmiast zredukowana do LEVEL. 
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b) Okno TIME wyświetla 0:60 (Rys. 42). Zacznij odliczać. Jeśli nie ma wejścia impulsowego 
podczas odliczania czasu, okno wyświetla F1 ~ F6 (Rys. 43), gdy TIME zliczy się na 0. 
Naciśnij klawisz RECOVERY, aby wznowić wyświetlanie. 

3. Naciśnij ten przycisk podczas odliczania czasu i wznów normalne wyświetlanie. 

  

Rys. 42 Rys. 43 

 

BODY FAT 

1. W stanie STOP po zakończeniu podawania informacji funkcja jest gotowa. 

2. Naciśnij ten przycisk, aby sprawdzić stosunek tłuszczu do ciała. Połóż dłonie na kierownicy, a 
wynik testu pojawi się na oknie (Rys. 44 - 46). Jeśli okno wyświetla E-1 (Rys. 49), oznacza to, 
że nie trzymasz kierownicy blisko siebie. Jeśli okno wyświetla E-4 (Rys. 50), stosunek tkanki 
tłuszczowej znajduje się poza zakresem ustawień (5 ~ 50%). 

3. Po zakończeniu testu FAT% i BMI zostaną wyświetlone w oknie (Rys. 47-48). 

4. Naciśnij jeszcze raz przycisk BODY FAT podczas testu, aby anulować tę funkcję. 
 

  

Rys. 44 Rys. 45 

  

Rys. 46 Rys. 47 
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Rys. 48 Rys. 49 

 

 

Rys. 50  

UWAGA: 

• Jeśli użytkownik naciśnie przycisk RESET przez dwie sekundy w celu TOTAL RESET, 
konsola przejdzie w tryb START i rozlegnie się alarm dźwiękowy, wszystkie diody LED 
zaświecą się na 2 sekundy, a następnie wejdą w tryb ustawień. Poziom obciążenia wynosi 1. 

• Ten system zawiera przypomnienie o alarmie: 

1 Krótki sygnał dźwiękowy - prawidłowy przycisk 

2 krótkie dźwięki - nieprawidłowy przycisk lub puls przekracza cel 

3 krótkie dźwięki na sekundę - WATT przekracza specyfikację 

4 Krótkie dźwięki - wartość funkcji odlicza do 0 

6 Krótkie dźwięki - system kontroli siły HRC i WATT zatrzymuje się 

INNE FUNKCJE: 

1. Ładowarka USB - konsola może dostarczyć port USB do ładowania telefonu lub tabletu 

2. Odtwarzacz MP3 - konsola posiada głośnik, a użytkownik może podłączyć go do urządzenia 
mobilnego w celu odtwarzania plików MP3. 

3. Wentylator - konsola jest wyposażona w wentylator. Użytkownik może go otworzyć lub 
zamknąć. 

UŻYWANIE 

Orbitrek jest popularną maszyną fitness, jedną z najnowszych i najskuteczniejszych maszyn do 
treningu domowego. 

Podczas ćwiczeń na bieżni eliptycznej stopy poruszają się po łuku eliptycznym. 

Bieżnia eliptyczna jest częstym zamiennikiem dla rowerów treningowych i bieżni, ponieważ jest 
łagodniejsza dla twoich stawów. Za pomocą uchwytów ćwiczycie również górną połowę ciała. 
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Podczas ćwiczeń przenosisz ciężar z jednej stopy na drugą. Staraj się utrzymać pionową i naturalną 
pozycję. Handler ci pomoże. Znajdź idealne miejsce do trzymania uchwytu i spróbuj poruszać się tak 
naturalnie, jak to możliwe. 

KONSERWACJA 

• Używaj tylko miękkiej ściereczki i łagodnego detergentu. 

• Nie czyść plastikowych części materiałami ściernymi lub rozpuszczalnikami. 

• Wytrzyj pot po każdym użyciu. 

• Chroń urządzenie przed wilgocią i ekstremalnymi temperaturami. 

• Chroń urządzenie, komputer i konsolę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

• Regularnie sprawdzaj dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek. 

• Przechowuj w suchym i czystym miejscu z dala od dzieci. 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

E-1 Konsola nie otrzymała sygnału testowego BODY FAT 

Rozwiązanie: 

• Nieprawidłowość pulsometru. Ręce użytkownika są zbyt suche lub mokre (test po 
umyciu). 

• Sprawdź, czy przewód komunikacyjny pulsuje ręcznie, czy przewód jest prawidłowo 
podłączony za pomocą zestawu impulsów ręcznych. 

• Sprawdź przewód komunikacyjny pulsowania ręcznego, czy przewód jest prawidłowo 
podłączony do konsoli. 

• Wypróbuj nową konsolę do testowania, jeśli konsola jest uszkodzona, wymień ją. 

• Wypróbuj nowy przewód komunikacyjny pulsowania ręcznego, aby sprawdzić, czy 
przewód nie jest uszkodzony, wymień go.   

E-2, E-7 Konsola wykrywa problem z przewodem silnika 

Rozwiązanie: 

• Sprawdź przewód silnika lub wymień silnik 

• Sprawdź, czy przewód silnika nie jest uszkodzony. 

• Sprawdź silnik, czy dobrze go łączysz z konsolą. 

• Zmień nowy silnik, aby sprawdzić, czy defekt silnika, zmień go 
 

E-3 Konsola nie może wykryć sygnałów z silnika, czujnika prędkości lub linii 
energetycznej 

• Sprawdź przewód silnika 2P, czy jest prawidłowo podłączony. 

• Sprawdź odległość skrzynki czujnika prędkości, czy jest zbyt daleko. 

• Sprawdź, czy przewód silnika jest prawidłowo podłączony do konsoli. 

• Zmień skrzynkę czujnika prędkości. 

• Wypróbuj nową konsolę do testowania, jeśli konsola jest uszkodzona, wymień ją.  
 

E-4 Funkcja testu tkanki tłuszczowej, wartość testowa poza zakresem ustawień. 

• Niepoprawny zakres ustawień wiek / waga, ustaw go ponownie. 
E-5 Konsola wykrywa problem z dyskiem silnika 

Brak kodu błędu E-6 
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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. 

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. 
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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.  
 
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 
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