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PRZEDMOWA 

Zacznijmy nieustraszoną przygodę, wiedząc, co robić, gdy nikt nie mówi Ci, co robić. 

Ale wcześniej przeczytaj poniższe informacje. 

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

To urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku domowego i testowane było do maks. masy ciała 
120 kg. 

1. Dokładnie postępuj zgodnie z instrukcjami montażu. 

2. Używaj tylko dostarczonych oryginalnych części. 

3. Umieść to urządzenie na równej, nie śliskiej powierzchni. Ze względu na możliwość korozji, 
używanie urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach nie jest zalecane. 

4. Przed montażem sprawdź, czy dostawa jest kompletna, korzystając z dołączonej listy części. 

5. W celu montażu użyj tylko odpowiednich narzędzi i w razie potrzeby poproś o pomoc w 
montażu. 

6. Przed pierwszym treningiem oraz co 1-2 miesiące sprawdź, czy wszystkie elementy łączące 
są mocno dokręcone i czy są w prawidłowym stanie. 

7. Wymień uszkodzone elementy i / lub nie używaj urządzenia do czasu naprawy. 

8. W celu naprawy używaj tylko oryginalnych części zamiennych. 

9. W przypadku naprawy skontaktuj się z dealerem w celu uzyskania porady. 

10. Upewnij się, że trening rozpoczyna się dopiero po prawidłowym montażu i kontroli urządzenia. 

11. Dla wszystkich regulowanych części należy pamiętać o maksymalnych położeniach, do 
których mogą być regulowane / dokręcane. 

12. To urządzenie jest przeznaczone dla dorosłych. Upewnij się, że dzieci korzystają z urządzenia 
tylko pod nadzorem osoby dorosłej. 

13. Upewnij się, że osoby korzystające z urządzenia są świadomi potencjalnych zagrożeń, np. 
ruchomych części podczas treningu. 

14. Ostrzeżenie: nieprawidłowe / nadmierne treningi mogą powodować urazy zdrowotne. 

15. Proszę postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi prawidłowego treningu, jak 
wyszczególniono w instrukcjach treningowych. 

16. Skonsultuj się ze swoim lekarzem przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń. 
Może doradzić rodzaj treningu jest odpowiedni. 

17. Niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona tylko dla klientów. 

18. Dostawca nie może zagwarantować błędów popełnionych w wyniku tłumaczenia lub zmiany 
specyfikacji technicznej produktu. 

19. Wszystkie podane dane są orientacyjnymi wskazówkami i nie mogą być użyte w żadnej karcie 
medycznej. 

20. Dla własnego bezpieczeństwa zawsze dbaj o to, aby podczas wykonywania ćwiczeń 
zachować co najmniej 0,6 m wolnego miejsca we wszystkich kierunkach wokół produktu. 

21. OSTRZEŻENIE! Monitor częstości pracy serca może nie być dokładny. Przeciążenie podczas 
treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli poczujesz jakiś dyskomfort, 
natychmiast przestań ćwiczyć! 

22. Certyfikacja: To urządzenie treningowe jest zgodne z obowiązującą normą bezpieczeństwa 
EN957, klasa HC (do użytku domowego). 

23. Maksymalna waga użytkownika: 120kg 
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SPRZĘT I NARZĘDZIA 

 

 

Podkładka sprężysta M12 (57) 

 

 

Podkładka M8 (63) 

 

 

Podkładka M8 (55) 

 

 

Duża podkładka M8 (72) 

 

 

Podkładka z tworzywa sztucznego (27) 

 

 

Podkładka falista (74) 

 

 

Zakrzywiona podkładka M8 (30) 

 

 

Podkładka M10 (80) 

 

 

Lewa oś korby (15) 

 

 

Prawa osi korby (16) 

 

 

Lewy nakrętka (86) 

 

 

Prawa nakrętka (36) 
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Nakrętka zabezpieczająca M10 (53) 

 

 

Nakrętka M8 (58) 

 

 

Śruba samogwintująca ST4.2x12 mm (66) 

 

 

Śruba mocująca M8x20 mm (54) 

 

 

Śruba imbusowa M8 * 25 mm (89) 

 

 

Śruba M8x16 mm (52) 

 

 

Śruba M8x40 mm (56) 

 

 

Śruba M8x55 mm (61) 

 

 

Śruba blokująca M8x60 mm (87) 

 

 

Śruba mocująca M8x80 mm (51) 

 

 

Śruba M10x70 mm (60) 

 

 Sprawdź, czy brakuje jakiejś części. 

 Proszę najpierw zebrać wszystkie śruby. 

 Po zamontowaniu wszystkiego, upewnij się, że wszystko jest wystarczająco mocno 
dokręcone. 
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WIDOK PO ROZŁOŻENIU (A) 
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WIDOK PO ROZŁOŻENIU (B) 
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LISTA CZĘŚCI 

Lp. Opis Ilość 

1 Rama 1 

2 Pionowa rurka 1 

3 Lewa tarcza 1 

4 Prawy ekran 1 

5 Lewa górna część ramienia 1 

6 Prawa górna część ramienia 1 

7 Zespół koła pasowego 1 

8 Uchwyt z pianki 2 

9 Sprężyna 1 

10 Przedni stabilizator 1 

11 Lewe ramię pedału 1 

12 Prawe ramię pedału 1 

13 Pedał 2 

14 Kapturek kopułowy 4 

15 Lewa oś korby 1 

16 Prawa oś korby 1 

17 Koło zamachowe 1 

18 Korba 1 

19 Pas napędowy 1 

20 Zespół łożyska korbowego 1 

21 Osłona przedniego stabilizatora 2 

22 Osłona wewnętrzna 2 

23 Konsola 1 

24 Zewnętrzna pokrywa 2 

25 Przewód sterujący oporem 1 

26 Pionowa rozpórka 2 

27 Plastikowa podkładka 2 

28 Stabilizator tylny 1 

29 Duże łożysko koła zamachowego 1 

30 Zakrzywiona podkładka M8  2 

31 Wiązki przewodów 1 

32 Krążek linowy 1 

33 Nakrętka poziomująca 2 

34 Śruba regulacji  1 

35 Montaż magnesu C 1 
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36 Prawa cienka nakrętka 1 

37 Małe łożysko koła zamachowego 1 

38 Oś koła zamachowego 1 

39 Nakrętka M5 2 

40 Górna część rurki 4 

41 Tuleja ramienia pedału 4 

42 Dolny kabel 1 

43 Duża nakrętka osi koła zamachowego 3 

44 Wspornik ramienia pedału 2 

45 Magnes 2 

46 Niewielka nakrętka osi koła zamachowego 3 

47 Przełącznik  1 

48 Nakrętka zaciskowa 6 

49 Podkładka blokująca 2 

50 Koło zamachowe 1 

51 Śruba M8x80 mm 4 

52 M8x16 mm Śruba 4 

53 M10 Nakrętka zabezpieczająca 4 

54 Śruba M8x20 mm 5 

55 Podkładka M8 22 

56 Śruba M8x40 mm 4 

57 Podkładka sprężysta M12  2 

58 Nakrętka zabezpieczająca M8 14 

59 Śruba przycisku M10x55 mm 2 

60 Śruba M10x70 mm 2 

61 Śruba M8x55 mm 2 

62 Śruba M5x10 mm 2 

63 Podkładka dzielona M8  11 

64 Górna część rurki 2 

65 Górna część tulei na nogi 4 

66 Śruba samogwintująca ST4.2x12 mm 16 

67 Górna część rurki 4 

68 Śruba samogwintująca ST4.2x20 mm 5 

69 Uchwyt na butelkę 1 

70 Nakrętka M10 1 

71 N / a - 

72 Duża podkładka M8  2 

73 Nylonowa podkładka 4 
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74 Podkładka falista 4 

75 N / a - 

76 Śruba M5x20 mm 1 

77 Podkładka M5 1 

78 N / a - 

79 Śruba M6x60 mm 1 

80 Podkładka M10  4 

81 Śruba ST2.9x8 mm 2 

82 Nakrętka zaciskowa 1 

83 Śruba M5x80 mm 1 

84 Śruba z gniazdem M8x40 mm 1 

85 Nakrętka M6 3 

86 Lewa  cienka nakrętka zabezpieczająca 1 

87 Śruby M8x60 mm 2 

88 Kierownica 1 

89 Śruba imbusowa 2 

90 N / a - 

91 Przewód czujnika impulsowego 2 

92 Pianka kierownicy 2 

93 Pulpit czujnika impulsów 2 

94 Zaślepka 2 

95 N / a - 
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MONTAŻ 

KROK 1 

 
 

 

Śrubokręt krzyżakowy Klucz regulowany  Szczypce 

 

Montaż byłby łatwiejszy przy użyciu następujących narzędzi: wkrętak krzyżakowy, klucz regulowany, 
szczypce 

 

Podczas gdy druga osoba podnosi ramę (1), przymocuj przedni stabilizator (10) do ramy za pomocą 
dwóch wkrętów mocujących M8 x 80mm (51), dwóch podkładek M8 (63) i dwóch podkładek M8 (55) . 
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KROK 2 

 

Włóż Kabel regulacji oporu (25) przez pionowy 
słupek (2), jak pokazano na rysunku. 
Następnie przymocuj kontrolę (25) do 
wspornika za pomocą śruby M5 x 20mm (76) i 
podkładki M5 (77). 

Podczas gdy druga osoba trzyma pionowy 
słupek (2) w pobliżu ramy (1), podłącz wiązkę 
przewodów (31) do przewodu przełączającego 
(47). 

Następnie podłącz przewód oporu (25) do 
dolnego przewodu (42) w następujący sposób. 

Zobacz rysunek A. Pociągnij do góry 
metalowy wspornik na dolnym przewodzie 
(42) i włóż końcówkę przewodu oporu (25) do 
zacisku przewodu wewnątrz metalowego 
wspornika. 

Patrz na rysunek B. Pociągnij kabel oporu (25) 
i wsuń go do metalowego wspornika na 
dolnym przewodzie (42), tak jak pokazano. 

Patrz na rysunek C. Za pomocą szczypców 
ściśnij zęby na górnym końcu metalowego 
wspornika. 

 

KROK 3 

Przymocuj kierownicę (88) do górnego uchwytu (2), używając: 

2x śruby M8 x 25 mm (89) 

2x podkładki sprężystej M8 (63) 

2x podkładki łukowatej M8 (30) 

KROK 4 

 

Przesuń pionową rurkę (2) na ramę (1). 

Przymocuj pionową rurkę (2) trzema wkrętami 
M8 x 20 mm (54), trzema podkładkami M8 (63) i 
trzema podkładkami M8 (55). Nie dokręcaj 
wkrętów. 

Następnie dokręć pionową rurkę (2) dwoma 
śrubami mocującymi M8 x 60mm (87), czterema 
podkładkami M8 (55) i dwoma nakrętkami 
zabezpieczającymi M8 (58). 

Nie dokręcaj jeszcze nakrętek. 
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KROK 5 

 

Zamocuj uchwyt na butelki (69) do wspornika (2) dwoma wkrętami samogwintującymi ST4.2 x 20 mm 
(68). 

Zidentyfikuj prawą górną część ramienia (6) zaznaczoną naklejką i zorientuj ją tak, jak pokazano. 

Następnie wkręć górną nogę (64) tak, aby sześciokątne otwory były widoczne na boku. 

Włóż prawą górną część ramienia (6) do górnej części rurki (64). Zamocuj prawą górną część 
ramienia za pomocą dwóch nakrętek M8 (58), dwóch podkładek M8 (55) i dwóch śrub M8x40mm (56). 

Upewnij się, że główki śrub znajdują się wewnątrz sześciokątnych otworów. 

W ten sam sposób przymocuj lewą górną część ramienia (5) do drugiej górnej części rurki (64). 

KROK 6 

 

Korzystając z plastikowej torebki, aby utrzymać czyste ręce, zastosuj dużą ilość dołączonego smaru 
do prawej osi na pionowej rurce (2) i do falistej nakrętki (74). 
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Następnie użyj pionowej rozpórki (26), tak jak pokazano na rysunku. Przesuń osłonę wewnętrzną (22) 
i prawą górną część rurki (6) na prawą oś na wsporniku (2). 

Zamocuj prawą górną część rurki (6) za pomocą śruby M8 x 20mm (54), podkładki M8 (63), dużej 
podkładki M8 (72) i plastikowej podkładki (27), tak jak pokazano. 

Zamocuj lewe ramię (5) w ten sam sposób. 

Zamocuj zewnętrzne pokrywy (24) do wewnętrznych osłon (22) na prawym górnym ramieniu (6) i 
lewym górnym ramieniu (5) za pomocą czterech śrub samogwintujących ST4.2 x 12 mm (66). 

KROK 7 

 

Zidentyfikuj prawy pedał (12), które jest oznaczone 
nalepką. Ustaw prawe ramię pedału i jeden z pedałów 
(13), jak pokazano. 

Podłącz pedał (13) do prawego ramienia pedału (12) za 
pomocą dwóch śrub M8 x 16mm (52), śruby M8 x 55mm 
(61), trzech podkładek M8 (55) i trzech nakrętek M8 (58). 

Zamocuj drugi pedał (13) do lewym ramieniu pedału (11) 
w ten sam sposób. 

 

 

Zidentyfikuj prawy wał korbowy (16), oznaczony 
symbolem "R." 

Nałóż smar do prawej osi korby (16) w prawy wspornik 
ramienia pedału (44). Następnie wsuń podkładkę 
sprężystą (57) i podkładkę (74) na prawą oś korbową. 

Mocno dokręć prawą oś korby (16) w prawo, do prawego 
ramienia korby (18). Następnie mocno dokręć prawe 
cienkie pierścienie zabezpieczające (36) zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara na prawą oś korbowodu. 

Powtórz ten krok po lewej stronie. 

Uwaga: Obróć lewy wał korbowy (nie pokazano) i lewe 
cienkie nakrętki zabezpieczające (nie pokazane) w 
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby je 
dokręcić! 
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KROK 8 

 

Nałóż smar do śruby M10 x 70mm (60). Przymocuj prawe ramię pedału (12) w prawo (64) za pomocą 
śruby M10 x 70mm (60), dwóch specjalnych podkładek M10 (80), dwóch podkładek nylonowych (73) i 
nakrętki zabezpieczającej M10 (53) . Upewnij się, że podkładki nylonowe znajdują się między górną 
częścią ramienia a wspornikiem na prawym ramieniu pedału. 

Patrz rysunek wkładania, dociśnij mocno kapturek (14) do nakrętki M10 (53) i śruby M10x70 mm (60). 
Pokrywy zatrzasną się na specjalnych podkładkach. 

W ten sam sposób przymocuj ramię lewego pedału (nie pokazane) do lewej górnej części rurki (64). 

KROK 9 

 

Konsola (23) może używać czterech baterii AA (nie zawiera); 
Zalecane są baterie alkaliczne. 

Nie używaj starych i nowych baterii ani alkalicznych, 
standardowych i akumulatorów. 

WAŻNE: Jeśli konsola została wystawiona na działanie niskich 
temperatur, przed włożeniem baterii należy pozostawić je do 
ogrzania do temperatury pokojowej. 

W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia konsoli lub 
innych elementów elektronicznych. 

 

 

 

Zdejmij pokrywę baterii z tyłu konsoli (23) i włóż baterie do 
przedziału baterii. Upewnij się, że baterie są ułożone tak, jak 
pokazano na rysunku wewnątrz komory baterii. Następnie 
ponownie zamknij pokrywę baterii. 

Przytrzymując konsolę (23) w pobliżu rurki pionowej (2), 
podłącz konsolę do przewodu 3.5mm (31). Wsuń przewód do 
konsoli (23) lub do wspornika (2). 

Wskazówka: Uważaj, aby nie zacisnąć przewodów. 

Przymocuj konsolę (23) do wspornika (2) dwoma śrubami 
M5x10 mm (62). 

Patrz krok 4. Dokręć trzy śrubki przycisków M8 x 20mm (54) i 
dwie nakrętki zabezpieczające M8 (58). 
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JAK MOŻNA PRZENOSIĆ URZĄDZENIE 

 

Aby przemieścić urządzenie, najpierw stań przed nim, trzymaj 
pionowo i postaw jedną nogę na jednym z kół. Następnie 
pociągnij pionową rurkę do rolki na kółkach. 

Ostrożnie przesuń urządzenie do żądanej pozycji, a następnie 
opuść ją na podłogę. 

 

JAK REGULOWAĆ OPÓR 

 

Aby zmienić intensywność ćwiczeń, można dostosować wysokość 
oporu pedałowania. Aby zwiększyć opór, obróć pokrętło zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara. Aby zmniejszyć opór, obróć pokrętło 
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. 

 

JAK WYPOZIOMOWAĆ URZĄDZENIE 

 

Jeśli urządzenie lekko opada na podłodze podczas używania, 
obróć jedną lub oba zaślepki poziomujące na tylnym stabilizatorze, 
aż do wyeliminowania ruchu kołysania. 
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OBSŁUGA PANELU STEROWANIA 

FUNKCJA 

TIME (Czas) 0:00-99:59 (min.) 

SPEED (Prędkość) 0.0-999.9 (km/h) 

DISTANCE (Dystans) 0.0-999.9 (km) 

ODOMETER (Przebieg) 0-9999 (km) 

CALORIES (Kalorie) 0.0-9999 (cal) 

PULSE (Puls) 30-230 (bpm) 

 

 

1. Monitor 

2. Przebieg 

3. Kalorie 

4. Puls 

5. Tryb 

6. Czas 

7. Dystans 

8. Prędkość 

9. Skanowanie 

FUNKCJE 

MODE Wybierz funkcję. 

SCAN Automatycznie przełącza się z funkcji do kolejnej funkcji co 4 sekundy. 

TIME Czas ćwiczeń 

SPEED Obecna prędkość 

DISTANCE Odległość ćwiczeń 

CALORIES Oszacowanie spalonych kalorii. 

ODOMETER Całkowity dystans 

PULSE Aktualna częstotliwość tętna. 

 

UWAGA: 

 Kompatybilny z systemem iOS i Androidem. 

 Połączenie z konsolą i urządzeniem przenośnym przez Bluetooth (4.0). Po podłączeniu 
wyświetlacz wyłączy się po 4 minutach. 

 Jeśli komputer wyświetla nieprawidłowo informacje, spróbuj wyjąć baterię i ponownie ją 
zainstalować. 

 Specyfikacja baterii: 1,5 V UM-3 lub AA (4 szt) 
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WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE 

Włączenie zasilania: Wszystkie okna na wyświetlaczu LED zapalą się (rys. A). 

Wyłączanie zasilania: Jeśli konsola nie ma sygnału przez 4 minuty, przejdzie do trybu uśpienia. 

OBSŁUGA 

1. Po włączeniu zasilania konsoli (lub przytrzymaniu przycisku MODE / RESET przez 3 sekundy) 
wyświetlacz LCD wyświetli wszystkie okna i wyemituje dźwięk przez jedną sekundę. Potem 
wejdzie w tryb SCAN (rys. B). 

2. Po otrzymaniu danych przez konsolę rozpoczną się odliczanie wartości TMR, DST i CAL (rys. 
C). 

3. Bez przesłania sygnału do monitora przez 4 minuty, monitor wejdzie w tryb uśpienia. 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

 Jeśli na wyświetlaczu pojawi się błąd (rys. D), oznacza to, że bateria powinna zostać 
wymieniona. 

 Jeśli podczas pedałowania nie ma sygnału, sprawdź prawidłowe połączenie przewodu. 

    

Fig. A Fig. B Fig. C Fig. D 

INSTRUKCJE APLIKACJI FIT HI WAY 

 Włącz Bluetooth na urządzeniu 3C. Wyszukaj urządzenie konsoli i naciśnij "Połącz". 

 Włącz aplikację Fit Hi Way na urządzeniu i ćwicz z nią. 

Pobieranie Fit Hi Way: 

 

Instrukcja Fit Hi Way: 

Instrukcja będzie aktualizowana od czasu do czasu. Konsument może pobrać najnowszą wersję, 
skanując kod QR lub link do witryny, jak poniżej. 
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UWAGA:  

1. Po podłączeniu konsoli do tabletu przez Bluetooth, konsola zostanie wyłączona. 

1. Wyjdź z aplikacji Fit Hi Way i wyłączyć Bluetooth z urządzenia inteligentnego, a następnie 
ponownie uruchom konsolę. 

SPALANIE TŁUSZCZU 

 

Ciało zaczyna spalać tłuszcz w ok. 65% maksymalnego tętna. 

Aby osiągnąć optymalne tempo spalania, zaleca się utrzymanie tętna 
pomiędzy 70% -80% maksymalnej częstości tętna. 

Optymalny trening składa się z trzech treningów tygodniowo 30 minut każdy. 

Przykład: 

Wiek 52 lata, aby rozpocząć ćwiczenia. 

Maksymalna tętno = 220 - 52 (wiek) = 168 uderzeń / min. 

Minimalne tętno = 168 * 0.7 = 117 uderzeń / min. 

Najwyższe tętno = 168 * 0,85 = 143 uderzeń / min. 

W pierwszych tygodniach zaleca się, aby rozpocząć od tętna 117, a 
następnie zwiększyć ją do 143. 

Wraz z coraz większą poprawą sprawności intensywność powinna wzrosnąć 
do 70% -85% maksymalnego tętna. 

Można to osiągnąć zwiększając opór pedałowania, zwiększając częstotliwość 
wykonywania ćwiczeń lub poprzez dłuższy czas treningu. 
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Wykres częstości tętna: 

WIEK MAX 60% 65% 70% 75% 80% 85% 

20 200 120 130 140 150 160 170 

25 195 117 127 137 146 156 166 

30 190 114 124 133 143 152 162 

35 185 111 120 130 139 148 157 

40 180 108 117 126 135 144 153 

45 175 105 114 123 131 140 149 

50 170 102 111 119 128 136 145 

55 165 99 107 116 124 132 140 

60 160 96 104 112 120 128 136 

65 155 93 101 109 116 124 132 

70 150 90 98 105 113 110 128 

SUKCES 

Nawet po krótkim okresie regularnych ćwiczeń zdasz sobie sprawę, że ciągle musisz zwiększać opór 
pedałowania, aby osiągnąć optymalną częstość tętna. 

Jednostki będą stale łatwiejsze i poczujesz się dobrze podczas normalnego dnia. 

Aby to osiągnąć, należy motywować się do regularnych ćwiczeń. Wybierz stałe godziny treningu i nie 
zaczynaj zbyt intensywnie trenować. 

I stare powiedzenie wśród sportowców mówi: 

"Najtrudniejszą rzeczą w treningu jest jego rozpoczęcie". 

Życzymy Ci wiele radości i sukcesu z urządzenia. 
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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.  
 
W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego 
transportu i usługi serwisowej 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/

