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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

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

• Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i środków ostrożności, w tym wskazówek dotyczących 
poszczególnych etapów montażu. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

• Po montażu sprzętu, postępuj zgodnie z niniejszą instrukcją, aby zachować bezpieczeństwo. 
Poinformuj innych użytkowników o zasadach bezpiecznego użytkowania. 

• Przechowuj sprzęt z dala od dzieci i zwierząt domowych. Nie pozwól, aby dzieci bawiły się  
w pobliżu urządzenia. Tylko dorosłe osoby mogą montować i użytkować sprzęt.  

• Przed uruchomieniem programu ćwiczeń, zasięgnij porady lekarza. Jest to wskazane 
zwłaszcza w przypadku osób z problemami zdrowotnymi lub osób przyjmujących lekarstwa, 
które wpływają na tętno, ciśnienie krwi lub poziom cholesterolu. 

• Obserwuj sygnały, które wysyła Ci Twój organizm. Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy (ból, 
ucisk w klatce piersiowej, nieregularne tętno, duszności, zawroty głowy lub nudności), 
natychmiast przerwij ćwiczenia. Niewłaściwa forma treningu może spowodować poważne 
problemy zdrowotne lub urazy. 

• Umieść urządzenie na płaskiej, suchej i czystej powierzchni i zachować bezpieczny odstęp  
od innych przedmiotów (co najmniej 0,6 m). Użyj maty ochronnej, by zabezpieczyć dywan lub 
podłogę. 

• Zakładaj odpowiednie, sportowe ubrania i buty. Unikaj zbyt luźnej odzieży.  

• Nie używaj sprzętu na zewnątrz. 

• Przed każdym użyciem sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Regularnie sprawdzaj 
wszystkie śruby i nakrętki. Powinny być mocno dokręcone. W razie potrzeby dokręć  
je ponownie. Dla zachowania swojego bezpieczeńsywa, nigdy nie używaj uszkodzonego lub 
nadmiernie wyeksploatowanego urządzenia. 

• Jeśli zauważysz ostre krawędzie, przerwij użytkowanie urządzenia.  

• Jeśli słyszysz nietypowe dźwięki pochodzące z urządzenia, przerwij ćwiczenia. 

• Żaden element urządzenia nie powinien wystawać ani blokować ruchów użytkownika. Sprzęt 
może być użytkowany tylko przez jedna osobę w tym samym czasie.  

• Urządzenie nie jest przeznaczone do celów terapeutycznych. 

• Podczas podnoszenia I transport urządzenia, zachowaj szczególną ostrożność. Aby uniknąć 
zranienia, stosuj odpowiednie techniki podnoszenia lub skorzystaj z pomocy innych osób 

• Nie dokonuj samodzielnie żadnych modyfikacji sprzętu. W razie potrzeby, skontaktuj się  
z autoryzowanym serwisem. 

• Ograniczenie wagowe: 110 kg 

• Kategoria: HC (zgodnie z normą EN957) – przeznaczony do użytku domowego. 

• OSTRZEŻENIE! Pomiary tętna mogą nie być w pełni dokładne. Nadmierny wysiłek podczas 
treningu może prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci. Jeśli poczujesz się słabo, 
natychmiast przerwij ćwiczenia. 
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OPIS PRODUKTU 

 

1) Uchwyty 

2) Lewa pokrywa 

3) Uchwyt na butelkę 

4) Pasek pedału 

5) Siedzisko 

6) Szyna ślizgowa 

7) Tylny stabilizator  

8) Nakładka 

9) Panel sterowania 

10) Prawa pokrywa 

11) Przednia pokrywa 

12) Kółka transportowe 

13) Przedni stabilizator  

14) Pedał 
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ELEMENTY DO MONTAŻU 

No. Picture Description Qty. 

84 

 

Śruba M8x40 mm 2 

60 

 

Śruba M8x15 mm 6 

85 

 

Śruba M8x20 mm 2 

62 

 

Podkładka płaska M8 8 

83 

 

Duża podkładka M8 2 

64 
 

Podkładka płaska M6 5 

61 
 

Podkładka blokująca M8 4 

81 
 

Śruba samogwintująca z gniazdem krzyżowym 
ST4.2x45 

1 

63 
 

Płaska śruba z gniazdem krzyżowym M6x15 5 

59 

 

Klucz imbusowy 5 mm 1 

69 

 

Śrubokręt i klucz 1 
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ETAPY MONTAŻU 

KROK 1 

• Rozłóż części wioślarza tak, jak wskazuje ilustracja A. 

• Umieść przedni stabilizator (5) w ramie podstawy (3) i przymocuj przy użyciu śruby M6x15 mm 
(63) i podkładki M6 (64). 

• Przymocuj ramę główną (3) do wspornika (11) przy użyciu śruby M8x40 mm (84) i podkładki 
M8 (62). 

KROK 2 

• Zapoznaj się z ilustracją B. Obróć wioślarza do góry nogami. Przymocuj tylny stabilizator (2) 
do szyny ślizgowej (48), przy użyciu śruby M8x15 mm (60), podkładki blokującej M8 (61)  
i podkładki M8 (62). 
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KROK 3 

• Podnieś szynę ślizową (48), a następnie przymocuj wspornik (11) do ramy podstawy (3) przy 
użyciu śruby M8x20 mm (85) i podkładki M8 (62). 

KROK 4 

• Przymocuj siedzisko (21) do podpory siedziska (10) przy użyciu okrągłej śruby M6x15 mm 
(63) I podkładki M6 (64). 

 

KROK 5 

• Umieść uchwyty (15) w tuleji (103). Przesuń piankowy grip (22) na krawędź uchwytu (15). 

UWAGA: Nasmaruj uchwyty (15) niewielką ilością mydła lub wody, aby ułatwić nałożenie gripów (22). 

 

KROK 6 

• Nałóż nakładkę (30) na tylny stabilizator (2). 

STEP 7 

• Przymocuj przednią pokrywę (28) do ramy podstawy (3) przy użyciu śruby okrągłej ST4.2x45 
(81). 
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STEP 8 

• Przymocuj uchwyt na butelkę (27). W tym celu, poluzuj śrubę M4.2x16 mm (67) na prawej 
pokrywie (18). Wsuń uchwyt (27) do szczeliny między lewą i prawą pokrywą (17 i 18) i 
ponownie dokręć śrubę M4.2x16 mm (67). 

 

KROK 9 

• Umieść wałek pedału (6) w rurce umieszczonej na ramie podstawy (3). Przesuń pedał (19) na 
krawędź wałka (6). Zabezpiecz pedały (19) przy pomocy śrub M8x15 mm (60) i dużych 
podkładek M8 (83) na obu końcach wałka (6). Użyj dwóch kluczy imbusowych, aby dokręcić 
śruby M8x15 mm (60) na obu końcach wałka pedału (6) jednocześnie.  

 

KROK 10 

• Podłącz wtyczkę (94) do gniazda przewodu zasilającego DC (96). 
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PRZECHOWYWANIE 

• Przechowuj urządzenie w suchym i czystym pomieszczeniu. 

• Do przemieszczania urządzenia, użyj kółek transportowych, umieszczonych na przednim 
stabilizatorze ramy podstawy (3). Podnieś tylny stabilizator (2), aby go przesunąć. Nigdy nie 
używaj siedziska (21) do przesuwania urządzenia. Siedzisko może się zsunąć, a podpora 
siedziska może zranić lub zmiażdżyć palce.  

• Zapoznaj się z rysunkami ilustrującymi, jak prawidłowo złożyć sprzęt do przechowywania.  

 

INSTRUKCJA PRZEMIESZCZANIA 

• Podnieś tylny stabilizator i popchnij urządzenie, aby je przesunąć. 
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ILUSTRACJA CZĘŚCI 
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WYKAZ CZĘŚCI 

Nr Pozycja Ilość 

1 Rama główna  1 

2 Tylny stabilizator  1 

3 Rama podstawy  1 

4 Wspornik pedału 1 

5 Tylna podpórka 1 

6 Wałek pedału 1 

7 Tylny hak 1 

8 Hak 1 

9 Końcówka szyny ślizgowej 1 

10 Podpora siedziska  1 

11 Wspornik  1 

12 Wspornik magnetyczny 1 

13 Przekładka (ø12.8.x38.5 mm) 1 

14 Pręt (ø12.8.x58.5 mm 1 

15 Uchwyty 1 

16 Śruba samogwintująca z gniazdem krzyżowym (ST4.2x20 mm) 6 

17 Lewa pokrywa 1 

18 Prawa pokrywa 1 

19 Pedał główny 2 

20 Pasek pedału 2 

21 Siedzisko 1 

22 Grip z pianki 2 

23 Wtyczka okrągła (ø32 mm) 2 

24 Rękojeść  1 

25 Pasek (13x1.5x1950 mm) 1 

26 Pasek (9x2x1700 mm) 1 

27 Uchwyt na butelkę 1 

28 Przednia pokrywa 1 

29 Kółka transportowe 2 

30 Nasadka 2 

31 Zaślepka siedziska 4 

32 Obudowa łożyska 2 

33 Gumowa podkładka 1 

34 Silnik 1 

35 Panel sterowania 1 
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36 Ekran panelu sterowania 1 

37 Podpórka na nogi/bieżnik 1 

38 Wałek PU 4 

39 Obudowa łożyska  2 

40 Oś koła pasowego ø10*100  1 

41 Pasek koła pasowego 1 

42 Łożysko (6000RS) 2 

43 Łożysko (6003zz) 2 

44 Koło zamachowe ø155*J3 1 

45 Śruba okrągła (M6x25 mm) 1 

46 Łożysko jednokierunkowe (16003) 1 

47 Kołnierz 1 

48 Szyna ślizgowa 1 

49 Magnetyczne koło zamachowe  1 

50 Oś koła zamachowego 1 

51 Pasek klinowy typu V (220 PJ3) 1 

52 Rolka pośrednia 1 

53 Jałowe koło pasowe 2 

54 Głowica śruby M8x20 2 

55 Łożysko (608zz) 4 

56 Wtyczka okrągła (ø19 mm) 2 

57 Śruba okrągła M5x20 4 

58 Sprężyna powrotna 1 

59 Klucz imbusowy (5 mm) 1 

60 Głowica śruby M8x15 16 

61 Podkładka zabezpieczająca (M8) 16 

62 Podkładka (M8) 29 

63 Okrągła śruba M6x15 5 

64 Flat washer M6 5 

65 Śruba sześciokątna M8x32 4 

66 Nakładka M8 10 

67 Śruba z gniazdem krzyżowym ST4.2x16 14 

68 Zacisk czujnika 1 

69 Klucz imbusowy (5 mm) ze śrubokrętem 1 

70 Śruba okrągła M6x12 6 

71 Obudowa łożyska ø75*ø31.5*2.0T 2 

72 Okrągła podkładka M4x10 1 

73  Pierścień C M17 6 
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74 Pierścień wewnętrzny C M35 1 

75 Przekładka 4 

76 Wtyczka zatrzymująca 1 

77 Śruba oczkowa M6 2 

78 Uchwyt napinający 2 

79 Nakrętka M10 4 

80 Nakrętka M6 3 

81 Śruba okrągła ST4.2x45 1 

82 Śruba z gniazdem krzyżowym M5x12 4 

83 Duża podkładka M8 2 

84 Głowica śruby M8x40 3 

85 Głowica śruby M8x20 6 

86 Okrągła śruby M6x12 4 

87 Głowica śruby M8x60 2 

88 Głowica śruby M8x80 1 

89 Przekładka S10 2 

90 Cienka nakrętka M10 2 

91 Koło prowadzące 2 

92 Czujnik magnetyczny 2 

93 Sprężyna 1 

94 Wtyczka 1 

95 Przewód 1 

96 Przewód zasilający DC  1 

97 Żeński przewód czujnika 1 

98 Męski przewód czujnika 1 

99 Podkładka EVA 180x30x1.0T 1 

100 Podkładka EVA 65x12x1.0T 2 

101 Przewód naprężający 1 

102 Łożysko (6003RS) 4 

103 Tuleja 1 

104 Gumowa podkładka 2 

105 Uchwyt napinający 1 

106 Śruba z gniazdem krzyżowym M5x8 4 

107 Podkładka S17 1 
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INSTRUKCJA PANELU STEROWANIA 

URUCHAMIANIE 

• Podłącz wszystkie przewody do panelu sterowania. 

• Po uruchomieniu, wszystkie segmenty wyświetlacza LCD zaświecą się na 2 sekundy, a CPU 
zresetuje opór do poziomu 1. Panel sterowania wejdzie w tryb początkowy. 

• Jeśli przewody są nieprawidłowo podłączone, urządzenie nie zadziała. Przed 
skontaktowaniem się z serwisem: sprawdź podłączenie przewodów, a następnie zresetuj 
zasilanie, aby uwolnić sygnał dźwiękowy lub naciśnij przycisk START/STOP. Przytrzymaj go, 
aby zresetować urządzenie i zrestartować system. Jeśli urządzenie nadal nie działa, 
skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. 

 

KLUCZOWE FUNKCJE 

START/STOP • Uruchomienie lub wstrzymanie pracy urządzenia.  

FUN/SCAN 

• W trybie pauzy, naciśnij przycisk, by wejść w ustawienia parametrów.  

• Potwierdź ustawione wartości parametrów i przejdź do kolejnych 
ustawień. 

• W trybie startowym, naciśnij przycisk, by wyświetlić bieżące, stałe 
wartości parametrów. Naciśnij przycisk ponownie, aby przejść do 
funkcji automatycznego skanowania i wyświetlania parametrów. 

 

• Naciśnij przycisk w ustawieniach parametrów, aby zwiększyć wartość 
danego parametru. 

• W trybie startowym, naciśnij przycisk aby zwiększyć opór. 

• Naciśnij przycisk w ustawieniach parametrów, aby zmniejszyć 
wartość danego parametru. 

 

• Naciśnij przycisk w ustawieniach parametrów, aby zmniejszyć 
wartość. 

• W trybie startowym, naciśnij przycisk, by zmniejszyć opór.  

PROG/RESET 

• W trybie pauzy, naciśnij przycisk, by wybrać pożądany program 
ćwiczeń.   

• W dowolnym trybie, przytrzymaj przycisk przez 5 sekund i zresetuj 
wyświetlacz. Wszystkie dane, z wyjątkiem ODO, zostaną 
zresetowane. 

 

• Kombinacja klawiszy: FUN/SCAN i jednoczesne przytrzymanie przycisku UP (+) przez 3 
sekundy - introspekcja silnika. 

• Kombinacja klawiszy: jednoczesne przytrzymanie przycisków PROGRAM i DOWN (-) przez 3 
sekundy - sprawdzanie wartości ODO. 
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FUNKCJE 

PROGRAM 

Wybór trybu treningu. Do wyboru masz w sumie 21 programów (P01-P16, U1-U4). 

 

TIME 

Czas ćwiczeń jest wyświetlany podczas treningu. Jeśli w ciągu 256 sekund nie zostanie wykryty ruch, 
panel sterowania przejdzie w tryb uśpienia. Aby obudzić komputer, naciśnij dowolny klawisz, ustaw 
parametry lub rozpocznij trening. Wszystkie wartości zostaną zresetowane do zera. 

Count up: bez ustawiania parametrów, monitor będzie liczyć czas w zakresie 0:00 - 99:59. 

Count down: jeśli ustawiono czas treningu, system rozpocznie odliczanie od docelowej wartości. Po 
osiągnięciu ustalonej wartości, monitor wydaje sygnał dźwiękowy i zatrzymuje odliczanie. Naciśnij 
przycisk START / STOP, aby odliczać od 0:00. 

 

DYSTANS 

Przebyty dystans zostanie wyświetlony na ekranie. Monitor rozpoczyna mierzenie w zakresie 1 - 999 
m (jednostka miary: 1 m). Po osiągnięciu 1 km, jednostka miary zmieni się na 0,1 km (100 m). Monitor 
jest w stanie wyświetlać od 1.000 km do 9.999 km. 

Count up: bez ustawienia wartości odległości, monitor będzie liczyć dystans od 1 m do 9999 km. 

Count down: po ustawieniu docelowej odległości, system rozpocznie odliczanie przebytej odległości 
od pożądanej wartości. Po osiągnięciu docelowego dystansu, monitor wydaje sygnał dźwiękowy i 
zatrzymuje odliczanie. Naciśnij przycisk START/STOP, aby odliczać od 1 m. 

 

KALORIE 

Na ekranie zostanie wyświetlona liczba spalonych kalorii. Zakres wynosi 0,0-999 kcal. 

Count up: bez ustawienia wartości kalorii, monitor będzie liczył spalone kalorie od 0,0 do 999. 

Count down: jeśli wartość kalorii została ustawiona, system odliczy ilość spalonych kalorii od 
docelowej wartości. Po osiągnięciu pożądanej wartości, monitor wydaje sygnał dźwiękowy i 
zatrzymuje odliczanie. Naciśnij przycisk START/STOP, aby odliczać od 0,0. 

 

ILOŚĆ RUCHÓW 

Podczas wykonywania ćwiczeń, na ekranie jest wyświetlana liczba wykonanych ruchów. Jeśli w ciągu 
256 sekund nie zostanie wykryty ruch, wartość zostanie zresetowana do zera. 

Count up: bez ustawienia wartości, monitor będzie liczyć ruchy od 0 do 9999.  

Count down: jeśli wartość ruchów została ustawiona, system odliczy ilość wykonanych ruchów od 
docelowej wartości. Po osiągnięciu pożądanej wartości, monitor wydaje sygnał dźwiękowy i 
zatrzymuje odliczanie. Naciśnij przycisk START/STOP, aby odliczać od 0. 

 

WATT 

Pomiar aktualnego poboru mocy (WATT). Wartość ulegnie zmianie wraz ze zmianą oporu lub 
prędkości.   

 

STROKES/MIN. 

Oznacza liczbę ruchów wykonywanych w ciągu 1 minuty. 
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OPERACJE 

Do dyspozycji masz w sumie 21 programów. Użytkownik może ustawić czas treningu, a następnie 
program podzieli zadeklarowaną wartość na 10 części. 

Jeśli użytkownik nie ustawi czasu treningu, program odlicza czas co sekundę, a każda część trwa 1 
minutę. 

 

PROGRAM MANUALNY 

Programy wstępne: Programy 01-14 

• Naciśnij przycisk PROGRAM, aby wybrać żądany program. 

• Naciśnij przycisk FUN/SCAN, aby uruchomić program. 

• Wskaźnik czasu zacznie migać. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby ustawić docelową 
wartość. Naciśnij FUN/SCAN ponownie, aby potwierdzić ustawioną wartość. 

• Wskaźnik ruchów zacznie migać. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby ustawić docelową 
wartość. Naciśnij FUN/SCAN ponownie, aby potwierdzić ustawioną wartość. 

• Wskaźnik dystansu zacznie migać. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby ustawić docelową 
wartość. Naciśnij FUN/SCAN ponownie, aby potwierdzić ustawioną wartość. 

• Wskaźnik kalorii zacznie migać. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby ustawić docelową 
wartość. Naciśnij FUN/SCAN ponownie, aby potwierdzić ustawioną wartość. 

• Naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć trening. 

 

UWAGA: 

• Naciśnij przycisk FUN/SCAN, aby przejść do następnych ustawień funkcji. 

• Jeśli pożądana wartość została osiągnięta, system wyda sygnał dźwiękowy. Jeśli jest więcej 
zaprogramowanych wartości, naciśnij przycisk START/STOP, aby kontynuować trening po 
sygnale dźwiękowym i przejść do następnych funkcji. 

 

PROGRAM KONKURENCYJNY (PROGRAM 15) 

• Naciśnij przycisk PROGRAM i wybierz P15. 

• Naciśnij klawisz FUN/SCAN, aby uruchomić programu konkurencyjny. 

• Wskaźnik czasu zacznie migać. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby ustawić docelowy czas 
treningu. Naciśnij FUN/SCAN ponownie, aby potwierdzić ustawioną wartość. 

• Wskaźnik dystansu zacznie migać. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby ustawić docelowy 
dystans. Naciśnij FUN/SCAN ponownie, aby potwierdzić ustawioną wartość. 

• Naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć trening. 

 

UWAGA: 

• Naciśnij klawisz FUN/SCAN, aby przejść do następnych ustawień funkcji. 

• Wyświetlacz jest złożony z dwóch części (górnej i dolnej). 

Górna część: dystans treningu, każdy pasek oznacza 1/10 docelowej odległości. 

Dolna część: czas treningu, każdy pasek oznacza 1/10 docelowego czasu. 
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• Jeśli użytkownik zbliża się do docelowego czasu treningu, a przebyta odległość jest mniejsza 
niż docelowa, paski dystansu migają i oznaczają, że użytkownik nie osiągnie pożądanego 
dystansu. W przeciwnym razie, słupki wzrastają. Oznacza to, że trening jest właściwie 
prowadzony. 

 

PROGRAM P16 

Komputer dostosuje obciążenie do aktualnego pulsu użytkownika. Jeżeli aktuana wartość jest niższa, 
niż zadana wartość, obciążenie zostanie zwiększone. W przeciwnym wypadu, zostanie zmniejszone. 

• Naciśnij przycisk PROGRAM, aby wybrać P16. 

• Naciśnij przycisk FUN/SCAN aby wejść w program pulsu.. 

• Wskaźnik pulsu zacznie migać. Następnie nacisnij UP lub DOWN, aby ustawić zadaną 
wartość, którą chciałby osiągnąć. Naciśnij przycisk FUN/SCAN, aby potwierdzić ustawienie 
wartości.. 

• Wskaźnik czasu zacznie migać. Wciśnij UP lub DOWN, aby ustawić docelowy czas treningu. 
Naciśnij przycick FUN/SCA, aby potwierdzić wybraną wartość . 

• Wskaźnik powtórzeń zacznie migać. Naciśnij UP lub DOWN przycisk aby ustawić docelową 
wartość. Naciśnij przycick FUN/SCA, aby potwierdzić wybraną wartość. 

• Wskaźnik dystansu zacznie migać. Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić docelowy dystans. 
Naciśnij przycick FUN/SCA, aby potwierdzić wybraną wartość. 

 

 

PROGRAMY UŻYTKOWNIKA (U1-U4) 

• Naciśnij przycisk PROGRAM, aby wybrać U1-U4. 

• Naciśnij klawisz FUN/SCAN, aby uruchomić program użytkownika. 

• Wskaźnik czasu zacznie migać. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby ustawić docelową 
wartość. Naciśnij FUN/SCAN ponownie, aby potwierdzić ustawioną wartość. 

• Wskaźnik ruchów zacznie migać. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby ustawić docelową 
wartość. Naciśnij FUN/SCAN ponownie, aby potwierdzić ustawioną wartość. 

• Wskaźnik dystansu zacznie migać. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby ustawić docelową 
wartość. Naciśnij FUN/SCAN ponownie, aby potwierdzić ustawioną wartość. 

• Wskaźnik kalorii zacznie migać. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby ustawić docelową 
wartość. Naciśnij FUN/SCAN ponownie, aby potwierdzić ustawioną wartość. 

• Wskaźnik profilu zacznie migać. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby ustawić docelową 
wartość profilu. Naciśnij klawisz FUN/SCAN, aby potwierdzić ustawienie. Postępuj w ten 
sposób, aż wszystkie profile zostaną ustawione. 

• Naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć trening. 

. 

UWAGA: 

• Jeśli pożądana wartość została osiągnięta, system wyda sygnał dźwiękowy.  

• Jeśli istnieje więcej zaprogramowanych wartości, naciśnij dowolny przycisk, aby kontynuować 
trening po sygnale dźwiękowym i przejść do następnych funkcji. 

 



18 

 

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.  
 
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/
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