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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

• OSTRZEŻENIE! Ten produkt został zaprojektowany, aby zapewnić maksymalne 
bezpieczeństwo. Niemniej jednak należy zachować pewną ostrożność podczas korzystania z 
niego. Przeczytaj cały podręcznik przed pierwszym użyciem i zachowaj go na przyszłość. 

• Właściciel jest odpowiedzialny za bezpieczne i prawidłowe korzystanie z urządzenia. 
Poinstruuj wszystkich innych użytkowników o poprawnym użyciu. 

• Używaj tego produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie rób żadnej niewłaściwej 
modyfikacji. 

• Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt. Nigdy nie pozwól dzieciom bez opieki na przebywanie w 
pobliżu tego urządzenia. 

• Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby, nakrętki i elementy, czy są dobrze dokręcone. Dokręć, 
jeśli to konieczne. Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nigdy 
nie używaj uszkodzonego lub zużytego produktu. Wszystkie uszkodzone lub zużyte części 
należy natychmiast wymienić. 

• Umieszczaj sprzęt tylko na płaskiej, czystej i twardej powierzchni i zachowaj odstęp 
bezpieczeństwa wynoszący co najmniej 0,6 m wokół niego. Umieść podkładkę pod tym 
urządzeniem, aby chronić podłogę. 

• Używaj go tylko w pomieszczeniach i chroń go przed wilgocią i kurzem. Postaraj się zapewnić 
wystarczającą wentylację. Nigdy nie ćwicz w miejscu pozbawionym powietrza.  

• Nie kładź żadnych ostrych przedmiotów na lub w pobliżu tego steppera. 

• Zawsze noś odpowiednie ubrania i buty sportowe. Unikaj zbyt luźnej odzieży, która może 
zostać złapana przez urządzenie. 

• Trzymaj ręce z dala od ruchomych części, aby uniknąć obrażeń. Żadna regulowana część nie 
powinna wystawać i blokować ruchów użytkownika. 

• Kontroluj swoją prędkość i racjonalnie ćwicz. 

• Jeśli zauważysz, że działa nieprawidłowo, przestań używać. 

• Tylko jedna osoba powinna używać urządzenia jednocześnie. 

• Skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem jakiegokolwiek ćwiczenia. Jest to szczególnie 
ważne, jeśli masz ponad 35 lat lub masz jakieś problemy. Jeśli czujesz się słabo lub 
zauważysz inne komplikacje zdrowotne, natychmiast przerwij. Nie używaj urządzenia, jeśli 
masz komplikacje zdrowotne lub korzystasz z opieki medycznej. 

• Unikaj używania, jeśli masz: ból nóg, ból w talii, zranioną szyję, talię, nogę, zapalenie stawów, 
reumatyzm, dnę, osteoporozę, przeciwskazania pozorne (problemy z sercem, złe krążenie 
krwi, nadciśnienie), powikłania oddechowe, mięsaki, skrzeplinę, cukrzycę, podrażnienie skóry, 
gorączkę, problemy z kośćmi, jeśli jesteś w ciąży lub masz miesiączkę lub podobne problemy. 

• Maksymalna waga użytkownika: 130 kg 

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

• Produkt spełnia normy: ISO 20957-1: 2013, EN ISO 20957-9: 2016, EN 55014-1: 2006 + A 
:2009 + A2: 2011, EN 61000–3–2: 2014, EN 61000–3–3: 2013, EN 55014–2: 2015 

• OSTRZEŻENIE! System monitorowania tętna może nie być dokładny. Przeciążenie 
podczas treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli poczujesz 
dyskomfort, natychmiast przerwij ćwiczenie! 
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LISTA CZĘŚCI 

Rozpakowywanie 

Umieść pudełko na ziemi, aby można było podnieść pokrywę. Po otwarciu zobaczysz produkt, jak 
pokazano na obrazku poniżej. Wyjmij części, takie jak kierownica, pedały, tylny stabilizator, konsola 
itp. Następnie zdejmij piankę. 
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MONTAŻ 

KROK 1 

Umieść karton na ziemi i zdejmij górną część kartonu. 

Podnieś główną ramę i usuń styropian. Umieść ramę główną na podwyższonej platformie. 

OSTRZEŻENIE: Ze względu na ciężar urządzenia, produkt należy podnosić przez co najmniej dwie 
osoby. 

 

KROK 2 

Odkręć dwie śruby mocujące (Z2) z kartonu (Z1). Powtórz po drugiej stronie. 

Odkręć dwie śruby mocujące (J2) z rurki kartonowej. 

UWAGA: Do montażu używane są tylko śruby J2. 
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KROK 3 

Przymocuj przedni stabilizator (B) do ramy głównej (A) za pomocą śrub (J2) i podkładki (J3). 

UWAGA: Śruby (J2) są w KROKU 2 powyżej. 

 

KROK 4 

Przymocuj tylny stabilizator (C) do ramy głównej (A) za pomocą śrub (P6) i podkładki (J9). 

Następnie możesz umieścić maszynę na ziemi. 

UWAGA: Ustabilizuj za pomocą nóżek poziomujących (C5). 
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KROK 5 

Podłącz przewody (D1 i A1). 

Wsuń uchwyt wspornika (D) do ramy głównej (A). 

Dokręć śrubę (J1). 

UWAGA: Upewnij się, że przewody są prawidłowo podłączone. Uważaj, aby nie przyciąć kabli. 

 

KROK 6 

Odkręć 4 śruby (G1) z tyłu konsoli (G). 

Podłącz przewody (D1, G3, G4) i kabel pomiaru tętna (D4) do konsoli. 

Upewnij się, że przewody są prawidłowo podłączone. Nadmiar kabli włóż do uchwytu konsoli (D). 
Uważaj, aby nie przyciąć kabli. 

Przymocuj konsolę (G) za pomocą 4 śrub (G1) do uchwytu konsoli (D). 
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KROK 7 

Przymocuj uchwyty kierownicy R (E2) do ramy głównej (A) za pomocą śrub (P1) i pierścieni 
dystansowych (P2). 

Powtórz po lewej stronie. 

UWAGA: Prawa i lewa strona są oznaczone (R i L). 

 

KROK 8 

Włóż uchwyty P (F2) do uchwytu kierownicy (E2) i dokręć je śrubami (J6) i nakrętką (J7). 

Powtórz po lewej stronie. 
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KROK 9 

Prawych i lewych pedałów nie można zamienić. 

Przymocuj pedał (H1) do uchwytu pedału za pomocą śruby (J5). 

Powtórz po drugiej stronie. 

 

Prawe i lewe nakładki na pedały oraz przód i tył nie mogą być zamienione. 

Połącz w sposób pokazany na rysunkach 1-3. 
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REGULACJA OBCIĄŻENIA 

Jeśli konsola jest włączona, możesz ustawić opór urządzenia za pomocą przycisków LOAD+ i LOAD-. 
Użyj LOAD +, aby zwiększyć opór i LOAD- aby zmniejszyć. 

 

TRANSPORT 

Jeśli musisz przenieść maszynę w inne miejsce, unieś tylny stabilizator i umieść maszynę na 
przednich kołach transportowych. Następnie powoli przeciągnij urządzenie w żądane miejsce. W razie 
potrzeby wypoziomuj maszynę. 

OSTRZEŻENIE: Transportuj produkt w dwie lub więcej osób. Nigdy nie próbuj samodzielnie przenosić 
produktu. 
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PODŁĄCZENIE ZASILANIA 

Najpierw podłącz przewód zasilający do urządzenia, a następnie do gniazdka elektrycznego. 

 

INNE 
FUNKCJE

 

 

Zaleca się pedałowanie wstecz.   Regulowany uchwyt na telefon lub tablet. 

Port USB do ładowania telefonu lub tabletu. 

Uchwyt na butelkę wody. 
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KONSOLA 

 

Jeśli użytkownik przestanie pedałować przez 4 minuty, konsola przejdzie w tryb oszczędzania energii i 
wszystkie dane zostaną zapisane do następnego włączenia zasilania. 

PRZYCISKI 

UP  Przesuń w górę lub zwiększ opór. 

DOWN Przesuń w dół lub zmniejsz opór. 

ENTER Potwierdź wybór 

START / STOP Włącz / wyłącz program 

W trybie gotowości można szybko włączyć program Ręczny. 

RESET Resetuje bieżące ustawienie i uruchamia program od początku. 

Przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby całkowicie zresetować 
konsolę. 

RECORDED DATA Po zatrzymaniu konsoli możesz wyświetlić zapisane dane. 

SAVE / DELETE SAVE (ZAPISZ): Jeśli zatrzymasz program, zostaniesz 
powiadomiony, jeśli chcesz zapisać dane. Naciśnij SAVE, aby 
zapisać. 

DELETE (USUŃ): Jeśli wyświetlasz zapisane dane, możesz 
usunąć dane za pomocą przycisku DELETE. Zostaniesz 
poproszony o potwierdzenie wyboru za pomocą ENTER. 

INTERVAL 20 / 10 Interwał ćwiczeń: 20 sekund ćwiczeń, 10 sekund 
odpoczynku, 8 powtórzeń 

10 / 20 Interwał ćwiczeń: 10 sekund ćwiczeń, 20 sekund 
odpoczynku, 8 powtórzeń 

MAX Interwał ćwiczeń: 20-sekundowy trening z obciążeniem 5 
i 80 sekund odpoczynku z obciążeniem 1, 8 cykli 
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WYŚWIETLACZ 

TIME (CZAS) Czas wynosi od 00:00 do 99:59 

SPEED (PRĘDKOŚĆ) Aktualna prędkość. Maksymalna prędkość wynosi 99,9 km / h lub mil / h. 

RPM (OBROTY) Wyświetla obroty na minutę od 0-999 RPM. 

DISTANCE 
(ODLEGŁOŚĆ) 

Wyświetlanie odległości od 0,0 do 999,9 km lub mil. Użytkownik może 
ustawić odległość docelową za pomocą przycisków UP / DOWN. 
Regulacja wynosi 0,1 km / milę. 

CALORIES (KALORIE) Wyświetla spalone kalorie od początku treningu. 

PULSE (TĘTNO) Użytkownik może ustawić żądaną wartość od 0 do 230. 

WATTS (MOC) Moc od 0 do 999. 

 

BATERIE 

Baterie są potrzebne do wyświetlenia kalendarza. 

Wykręć śrubę z pokrywy baterii. 

Zdejmij pokrywę baterii. 

Wymień baterię, załóż pokrywę. 

 

URUCHAMIANIE 

Podłącz zasilanie do konsoli lub naciśnij RESET przez 2 sekundy. Wyświetlacz LCD wyświetli 
wszystkie segmenty i 2-sekundowe sygnały dźwiękowe. (Rys. 1) 

 

Następnie wprowadź ustawienia kalendarza i zegara (rys. 2-5) i użyj przycisków UP i DOWN. 
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Aby zresetować kalendarz, należy wyjąć baterię i wyłączyć a następnie włączyć konsolę.. 
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Użyj UP i DOWN, aby wybrać U1-U4. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić. 

Następnie wprowadź dane SEX (płeć), AGE (wiek), HEIGHT (wzrost) i WEIGHT (waga). (Rys. 7-
10)

 

 



20 

 

PROGRAMY 

Wybierz program MANUAL – VALLEY – HILL VALLEY – HIGH LAND RIFT VALLEY – INTERVAL 
10/20 – INTERVAL 20/10 – INTERVAL MAX – H.R.C  

 

SZYBKI START 

Naciśnij ENTER w programie MANUAL (Rys. 19). 

Rozpocznij trening z START / STOP (Rys. 20). Poziom obciążenia można ustawić podczas ćwiczeń. 

Naciśnij przycisk START / STOP, aby zatrzymać trening. 
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PROGRAM RĘCZNY (MANUAL) 

Po wybraniu programu MANUAL naciśnij ENTER (Rys. 19). 

Użytkownik może wybrać obciążenie od 1 do 16. Potwierdź za pomocą ENTER. 

Możesz ustawić cel treningu CZAS / ODLEGŁOŚĆ / KALORIE / PULS i uruchomić program START / 
STOP. (Rys. 20) 

RESET powraca do ustawienia. 

Obciążenie można regulować podczas treningu.. 
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BIEGANIE PO DOLINACH/GÓRACH 

Bieganie w dolinie, pod górę, strome wzgórze. 

Użyj UP / DOWN, aby wybrać żądany program (Rys. 21–23) i naciśnij ENTER, aby potwierdzić. 

Użytkownik może ustawić CZAS, a następnie użyć START / STOP, aby włączyć program. (Rys. 24) 

Po włączeniu programu rozpocznie się odliczanie, gdy tylko osiągnie 0, wyświetlacz zacznie migać, a 
sygnał dźwiękowy zostanie odtworzony. Naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy.. 

 

 

 

 



23 

 

INTERWAŁ 10/20, INTERWAŁ 20/10, INTERWAŁ MAX 

Za pomocą UP / DOWN wybierz INTERVAL 10/20, INTERVAL 20/10, MAX INTERVAL (Rys. 25–27). 
Potwierdź za pomocą ENTER. 

INTERWAŁ 10/20 (10 sekund ćwiczeń, 20 sekund odpoczynku) 

1. Naciśnij START, program włączy się po 3 sekundach. 

2. Program zaczyna odliczanie od 10 sekund. Wyświetlane są: ODLEGŁOŚĆ, KALORIE, 
WATTY, PRĘDKOŚĆ, RPM (obroty na minutę). Wyświetla się 1/8 WORK 0:10 i rozpoczyna 
się odliczanie (Rys. 28). 

3. Sygnał dźwiękowy trwa 3 sekundy. Następnie program przełącza się w tryb spoczynku. 

4. Rozpoczyna się odliczanie 20-sekundowego okresu odpoczynku. 1/8 REST 0:20 jest 
wyświetlany (Rys. 29) i rozpoczyna się odliczanie. 

5. Sygnał dźwiękowy trwa 3 sekundy. Następnie program przełącza się w tryb treningowy. 

6. Następne kroki są powtarzane w cyklu. Każdy cykl zwiększa się o 1, aż zostanie wyświetlony 
komunikat REST 08/08. Następnie program zamyka się i wyświetla datę (Rys. 30). 

INTERWAŁ 20/10 (20 sekund ćwiczeń, 10 sekund odpoczynku) 

1. Naciśnij START, program włączy się po 3 sekundach. 

2. Program zaczyna odliczanie od 20 sekund. Wyświetlane są: ODLEGŁOŚĆ, KALORIE, 
WATTY, PRĘDKOŚĆ, RPM (obroty na minutę). Wyświetla się 1/8 WORK 0:20 i rozpoczyna 
się odliczanie. 

3. Sygnał dźwiękowy trwa 3 sekundy. Następnie program przełącza się w tryb spoczynku. 

4. Rozpoczyna się odliczanie 10-sekundowego okresu odpoczynku. 1/8 REST 0:10 jest 
wyświetlany i rozpoczyna się odliczanie. 

5. Sygnał dźwiękowy trwa 3 sekundy. Następnie program przełącza się w tryb treningowy. 

6. Następne kroki są powtarzane w cyklu. Każdy cykl zwiększa się o 1, aż zostanie wyświetlony 
komunikat REST 08/08. 

INTERWAŁ MAX (20 sekund ćwiczeń z obciążeniem 5, 80 sekund z obciążeniem 1) 

1. Naciśnij START, program włączy się po 3 sekundach. 

2. Program zaczyna odliczanie od 20 sekund z piątym obciążeniem. Wyświetla się 1/1 WORK 
0:20 i rozpoczyna się odliczanie. 

3. Sygnał dźwiękowy trwa 3 sekundy. Następnie program przełącza się w tryb spoczynku. 

4. Odliczanie czasu odpoczynku 1:20 sekund rozpoczyna się od obciążenia 1. 1/8 Wyświetla się 
REST 1:20 i rozpoczyna się odliczanie. 

5. Sygnał dźwiękowy trwa 3 sekundy. Następnie program przełącza się w tryb treningowy. 

6. Następne kroki są powtarzane w cyklu. Każdy cykl jest zwiększany o 1, aż zostanie 
wyświetlony komunikat REST 08/08. 
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HEART RATE CONTROL (KONTROLA RYTMU PRACY SERCA) 

Po wejściu do programu HRC (Rys. 31) na wyświetlaczu pojawi się Tętno jako procent 55%, 75%, 
90% i Cel (Rys. 32-35). Użytkownik może wybrać wartość i użyć przycisków UP / DOWN. 

Użytkownik może ustawić CZAS, a następnie nacisnąć START / STOP, aby włączyć program. 

Po włączeniu odliczanie rozpocznie się, gdy osiągnie 0, wyświetlacz zacznie migać i rozlegnie się 
sygnał dźwiękowy. Naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy. Jeśli sygnał tętna nie 
jest rejestrowany przez 6 sekund, wyświetlane jest PULSE INPUT, aż do zarejestrowania tętna. 
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PROGRAM RECOVERY 

Po zakończeniu treningu złap za uchwyty i naciśnij RECOVERY. Wszystkie funkcje oprócz TIME 
zatrzymają się i odliczanie rozpocznie się od 00:60 do 00:00 (Rys. 37). Konsola wykryje puls, na 
wyświetlaczu LCD pojawi się RECOVERY SCANNING. Jeśli nie zostanie wykryty puls, wyświetlone 
zostanie PULSE INPUT. 

Po pomiarze wyświetlane są wartości od F1 do F6 (Rys. 38). F1 to najlepszy wynik, F6 jest najgorszy. 

Naciśnij RECOVERY, aby powrócić do głównego menu. 

 

ZAPISANE DANE 

Po włączeniu musisz wybrać profil użytkownika U1 - U4 i kalendarz (Rys. 39–47). 

Naciśnij przycisk START / STOP podczas treningu, program zatrzyma się i naciśnij przycisk SAVE / 
DELETE (ZAPISZ / USUŃ). 

Zostanie wyświetlony komunikat SAVE FINISH (Rys. 48) i dane zostaną zapisane. 

Konsola przechowuje dane dotyczące czasu, średniej prędkości, średnich obrotów, średnich watów, 
odległości i kalorii. 
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Jeśli użytkownik chce wyświetlić zapisane dane, musi znajdować się w menu głównym i nacisnąć 
RECORDED. Użyj przycisków UP / DOWN, aby poruszać się po menu. (Rys. 49) 

Możesz usunąć dane za pomocą SAVE / DELETE. Zostaniesz poproszony o potwierdzenie za 
pomocą ENTER (Rys. 50). 

Możesz usunąć wszystkie dane z kalendarza lub zapisanych danych, przytrzymując przycisk SAVE / 
DELETE przez 6 sekund. Wyświetlany jest komunikat DELETE ALL (Rys. 51). Zostaniesz poproszony 
o potwierdzenie za pomocą ENTER (Rys. 52). Po 15 sekundach konsola resetuje się i kalendarz 
wraca do 2017-01-01. 
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BLUETOOTH I USB 

Wyświetlone zostaną ikony Bluetooth (Rys. 53) lub USB (Rys. 54). 
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KONSERWACJA 

• Używaj tylko miękkiej ściereczki i łagodnego detergentu. 

• Nie czyść części plastikowych środkami ściernymi lub rozpuszczalnikami. 

• Wycieraj pot po każdym użyciu. 

• Chroń urządzenie przed wilgocią i ekstremalnymi temperaturami. 

• Chroń swoje urządzenie i konsolę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

• Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie śruby i nakrętki są dokręcone. 

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

OCHRONA ŚRODOWISKA 

Po upływie okresu trwałości produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go 
usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami przyjaznymi dla środowiska na najbliższym złomowisku. 

Odpowiednia utylizacja zapewni ochronę środowiska i naturalnych źródeł. Co więcej, możesz pomóc 
chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś władze lokalne o 
uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji. 

Nie wkładaj baterii do śmieci domowych, ale oddaj je do 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.  
 
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/

