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INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 

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

• Upewnij się, że masz klucz bezpieczeństwa przymocowany do ubrania. 

• Nigdy nie wkładaj żadnych obcych ciał do otworów. 

• Ustaw bieżnię na płaskiej i czystej powierzchni. Nie stawiaj bieżni na dywanach lub 
powierzchniach, które mogą wpływać na wentylację. Nie umieszczaj bieżni w pobliżu wody ani 
na zewnątrz. 

• Nigdy nie stawaj na pasie biegowym podczas uruchamiania, zawsze stój po bokach. Po 
obniżeniu pasa biegowego i ustawieniu prędkości może wystąpić niewielkie opóźnienie, zanim 
pas zostanie wprawiony w ruch. 

• Zawsze noś odpowiednią odzież i obuwie sportowe. Nie zakładaj luźnej odzieży, która 
mogłaby zostać wciągnięta przez bieżnię. 

• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt. 

• Wokół bieżni musi być co najmniej 0,6 m wolnej przestrzeni. 

• Nie ćwicz co najmniej 40 minut po posiłku. 

• Tylko dla dorosłych, nastolatki mogą korzystać z bieżni tylko pod nadzorem osoby dorosłej. 

• Przy pierwszym uruchomieniu chwyć za uchwyty, aż będziesz pewien prędkości. 

• Tylko do użytku w pomieszczeniach. Używaj bieżni tylko w czystym i dobrze wentylowanym 
pomieszczeniu. 

• Jeśli prędkość nagle się zmieni lub bieżnia nie działa prawidłowo, natychmiast wyciągnij klucz 
bezpieczeństwa. 

• Nie używaj przedłużaczy, nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym, 
nie umieszczaj w pobliżu źródła ciepła itp. 

• Odłącz bieżnię, gdy nie jest używana. 

• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, wymień go. Skontaktuj się z centrum serwisowym 
lub profesjonalistą w celu wymiany. 

• Kategoria: HC (zgodnie z EN 957) do użytku domowego 

• Maksymalna waga użytkownika: 120 kg 
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ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 

Przeczytaj instrukcję przed montażem. 

Wyciągnij wszystkie części na czystą powierzchnię. 

Opakowanie należy utylizować zgodnie z prawem i przepisami. 

Upewnij się, że nie brakuje żadnej części bieżni. 

 

 

 

  

Korpus główny Lewy/prawy słupek Wyświetlacz Materiały montażowe 

 
   

Poręcze 
Tuleje do łączenia 

poręczy 
Dolne osłony poręczy Tuleje łączące poręcze 

 

   

Klucz Śruba M8x20, 16 szt. Śruba M10x20, 16 szt Śruba M8x20, 16 szt 

 

 

  

Podkładka Ø10,5/8,5, 
16 szt dla każdego typu 

Podkładka sprężynowa  
Ø8,5, 16 szt 

Klucz bezpieczeństwa Olej 
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SCHEMAT 

 



6 

 

LISTA CZĘŚCI 

Nr Nazwa Ilość Nr Nazwa Ilość 

1 Korpus główny 1 30 Osłona prawego słupka 1 

2 Rama pochylona 1 31 Otwory na osłony boczne 28 

3L Lewy słupek 1 32 Górna osłona konsoli 1 

3R Prawy słupek 1 33 Dolna osłona konsoli 1 

4 Uchwyt na konsolę i kierownicę 1 34 Konsola 1 

5L Lewa poręcz 1 35 Przyciski 1 

5R Prawa poręcz 1 36 Piankowe uchwyty 2 

6 Tuleje łączące poręcze 2 37 Piankowe uchwyty 2 

7 Tuleja na poręcz z dolnym połączeniem 4 38 Dolna osłona kierownicy 2 

8 Rolka przednia 1 39 Zaślepka kwadratowa 2 

9 Rolka tylna 1 40 Przyciski nachylenia 1 

10 Silnik prądu przemiennego 1 41 Przyciski prędkości 1 

11 Nachylenie silnika 1 42 Czujniki tętna 2 

12 Falownik 1 43 Zaślepka okrągła 2 

13 Regulowany spód 2 44 Umieszczenie klucza bezpieczeństwa 1 

14 Pas 1 45 Klucz bezpieczeństwa 1 

15 Pas do biegania 1 46 Wyświetlacz i płyta główna 1 

16 Podest do biegania 1 47 Górny przewód komunikacyjny 1 

17 Osłona silnika 1 48 Dolny przewód komunikacyjny 1 

18 Panel boczny 2 49 Moduł Bluetooth 1 

19 Lewa tylna pokrywa 1 50 Głośnik 2 

20 Prawa tylna pokrywa 1 51 Przewód zasilający 1 

21 Przednia osłona silnika 1 52 

Przewody 

1 

22 Boczna osłona 2 53 1 

23 Koła transportowe 2 54 1 

24 Poduszka 6 55 1 

25 Tłuszcz 1 56 1 

26 Wylot 1 57 1 

27 Ochrona przed przeładowaniem 1 58 1 

28 Włącznik zasilania 1    

29L Osłona lewego słupka 1    



7 

 

OPIS PRODUKTU 

 

1. Konsola 6. Nachylenie ramy 

2. Przyciski sterujące 7. Osłona silnika 

3. Uchwyty boczne 8. Słupki 

4. Osłona tylna 9. Klucz bezpieczeństwa  

5. Pas do biegania   

MONTAŻ 

KROK 1 

Zdejmij pokrywę silnika, odkręcając zaznaczone śruby. 
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KROK 2 

Przykręć słupki. Kabel komunikacyjny musi przechodzić przez prawy słupek, uważaj, aby nie 
przycisnąć kabla między słupkiem a ramą. Przymocuj słupki do ramy 8 śrubami M10x20, 8 
podkładkami, 4 śrubami M8x20 i 4 podkładkami.  

 

KROK 3 

Podłącz przewody komunikacyjne, uważając, aby nie przycisnąć przewodów między słupkiem a ramą. 
Przymocuj uchwyt konsoli do słupków za pomocą 8 śrub M10x20 i 8 podkładek.  
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KROK 4 

Przymocuj pokrywę silnika śrubami, które usunąłeś w pierwszym kroku. 

Włóż osłony na spodniej stronie uchwytów. Następnie przymocuj poręcze do konsoli i osłony poręczy 
8 śrubami M10x20 i 8 podkładkami. 

Następnie przymocuj poręcze do ramy głównej za pomocą 4 śrub M8x50, 4 podkładek i 4 tulei. Zakryj 
śruby osłonami. 

  

UŻYTKOWANIE 

Podłącz bieżnię do źródła zasilania i włącz ją wyłącznikiem. Włącznik zasilania zaświeci się i 
usłyszysz sygnał dźwiękowy. Zapala się podświetlenie wyświetlacza.  

KLUCZ BEZPIECZEŃSTWA 

Urządzenie może być używane tylko po włożeniu klucza bezpieczeństwa. Upewnij się, że drugi koniec 
klucza bezpieczeństwa jest przypięty do ubrania. Jeśli znajdziesz się w niebezpiecznej sytuacji, 
wyjęcie klucza bezpieczeństwa z bieżni spowoduje natychmiastowe wyłączenie bieżni. Jeśli wyjmiesz 
klucz zabezpieczający, należy go włożyć przed ponownym użyciem bieżni.  
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KONSOLA 

 

Wyświetlacz 

Czas 00:00-99:59 min 

Prędkość 0.5 – 8.0 km/h 

Nachylenie 0-22% 

Odległość 0.00-99.9 km 

Kalorie 0-999 KCAL 

Tętno 40-250 / Min 

Program 

Gotowe programy P1-P12 

Programy 
użytkownika 

U1, U2, U3 

FAT FAT 

HRC HRC 
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Klawisze i funkcje panelu: 

 

Przycisk START: 

Naciśnij przycisk „Start”, w oknie zostanie wyświetlone 
odliczanie 3 sekund. Po odliczeniu maszyna będzie pracowała 
z prędkością 0,5 km / h. 

 

 

Przycisk STOP: 

W trybie pracy naciśnij przycisk „Stop”, bieżnia zwolni, a 
następnie zatrzyma się. 

RESET: 

Naciśnij przycisk „Stop” przez długi czas, urządzenie zostanie 
ponownie uruchomione i będzie gotowe do nowego ćwiczenia 
po naciśnięciu przycisku „Start”. 

 

Przycisk programów 

W trybie czuwania naciśnij "PROG.", Aby wybrać program P1-
P12, U1, U2 i FAT. 

P1-P12 to zaprogramowane programy, U1 i U2 to programy 
użytkownika, FAT to test tkanki tłuszczowej. 

Jeśli chcesz uruchomić wybrany program, naciśnij START. 

 

Przycisk TRYBU 

W trybie czuwania naciśnij "MODE", aby wybrać 30:00, 1,0 lub 
50. 

30:00 to odliczanie czasu. 

1.0 to odliczanie odległości. 

50 to odliczanie kalorii. 

Jeśli chcesz uruchomić wybrany program, naciśnij START. 

 

Przyciski PRĘDKOŚCI + i - 

W trybie czuwania służy do ustawiania danych. Podczas 
użytkowania służy do regulacji prędkości, prędkość jest 
regulowana o 0,1 km / h za każdym naciśnięciem przycisku. 
Po przytrzymaniu przez 0,5 sekundy prędkość będzie 
stopniowo zwiększać lub zmniejszać. 

 

Przycisi NACHYLENIA△▽  

W trybie czuwania służy do ustawiania danych. Podczas 
użytkowania służy do regulacji nachylenia, nachylenie jest 
regulowane o 1% za każdym naciśnięciem przycisku. Po 
przytrzymaniu przez 0,5 sekundy nachylenie będzie się 
stopniowo zwiększać lub zmniejszać. 

 

Bezpośrednie przyciski PRĘDKOŚCI 

Naciśnij przycisk, aby ustawić prędkość na 2 km / h, 4 km / 
h, 6 km / h, 8 km / h. 
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Bezposrednie przyciski NACHYLENIA 

Naciśnij przycisk, aby ustawić nachylenie na 3%, 6%, 9%, 
12%. 

WENTYLATOR 

Użyj tego przycisku, aby włączyć lub wyłączyć wentylator. 

 

WYŚWIETLACZ 

 

A PACE: Wyświetla tempo 

B CALORIES: Wyświetla spalone kalorie 

C TIME: wyświetlanie czasu 

D DISTANCE: Wyświetla odległość 

E PULSE: wyświetlanie tętna; Wyświetlacz P1-P12, U1-U3, HRC, F1-F3 

F SPEED: Wyświetla aktualną prędkość 

G INCLINE: Wyświetl nachylenie 

H Wyświetla tabelę programów 

I Pasek postępu ćwiczeń i liczba okrążeń / pokonany dystans oraz wskaźnik BMI 

J 
Okno wyświetlania wiadomości / danych osobowych (zawartość tkanki 
tłuszczowej, płeć: mężczyzna / kobieta, wiek, waga, wzrost) 
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ŁĄCZNOŚĆ BLUETOOTH 

Włącz Bluetooth i wyszukaj w telefonie lub tablecie „Fs-xxxx-A” (x to unikalne numery). Sparuj 
urządzenie. Po sparowaniu urządzenia możesz odtwarzać i sterować ulubioną muzyką z poziomu 
urządzenia.  

PROGRAMY 

Szybki start (dla trybu ręcznego) 

• Włącz wyłącznik zasilania. Umieść klucz bezpieczeństwa we właściwej pozycji. 

• Wciśnij przycisk „START”, na wyświetlaczu pojawi się odliczanie 3 sekund. Po odliczeniu 
bieżnia będzie działać z prędkością 1,0 km / h. 

• W zależności od potrzeb, możesz użyć „SPEED +”, „SPEED -”, aby zmienić prędkość, użyć 
„INCLINE △”, „INCLINE ▽”, aby zmienić nachylenie. 

• Gdy położysz ręce na płytkach do pomiaru tętna kierownicy na 5-8 sekund, na ekranie 
wyświetli się tętno. 

Tryb ręczny 

• W trybie czuwania naciśnij przycisk „Start”, bieżnia będzie działać z prędkością 1,0 km / h z 
nachyleniem 0%. Drugie okno będzie liczyło od 0. Naciśnij „bezpośredni przycisk INCLINE,„ 
SPEED bezpośredni klawisz ”,„ INCLINE △ ”,„ INCLINE ▽ ”,„ SPEED + ”,„ SPEED- ”, jeśli 
chcesz zmienić prędkość i nachylenie. 

• W trybie czuwania naciśnij „MODE”, aby wybrać tryb odliczania czasu. Okno „Czas” wyświetla 
„30:00”, naciskając „INCLINE △”, „INCLINE ▽”, „SPEED +”, „SPEED-” można ustawić czas 
ćwiczeń od 8: 00-99: 00. 

• Naciśnij „MODE”, aby przejść do trybu odliczania odległości. Okno „DIST” wyświetla „1.0”, 
naciskając „INCLINE △”, „INCLINE ▽”, „SPEED +”, „SPEED-” można ustawić dystans 
ćwiczeń w zakresie 1-99,9. 

• Naciśnij „MODE”, aby przejść do trybu odliczania kalorii. Okno „CAL” wyświetla „50”, 
naciskając „INCLINE △”, „INCLINE ▽”, „SPEED +”, „SPEED-” można ustawić kalorie od 20-
999. 

• Po zakończeniu ustawiania czasu, dystansu lub trybu kalorii, naciśnij „Start”, aby uruchomić 
bieżnię. W oknie będą odliczane 3 sekundy. Po odliczeniu maszyna będzie pracować z 
prędkością 1,0 km / h. Naciśnięcie „INCLINE △”, „INCLINE ▽”, „SPEED +”, „SPEED-” 
dostosuje prędkość i nachylenie. Naciśnij „Stop”, maszyna zatrzyma się powoli. 

Gotowe programy 

Istnieje 12 wbudowanych programów P1-P12 ， w trybie gotowości, naciśnij „PROG”. przycisk w 

sposób ciągły, a okno „PROGRAM” wyświetli „P1-P12”, FAT w kolejności. P1-P12 to wstępnie 
ustawione programy. Po wybraniu konkretnego programu, naciśnij „MODE”, w oknie „Time” pojawi się 
„30:00” i naciskając „INCLINE △”, „INCLINE ▽”, „SPEED +”, „SPEED-” można ustawić czas ćwiczeń 
od 8:00 -99: 00. Po ustawieniu naciśnij „START”, aby uruchomić bieżnię. Wbudowane programy mają 
9 odcinków, czas dla każdego odcinka = ustawiony czas / 9. Gdy bieżnia ma zamiar wjechać na 
następny odcinek, rozlegnie się sygnał dźwiękowy przypominający o zmianie prędkości i nachylenia 
zgodnie z ustawionym programem. Prędkość i nachylenie są ustawione, nie można ich zmienić 
podczas ustawionych programów. Po zakończeniu programu rozlegnie się sygnał dźwiękowy 
sygnalizujący koniec. Bieżnia zatrzyma się powoli, a na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat 
„End”. Po 5 sekundach bieżnia przejdzie w tryb czuwania.  
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Programy użytkownika 

Konfigurowanie programów użytkownika: 

W trybie czuwania naciśnij „PROG”. przyciskaj w sposób ciągły, okno „PROGRAM” wyświetli kolejno 
„P1-P12”, U1-U3, FAT. U1-U3 to programy użytkownika. Po wybraniu U1, U2 lub U3, naciśnij 
„MODE”, aby ustawić prędkość przyciskami „SPEED +”, „SPEED-” i pochyl się, naciskając przyciski 
„INCLINE △”, „INCLINE ▽”. Po ustawieniu prędkości i nachylenia, naciśnij przycisk „MODE”, aby 
zakończyć pierwszy odcinek i ustawić następny odcinek. Po zakończeniu ustawiania wszystkich 9 
segmentów, naciśnij „Start”, aby uruchomić bieżnię. Programy użytkownika zostaną zapisane na 
bieżni, chyba że je zresetujesz. Tych danych nie można utracić nawet podczas awarii. 

Wyjaśnienie: 

Każdy program składa się z 9 segmentów. Możesz tylko nacisnąć przycisk „START”, aby uruchomić 
bieżnię po zakończeniu ustawiania wszystkich segmentów i całkowitego czasu ćwiczeń. 

Zakres danych: 

Parametr Zakres ustawień Zakres wyświetlania 

Czas (minuta: sekunda) 8:00-99:00 0:00-99:59 

Nachylenie (%) 0-22 0-22 

Prędkość (KM / H) 0.5-8.0 0.5-8.0 

Odległość (KM) 1.0-99.9 0.00-99.9 

Tętno (czas / minuta) N/A 60-185 

Kaloria (cal) 20-999 0-999 

Test tkanki tłuszczowej 

W trybie czuwania naciśnij „PROG”. przycisk ciągły, aby wejść do programu FAT. Naciśnij przycisk 
„MODE”, aby ustawić „WZROST”, „WAGA”, „WIEK”, „PŁEĆ”, „TŁUSZCZ”, które są wyświetlane w 
oknie. Naciśnij „INCLINE △”, „INCLINE ▽”, „SPEED +”, „SPEED-”, aby wyregulować wartość. Po 
ustawieniu wartości, naciśnij „MODE”, aby wejść do programu „FAT”. Natychmiast połóż rękę na 
płytce tętna serca na 5-8 sekund, na okienku pojawi się tłuszcz. Możesz sprawdzić, czy zgadza się 
Twoja waga i wzrost. (Dane te mają wyłącznie charakter informacyjny, nie mogą być wykorzystywane 
do celów medycznych). 

Płeć Mężczyzna Kobieta 

Wiek 10------99 

Wzrost 100----240 

Waga 20-----160 

Poziom tkanki tłuszczowej ≤19 Niedowaga 

Poziom tkanki tłuszczowej =(20---25) Normalna waga 

Poziom tkanki tłuszczowej =(25---29) Nadwaga 

Poziom tkanki tłuszczowej ≥30 Otyłość 
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Program HRC 

1. Jeśli chcesz korzystać z programu HRC, załóż pas piersiowy. 

2. W trybie czuwania naciśnij „PROG”. w oknie wyświetli się HRC. W tym momencie naciśnij 
przycisk „MODE”, wyświetli się wiek: AGE: 30. Ustaw wartość wieku za pomocą przycisku 
„SPEED + -”, aby ustawić wiek (15-80). Po ustawieniu wieku naciśnij „MODE” i ustaw THR: 
docelowe tętno, przyciskami „SPEED + -” ustaw tętno (90-120). Naciśnij „MODE”, wyświetli 
się czas: 10, użyj przycisków „SPEED + -”, aby ustawić czas (10-99). 

3. Po ustawieniu wszystkich wartości, naciśnij przycisk „START”, aby uruchomić bieżnię. 

4. Użyj pasa piersiowego lub czujnika tętna na uchwytach, aby przetestować tętno. Jeśli użyjesz 
obu, nasz system wybierze pas piersiowy. 

5. Specjalne wskazówki: Ze strony bezpieczeństwa sugerujemy, aby maksymalna prędkość 
wynosiła 8 km / h podczas programu HRC.  

OSTRZEŻENIE! System monitorowania tętna może nie być dokładny. Nadmierne rozciąganie 
podczas treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli poczujesz mdłości, 
natychmiast przerwij ćwiczenie! 

Tryb oszczędzania energii 

Bieżnia posiada funkcję oszczędzania energii. Po włączeniu wyłącznika na 10 minut i nie naciśnięciu 
żadnego klawisza bieżnia przejdzie w tryb oszczędzania energii i podświetlenie wyświetlacza wyłączy 
się. Naciśnij dowolny klawisz, aby wybudzić konsolę. 
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GOTOWE PROGRAMY 

 

 
PROGRAME 

TIME 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

P01 
SPEED 2 3 3 4 5 3 4 5 5 

INCLINE 0 7 7 6 6 5 5 4 4 

 

P02 
SPEED 2 4 4 5 6 4 6 6 6 

INCLINE 0 3 3 5 5 7 7 9 9 

 

P03 
SPEED 2 4 4 6 6 4 7 7 7 

INCLINE 0 5 5 5 12 12 5 5 5 

 

P04 
SPEED 3 5 5 6 7 7 5 7 7 

INCLINE 0 2 3 4 5 6 7 7 6 

 

P05 
SPEED 2 4 4 5 6 7 7 5 6 

INCLINE 0 2 3 4 5 6 7 7 6 

 

P06 
SPEED 2 4 3 4 5 4 8 7 6 

INCLINE 0 2 3 4 5 6 7 7 6 

 

P07 
SPEED 2 3 3 3 4 5 3 4 5 

INCLINE 2 3 4 5 6 7 8 9 9 

 

P08 
SPEED 2 3 3 6 7 7 4 6 7 

INCLINE 0 3 3 5 5 7 7 9 9 

 

P09 
SPEED 2 4 4 7 7 4 7 8 4 

INCLINE 0 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

P10 
SPEED 2 4 5 6 7 5 4 6 8 

INCLINE 9 8 7 6 5 4 3 3 4 

 

P11 
SPEED 3 4 5 8 5 8 5 5 5 

INCLINE 9 8 7 6 5 4 3 3 4 

 

P12 
SPEED 2 5 8 8 7 7 8 8 7 

INCLINE 2 2 2 2 2 2 2 2 3 

 

WORKOUT CHART 
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APLIKACJA KINOMAP 

 

 

• Pobierz aplikację KINOMAP ze sklepu Google lub Apple Store. 

• Otwórz aplikację i wybierz WIĘCEJ w lewym dolnym rogu. 

• Wybierz zarządzanie sprzętem. 

• Wybierz ikonę Bieżnia. 

• Wybierz markę FitShow. 

• Sparuj bieżnię: „Fs-xxxx” (x to losowy numer bieżni) i sparuj z urządzeniem inteligentnym. 

• Wybierz film lub swój ulubiony tryb. 

Aplikacja ma 14-dniowy okres próbny, po którym następuje wymagana subskrypcja (miesięczna lub 
roczna) lub dożywotnia licencja. 

Możesz wyszukiwać aplikacje według popularności, słów kluczowych, kraju, trudności lub nachylenia. 

Istnieje ponad 300 000 km tras rowerowych, biegowych i wioślarskich. 

Wyświetlanie siły, prędkości, dystansu, czasu i tętna. 
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Zapisz ćwiczenia i historię. 

Zoptymalizowany pod kątem zewnętrznych wyświetlaczy, takich jak Apple TV lub HDMI. 

Przeglądaj lub twórz listy odtwarzania muzyki. 

Rozgrzewka lub trening interwałowy. 

Możliwość udostępniania wyników na Facebooku i innych portalach społecznościowych. 

* Urządzenia z Androidem obecnie nie obsługują treningu interwałowego na bieżniach. 

APLIKACJA ZWIFT 

  

• Pobierz aplikację ZWIFT ze sklepu Google lub Apple store. 

• Otwórz aplikację i zarejestruj się. 

• Następnie zaloguj się i sparuj z bieżnią „Fs-xxxx (gdzie x to losowy numer bieżni)”. 

• Po pomyślnym sparowaniu wybierz OK. 

• Naciśnij start i wybierz ulubiony tryb. 

Podstawowa wersja aplikacji jest darmowa. Wersja nielimitowana dostępna w abonamencie. 

OGÓLNE ZALECENIA DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ 

Zachowaj ostrożność podczas rozpoczynania programu ćwiczeń, ćwiczenia nie powinny trwać zbyt 
długo i nie powinno się ćwiczyć częściej niż raz na dwa dni. Każdego tygodnia wydłużaj czas trwania 
ćwiczeń. Nie wyznaczaj nieosiągalnych celów. Oprócz biegania na bieżni uprawiaj inne zajęcia 
sportowe, takie jak pływanie, taniec czy jazda na rowerze. 

Zawsze rozgrzewaj się przed treningiem. Rozciągaj się lub wykonuj ćwiczenia gimnastyczne, aby 
rozgrzać się przez co najmniej 5 minut, aby zmniejszyć napięcie mięśni i zapobiec bólowi. 

Podczas ćwiczeń oddychaj regularnie i spokojnie. 

Pij regularnie podczas ćwiczeń. Pamiętaj, że zalecana dzienna porcja płynów to 2-3 litry i zwiększa się 
wraz z aktywnością fizyczną. Płyny, które pijesz, powinny mieć temperaturę pokojową. 

Podczas ćwiczeń na urządzeniu zawsze noś wygodną i lekką odzież oraz obuwie sportowe. Nie 
używaj zbyt luźnej odzieży, która mogłaby zostać wciągnięta przez ruchome części urządzenia 
podczas ćwiczeń. 
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Regularnie mierz swoje tętno. Jeśli Twoje urządzenie nie jest wyposażone w czujnik tętna, 
porozmawiaj ze swoim lekarzem o tym, jak samodzielnie zmierzyć tętno. Określ interwał, w którym 
będzie się poruszać Twoje tętno, aby trening był bardziej efektywny. Weź pod uwagę swój wiek i 
kondycję fizyczną. Poniższa tabela służy do określenia optymalnego interwału tętna: 

Wiek 
Częstotliwość tętna 50-75% (od tętna maksymalnego) - puls 

optymalny 
Maksymalne tętno 100% 

20 lat 100 – 150 200 

25 lat 98 – 146 195 

30 lat 95 – 142 190 

35 lat 93 – 138 185 

40 lat 90 – 135 180 

45 lat 88 – 131   175 

50 lat 85 – 127 170 

55 lat 83 – 123 165 

60 lat 80 – 120 160 

65 lat 78 – 116 155 

70 lat 75 – 113 150 

ROZPOCZYNANIE 

PRZYGOTOWANIE 

Jeśli masz więcej niż 45 lat lub masz problemy zdrowotne i używasz bieżni po raz pierwszy, przed 
rozpoczęciem ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem. 

Przed użyciem bieżni z napędem silnikowym należy stanąć na boku i nauczyć się jej obsługi, np. jak 
uruchomić, zatrzymać i dostosować prędkość. Możesz z niej korzystać po zapoznaniu się z jej 
funkcjami. Następnie stań na plastikowych antypoślizgowych szynach bocznych i chwyć poręcz 
obiema rękami. Włącz bieżnię i ustaw małą prędkość (1,6 - 3,2 km / h), stań prosto, patrz przed siebie 
i spróbuj kilka razy jedną stopą stanąć na pasie. Następnie wejdź na pas do biegania i zacznij 
ćwiczyć. Po dostosowaniu możesz powoli zwiększać prędkość do 3 - 5 km / h i utrzymywać tę 
prędkość przez około 10 minut. Następnie powoli zatrzymaj bieżnię. 

ĆWICZENIE 

Odsuń się, aby nauczyć się obsługiwać maszynę (regulować prędkość i nachylenie). Rozpocznij 
ćwiczenia po zapoznaniu się z funkcjami. Przejdź 1 km w stałym tempie i zapisz potrzebny czas, który 
może wynosić około 15 - 25 minut. Przejdź 1 km z prędkością 4,8 km / h (potrzebujesz około 12 
minut). Po kilkakrotnym pomyślnym wykonaniu tego ćwiczenia możesz dostosować się do większej 
prędkości i nachylenia. Życzymy dobrego 30-minutowego ćwiczenia. Kiedy wykonujesz ćwiczenia 
chodzenia, nie spiesz się. Ćwiczenie poprawia zdrowie. 

CZĘSTOTLIWOŚĆ 

Optymalna częstotliwość ćwiczeń to 3 - 5 razy w tygodniu przez 15 - 60 min. Lepiej jest najpierw 
sporządzić harmonogram i nie ćwiczyć przypadkowo. Możesz kontrolować intensywność ruchu 
poprzez regulację prędkości i nachylenia. Sugerujemy, aby nie ustawiać nachylenia na początku 
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ćwiczenia. Gdy chcesz zwiększyć intensywność ćwiczeń, zmiana nachylenia będzie najbardziej 
efektywna. 

JAK ĆWICZYĆ 

Najlepiej, aby każde ćwiczenie trwało 15 - 20 minut. Rozgrzej się przez 2 minuty marszem 4,8 km / h, 
następnie zwiększ prędkość do 5,3 km / h, a następnie 5,8 km / h. Każda sekcja powinna zająć około 
2 minut. Następnie dodawaj 0,3 km / h co 2 minuty, aż oddech przyspieszy (nie powinieneś mieć 
jednak żadnych trudności). Ćwicz dalej z tą prędkością. jeśli czujesz, że trudno oddychać, zmniejsz 
prędkość o 0,3 km / h. Na koniec pozostaw 4 minuty, aby w końcu zmniejszyć prędkość. Jeśli 
stwierdzisz, że zwiększanie intensywności poprzez zwiększanie prędkości jest zbyt trudne, możesz 
powoli zwiększać nachylenie. Już niewielka regulacja może znacznie zwiększyć intensywność. 

SPALANIE KALORII - W ten sposób możesz spalać kalorie. Rozgrzewaj się przez 5 minut przy 
prędkości 4 - 4,8 km / h, a następnie dodawaj 0,3 km / h co 2 minuty. Zwiększaj prędkość, aż 
poczujesz, że wykonywanie tego ćwiczenia bez przerwy przez 45 minut jest wyzwaniem. Aby 
zwiększyć intensywność, możesz spróbować ćwiczyć przez 1 godzinę z tą prędkością. Możesz 
ćwiczyć podczas oglądania telewizji. Dodawaj prędkość 0,3 km / h za każdym razem, gdy zobaczysz 
reklamy i powracaj do poprzedniej prędkości pod koniec reklamy, aby zwiększyć intensywność tylko 
podczas reklam. Zwolnij przez co najmniej 4 minuty. 

UBIÓR 

Wystarczy para butów, które pozwolą Ci w pełni rozciągnąć stopy, a jednocześnie nie będą przyklejać 
się do ciał obcych pod podeszwami buta, dzięki czemu nie będziesz przenosić brudu na pas i deskę 
do biegania. Brud i inne ciała obce mogą je uszkodzić. Powinieneś nosić wygodne ubranie. 

ĆWICZ BEZPIECZNIE 

Przed ćwiczeniami skonsultuj się z lekarzem. Lekarz może zalecić odpowiednią częstotliwość i 
intensywność ćwiczeń z uwzględnieniem Twojego wieku i stanu zdrowia. Jeśli wystąpią nudności, 
duszność, nieregularne bicie serca, ucisk w klatce piersiowej lub inne anomalie, natychmiast przerwij 
ćwiczenia. Przed przystąpieniem do dalszych ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem. Jeśli 
częściej korzystasz z urządzenia, możesz wybierać między chodzeniem a bieganiem. Jeśli nie jesteś 
pewien, jaka prędkość jest najbardziej odpowiednia, postępuj zgodnie z poniższymi informacjami: 

Prędkość 1–3.0 km/h fizycznie słabsze osoby 

Prędkość 3.0–4.5 km/h osoby mniej sprawne fizycznie 

Prędkość 4.5–6.0 km/h ludzie przywykli do klasycznego chodzenia 

Prędkość 6.0–7.5 km/h szybko chodzący ludzie 

Prędkość 7.5–9.0 km/h  rekreacyjni biegacze 

Prędkość 9.0–12.0 km/h średni biegacze 

Prędkość 12.0–14.5 km/h doświadczeni biegacze 

Prędkość above 14.5 km/h zawodowi biegacze 

 

OSTRZEŻENIE: 

• Do chodzenia wybierz prędkość 6 km / h lub mniej. 

• Biegacze powinni wybrać prędkość 8 km / h lub wyższą. 
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INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ 

ROZGRZEWKA 

Ten etap pomaga w prawidłowym przepływie krwi po ciele i prawidłowej pracy mięśni. Zmniejszy 
również ryzyko skurczów i urazów mięśni. Wskazane jest wykonanie kilku ćwiczeń rozciągających, jak 
pokazano poniżej. Każde rozciągnięcie powinno trwać około 30 sekund, nie zmuszaj ani nie szarp 
mięśni w celu rozciągnięcia. Jeśli to boli, ZATRZYMAJ SIĘ. 

 

 

Skłony w przód 

Powoli ugnij plecy od bioder. Rozluźnij plecy i ramiona, rozciągając się 
w dół do palców stóp. Zrób to tak daleko, jak możesz i utrzymaj tę 
pozycję przez 15 sekund. Lekko ugnij kolana. 

 

Unoszenie barków 

Podnieś prawe ramię do ucha i przytrzymaj przez 2 sekundy. 
Następnie powtórz dla lewego ramienia, opuszczając prawe. 

 

Rozciąganie ścięgna podkolanowego 

Usiądź i wyprostuj prawą nogę. Oprzyj podeszwę lewej stopy o 
wewnętrzną stronę prawego uda. Wyciągnij prawą rękę wzdłuż prawej 
nogi tak daleko, jak to możliwe. Przytrzymaj przez 15 sekund i 
zrelaksuj się. Powtórz wszystko z lewą nogą i lewym ramieniem. 

 

Rozciąganie się na boki 

Podnieś ręce nad głowę. Wyciągnij prawą rękę w kierunku sufitu tak 
daleko, jak to możliwe. Rozciągnij górną część ciała w prawą stronę. 
Następnie powtórz ćwiczenie dla lewej strony. 

 

Łydki I ścięgno Achillesa 

Oprzyj się o ścianę z lewą nogą przed prawą i rękami do przodu. 
Wyciągnij prawą nogę i pozostaw lewą stopę na podłodze. Zegnij lewą 
nogę i pochyl się do przodu, przesuwając prawe biodro w kierunku 
ściany. Przytrzymaj przez 15 sekund. Rozciągnij nogę i powtórz 
ćwiczenie z drugą nogą. 

 

Rozciąganie szyi 

Powoli przechyl głowę w prawo, rozciągając lewą stronę szyi. 
Przytrzymaj przez 20 sekund. Następnie odchyl ją w lewo i kontynuuj, 
aż prawa strona szyi zostanie rozciągnięta. Przytrzymaj przez 20 
sekund. Powoli przechyl głowę do przodu i rozciągnij szyję. Nie 
odchylaj głowy do końca. Powtórz to kilka razy. 

KONSERWACJA 

Sposoby identyfikacji stopnia naprężenia pasa biegowego i paska wieloklinowego. 

Gdy pas do biegania przeskakuje, postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby upewnić 
się, który pas należy wyregulować, pas biegowy czy pasek wieloklinowy.  

a) Odłącz wszystkie źródła zasilania, przykręć i zdejmij pokrywę podstawy.  

b) Ustaw prędkość na około 3 km / h, wejdź na pas bieżni poprzez nacisk i postaraj 

się, aby pas się zatrzymał. Jeśli pas bieżni zatrzymuje się razem z przednią 
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rolką, ale silnik nadal działa, w tych warunkach oznacza to, że pasek 

wieloklinowy wymaga regulacji.  

c) Ustaw prędkość na około 3 km / h, nadepnij na pas bieżni poprzez nacisk i 

postaraj się jak najlepiej, aby pas się zatrzymał. Jeśli pas bieżni zatrzymuje się, 

ale przednia rolka nadal się obraca, oznacza to, że pas bieżni wymaga regulacji.  

KROKI REGULACJI PASKA KLINOWEGO 

a) Odłącz wszystkie źródła zasilania i zdejmij pokrywę dolną.  

b) Poluzuj cztery śruby silnika, wyreguluj śruby napinające pasek klinowy w 

kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a następnie ponownie dokręć 

cztery śruby silnika.  

REGULACJA PASA BIEGOWEGO 

a) Ustaw prędkość na 6 km / h. do biegania   

b) Obróć obie śruby napinające znajdujące się na końcu bieżni po prawej i lewej 

stronie, pół obrotu w prawo za pomocą klucza imbusowego. (Diagram1 and 

Diagram 2)  

c) Jeśli po wyregulowaniu pas bieżni nadal się ślizga; proszę powtórzyć powyższe 

kroki.  

  

  

Napinanie pasa biegowego (Diagram 1)  

  

Luzowanie pasa biegowego (Diagram 2)  

KROKI REGULACYJNE ODCHYLENIA PASA BIEGOWEGO  

Pas bieżni odchyla się podczas używania. Następnie należy go wyregulować. Kroki są 
następujące:  

a) Ustaw bieżnię na poziomej podłodze, ustaw prędkość na 6 km / h do biegania.  

b) Jeśli pas bieżni jest odchylony w prawo, wyreguluj śrubę po prawej stronie, 

obracając ją o pół obrotu w prawo, a następnie wyreguluj śrubę po lewej stronie, 

obracając ją o połowę obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 

zegara. (patrz Rysunek 3)  

c) Jeśli pas bieżni jest odchylony w lewo, wyreguluj śrubę po lewej stronie, 

obracając ją o pół obrotu w prawo, a następnie wyreguluj śrubę po prawej 

stronie, obracając ją o pół obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 

zegara. (patrz Rysunek 4)  

d) Po wyregulowaniu pas nadal się odchyla, powtórz powyższe kroki.  

  

Regulacja dla prawego przesunięcia 

(Diagram 3)  

  

Regulacja dla lewego przesunięcia (Diagram 

4)  
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SMAROWANIE 

Stopień tarcia pomiędzy deską a pasem wpływa na działanie i żywotność produktu, 
zaleca się regularne smarowanie tych części. Uszkodzenie produktu spowodowane 
nieprawidłową konserwacją nie podlega warunkom gwarancji. 
Częstotliwość:  

• Częste używanie (ponad 5 godzin tygodniowo) - co 2 miesiące 

• Zawsze używaj oleju silikonowego inSPORTline. 

Jak smarować pas:  

• Odłącz zasilanie bieżni i poluzuj pas (śruba napinająca pas znajduje się na końcu 
bieżni). 

• Po odkręceniu śruby podnieś pas bieżni i wyczyść przestrzeń między stopniami. 
Ściśnij małą białą buteleczkę olejku SILIKONOWEGO, który został dostarczony 
wraz z zakupem i wytrzyj ją równomiernie po całej płycie. 

• Po nasmarowaniu deski, ponownie przykręć naprężenie paska do prawidłowego 
napięcia. Dokręcić równomiernie po obu stronach. 

• Gdy jest prawie naprężona, uruchom bieżnię z prędkością 1 km bez obciążenia. 
Wyreguluj obie śruby napinające tak, aby pas znajdował się pośrodku tylnej rolki. 
Uruchom bieżnię na 5 km przez 3 minuty. 

• Zatrzymaj bieżnię i zacznij chodzić po niej z prędkością 5 km / h. Na koniec 
dobrze dokręć obie śruby, aż zaczną działać płynnie pod obciążeniem.  

  

CZYSZCZENIE  

• Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę. 

• Często usuwaj kurz przyklejony do powierzchni i płyty do biegania. 

• Wyczyść powierzchnię ramy i pasa do biegania miękką szmatką zamoczoną w mydlinach, nie 
używaj środków takich jak spulchniacz i benzyna ciężka. (Po wyczyszczeniu należy go 
wysuszyć do użycia) 

• Prosimy zdejmować osłonę ochronną co dwa miesiące, a kurz pozostający wewnątrz osłony 
należy odessać za pomocą odkurzacza. (Pył spowoduje zwarcie elementów na płytce 
drukowanej). 
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WAŻNE UWAGI 

• Bieżnia podlega standardowym przepisom bezpieczeństwa i nadaje się tylko do użytku 
domowego. Każde inne użycie jest zabronione i może być niebezpieczne dla użytkowników. 
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia spowodowane niewłaściwym i 
zabronionym użytkowaniem maszyny. 

• Przed rozpoczęciem treningu na bieżni skonsultuj się z lekarzem. Twój lekarz powinien 
ocenić, czy jesteś sprawny fizycznie, aby korzystać z urządzenia i ile wysiłku jesteś w stanie 
podjąć. Nieprawidłowe ćwiczenia lub zmiana ciała mogą zaszkodzić zdrowiu. 

• Uważnie przeczytaj poniższe wskazówki i ćwiczenia. Jeśli podczas ćwiczeń poczujesz ból, 
nudności, nierówny oddech lub inne problemy zdrowotne, natychmiast przerwij ćwiczenie. 
Jeśli ból nie ustąpi, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. 

• Bieżnia nie nadaje się do zastosowań profesjonalnych ani medycznych. Nie można jej również 
używać do celów leczniczych. 

• Czujnik tętna nie jest urządzeniem medycznym. Dostarcza tylko przybliżonych informacji o 
średnim tętnie, a żadna sugerowana częstość tętna nie jest z medycznego punktu widzenia 
wiążąca. Zgromadzone dane mogą nie zawsze być dokładne w odniesieniu do 
niekontrolowanych czynników ludzkich i środowiskowych. 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

Analiza i eliminowanie awrii 

Nr Problem Przyczyna Rozwiązanie 

1 
Nie można 
uruchomić bieżni 

Klucz bezpieczeństwa jest w 
niewłaściwej pozycji. 

Umieść klucz bezpieczeństwa we 
właściwej pozycji 

Przełącznik elektryczny jest 
ustawiony w pozycji „0” 

Ustaw przełącznik elektryczny w 
pozycji „1” 

2 
Wyświetlacz konsoli 
nie działa 

Sprawdź, czy bieżnia jest 
włączona 

Sprawdź, czy kable zasilające są 
dobrze podłączone i włącz 

Górny kabel komunikacyjny jest 
uszkodzony 

Wymień. 

Konsola i górny kabel 
komunikacyjny nie są 
prawidłowo podłączone 

Zdemontuj konsolę i sprawdź górny 
kabel komunikacyjny, upewnij się, że 
konsola i kabel komunikacyjny są 
prawidłowo podłączone. 

3 
Tętno nie jest 
wyświetlane 

Czujnik nadajnika na klatkę 
piersiową nie jest dostatecznie 
mokry 

Zwilż czujnik wodą lub płynem do 
twardych soczewek kontaktowych 

Zakłócony przez 
elektromagnetyzm 

Trzymaj się z dala od 
elektromagnetyzmu 

4 Pochylenie nie działa 
Przewód silnika nie jest 
prawidłowo podłączony 

Otwórz pokrywę silnika i podłącz ją 
ponownie 

5 
Pas biegowy działa 
szybciej lub wolniej 
niż pokazano 

Niedostosowany Popraw to 

6 
Pas do biegania 
ślizga się 

Pas do biegania nie jest 
wystarczająco napięty 

Proszę przeczytać punkt Etapy 
regulacji napinania pasa bieżni 

7 
Pas bieżni jest 
odchylony 

Pas bieżni nie jest 
wyregulowany. 

Zapoznaj się ze wskazówkami 
dotyczącymi regulacji odchylonego 
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pasa bieżni 

8 
Wyświetlane E01 na 
ekranie 

Przewód czujnika lub silnik jest 
uszkodzony 

Zdejmij pokrywę silnika i wymień 
przewód czujnika, ponownie załóż 
silnik 

9 
Wyświetlane na 
ekranie E02 

Zabezpieczenie przed 
przepięciem 

Użyj normalnego napięcia. 

10 
Wyświetlane E03 na 
ekranie 

Ochrona nadprądowa 

Sprawdź, czy bieżnia nie jest 
przeciążona 

Sprawdź, czy silnik napędowy działa 
prawidłowo. Jeśli nie, wymień silnik. 

11 
Wyświetlane E04 na 
ekranie 

Silnik nie jest zasilany 
Przewody silnika nie są prawidłowo 
podłączone lub silnik jest uszkodzony 

12 
Wyświetlane E06 na 
ekranie 

Błąd połączenia 
Zmiana górnego lub dolnego kabla 
połączeniowego 

13 
Wyświetlane E09 na 
ekranie 

Błąd nachylenia 
Przewody silnika pochylni nie są 
prawidłowo podłączone lub silnik 
pochylni jest uszkodzony 

14 
Wyświetlane E0P na 
ekranie 

Błąd prędkości 
Nieprawidłowy ustawiony parametr 
lub uszkodzony przewód czujnika 

15 
Wyświetlany E0C na 
ekranie 

Zabezpieczenie przed 
zwarciem 

PCB MOS lub silnik są uszkodzone 

16 
Wyświetlane E07 na 
ekranie 

Wyłączony klucz 
bezpieczeństwa 

Umieść klucz bezpieczeństwa w 
konsoli lub wymień klucz 
bezpieczeństwa lub czujnik klucza 
bezpieczeństwa 

17 
Wyświetlane E0E na 
ekranie 

Błąd połączenia 
Uszkodzone górne lub dolne kable 
komunikacyjne lub uszkodzona płytka 
drukowana 

 

W przypadku jakichkolwiek problemów zalecamy kontakt z serwisem. 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go 
zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym 
złomowisku. 

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc 
chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o 
więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji. 

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu. 
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WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE 

 
Gwarant: 
inSPORTline Polska  
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko  
NIP: 6090063070, REGON: 260656756 
 
Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w 
trzech wariantach:  
1. Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, 

nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (okres gwarancji: 24 miesiące).  
2. Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, 

szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).  
3. Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, 

szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (okres gwarancji: 12 
miesięcy). 
 

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie 
oznacza Gwarancje Domową. 
 
Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z 
zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.  
Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze 
skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest 
Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt. 
 
Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta 
zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji 
Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja 
obowiązuje na terenie Polski. 
  
Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:  
 
a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą 

firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu 
wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, 
Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić 
protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia 
protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy 
kurierskie/pocztowe. 

b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, 
baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,  rączki 
itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a 
powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie. 

c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej. 
d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych 

lub czyszczących. 
e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników 

zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp. 
f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów 

eksploatacyjnych. 
g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby 

nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta. 
h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych). 
i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie. 
  
W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową 
przedmiotu gwarancji.  
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W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać 
przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na 
własny koszt. 
 
W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia 
reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być 
dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób 
bezpieczny do odbioru.  Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu 
oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie 
bezpiecznym. 
  
Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. 
Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych 
przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w 
Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie 
poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie. 
 
Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia 
gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości 
naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest 
możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz 
gdy wada jest istotna. 
 
Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-
komercyjnego oraz komercyjnego) 
 
Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu 
technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu 
technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji ( poza częściami 
zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów 
przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. 
Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta. 
 

Zgłoszenia gwarancyjne  
W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą  
strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl. 
Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:  
Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.  
Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub 
telefonicznie. 
 

 
inSPORTline Polska 

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko 
Telefon:  +48 510 275 999 

E-mail: biuro@e-insportline.pl 
NIP: 6090063070, REGON: 260656756 

 

 

http://www.e-insportline.pl/

