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INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z ŁUKÓW I KUSZ MUSISZ ZAPOZNAĆ SIĘ Z 
LOKALNYMI PRZEPISAMI I REGULACJAMI. ZWYKLE MUSISZ MIEĆ 18 LAT I KORZYSTAĆ Z 
ŁUKU LUB KUSZY W BEZPIECZNYM MIEJSCU I MUSISZ BYĆ ONO ZABEZPIECZONE PRZED 
NIEWŁAŚCIWEM UŻYTKOWANIEM.  

• Przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją na przyszłość. 

• Nie celuj w inne osoby lub w kierunku innych osób, nawet jeśli nie masz nałożonej strzały. 

• Podczas zakładania nasadki trzymaj strzałę skierowaną w dół. 

• Zdejmij biżuterię lub zegarek. 

• Unikaj strzelania z łuku na sucho (zwalnianie cięciwy bez naciągniętej strzały). 

• Zaleca się noszenie ochraniacza na ręce. 

• Nie naciągaj zbyt mocno cięciwy. 

• Używaj tylko zgodnie z przeznaczeniem, nie modyfikuj łuku. 

• Zawsze sprawdzaj łuk, cięciwę i strzały. Jeśli zauważysz oznaki uszkodzenia lub zużycia, 
natychmiast przestań go używać. 

• Przed oddaniem strzału sprawdź, czy Twój cel i jego lokalizacja są bezpieczne do strzelania, 
czy nie ma ludzi, zwierząt lub mienia, które mogą zostać uszkodzone. 

• Cel i zasięg celu muszą być w stanie zatrzymać strzałę. 

• Nie strzelaj bezpośrednio w górę. 

• Zawsze używaj zalecanych strzał. 

• Osoby postronne muszą stać za strzelającym. 

• Nigdy nie wchodź przed linię strzału, poczekaj, aż będzie można bezpiecznie iść. 

• Nigdy nie stój blisko osoby strzelającej z łuku. 

• Nie pij alkoholu ani nie zażywaj narkotyków przed lub w trakcie strzelania z łuku. 

• Nie strzelaj przez wzniesienie terenu lub przeszkody. 

• Nadaje się do użytku rekreacyjnego.  
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MONTAŻ 

Ramiona łuku są oznaczone jako dolne (lower) I górne (upper).  

 

Zamocuj ramiona do uchwytu.  
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Przymocuj cięciwę do ramion. 
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POSTAWA 

POZYCJA SPORTOWA 

Postaw stopy mniej więcej na szerokość ramion, równomiernie rozłóż ciężar ciała na obu stopach. 
Trzymaj nogi rozluźnione, nie blokuj kolan. Lekko obróć tułów i ramiona do celu.   

TUŁÓW 

Trzymaj swoje ciało prosto. Naucz się prawidłowej postawy i jak ją regularnie utrzymywać. Kość 
obojczyka jest równoległa do strzały. Biodra powinny być proste, nie powinny być zginane do przodu 
ani do tyłu, ani od łuku. Twój tułów nie powinien zginać się w lewo lub w prawo, nie wychylać się ani 
wychylać z łuku. Jeśli przechylasz się za bardzo, możesz mieć łuk ze zbyt długim naciągiem.  

GŁOWA 

Trzymaj głowę prosto z brodą równolegle do ziemi. Następnie zwróć twarz do celu.  

POZYCJA BARKU 

Bark na ramieniu uwalniającym powinien naturalnie ułożyć się w odpowiedniej pozycji, gdy łokieć i 
przedramię są prawidłowo ułożone. Ramię lub przedni bark powinny być w naturalnej pozycji. Nie 
przesuwaj ramienia łuczniczego w górę, w dół ani do tułowia. Jeśli przesuniesz ramię do przodu, łuk 
ma zbyt długi naciąg.  

POZYCJA ŁOKCIA I PRZEDRAMIENIA 

Łokieć ramienia wyzwalającego powinien być skierowany w stronę przeciwną do celu, przedramię 
równolegle do podłoża. Łokieć na łuku powinien być skierowany na zewnątrz i lekko skierowany w dół 
od łokcia. Przy prawidłowym ułożeniu łokieć ramienia łuku lekko się zgina. Twój kciuk powinien być 
mniej więcej pod kątem 45 stopni.  
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PUNKT ZAKOTWICZENIA 

W przypadku łuków refleksyjnych użytkownicy zazwyczaj umieszczają cięciwę pod brodą lub kącikiem 
ust. 

W przypadku łuków bloczkowych użytkownicy zwykle kotwiczą wzdłuż lub za kością szczękową. 

Każdy użytkownik ma inny punkt zakotwiczenia. Najważniejsze jest znalezienie naturalnego punktu 
zakotwiczenia i konsekwentne trzymanie pełnego naciągu przy każdym strzale.  

JAK ZAKŁADAĆ STRZAŁĘ? 

Umieść nasadkę strzały na cięciwie, nie poruszając zbytnio łukiem. Strzała musi lekko trzymać i nie 
może utknąć na sznurku.  

STRZAŁA 

Optymalna długość strzały jest inna dla każdego użytkownika. Decyduje o tym długość ręki łucznika; 
nie zależy to od rodzaju łuku. Ważne jest, aby każdy znał długość swojej strzały i również jej używał. 
Jeśli strzały będą za krótkie lub za długie, łuk nie będzie w stanie rozwinąć pełnego naciągu. Długość 
strzały (lub naciągu) jest podana w calach (1 "= 2,54 cm). Wyciągnij lewą rękę i zmierz odległość od 
podbródka do drugiego stawu lewego kciuka. Jest to długość twoich strzał do uprawiania sportu i 
łucznictwa. 

KONSERWACJA 

• Nie wystawiaj łuku na działanie ekstremalnych temperatur (wysokich lub niskich) i przechowuj 
go w suchym i zacienionym miejscu 

• Używaj tylko zalecanej cięciwy o tej samej długości. 

• Unikaj strzelania na sucho (zwalnianie cięciwy bez naciągniętej strzały) 

• Podczas strzelania sprawdź, czy łuk nie jest uszkodzony i czy jest zorientowany na prawą 
stronę (silniejsze ramię łuku powinno być na dole). 

• Podczas użytkowania cięciwa musi być sucha. 

• Przechowuj łuk z odpiętą cięciwą.  

PRZYGOTOWANIE 

Przymocuj cięciwę za pomocą cięciwy łukowej: 

1. Umieść cięciwę na jednym ramieniu łuku, a drugi koniec zostaw swobodnie. 

2. Umieść podłużnicę łuku nad cięciwą, a drugi koniec nad górną częścią drugiego ramienia 
łuku. 

3. Stań na cięciwie dziobu i przeciągnij go do ramion. Następnie dołącz drugi koniec sznurka. 

4. Zwolnij cięciwę, zdejmij cięciwę i sprawdź, czy cięciwa jest dobrze ułożona.  

Nad nogą: 

1. Umieść cięciwę na dolnym ramieniu. 

2. Obróć łuk tak, aby rączka spoczywała na tylnej stronie uda, a koniec dolnego ramienia łuku 
oparł się o kostkę. 

3. Następnie ugnij równo ramiona łuku i umieść drugi koniec cięciwy. 

4. Następnie wyjdź z łuku i sprawdź, czy cięciwa jest dobrze ułożona.  
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OCHRONA ŚRODOWISKA 

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

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

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). 

4.  
Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie 
oznacza Gwarancje Domową. 
 
Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z 
zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.  
Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze 
skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest 
Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt. 
 
Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta 
zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji 
Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja 
obowiązuje na terenie Polski. 
  
Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:  
 
a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą 

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

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

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

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

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

g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby 
nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta. 

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

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

 
inSPORTline Polska 

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

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

 

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

