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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

• Przeczytaj tę instrukcję przed pierwszą jazdą i zachowaj ją na przyszłość. 

• Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Zużyte części należy 
natychmiast wymienić. Używaj tylko oryginalnych części. 

• Jeśli na urządzeniu pojawią się ostre krawędzie, nie używaj go. 

• Sprawdź, czy koła i łożyska są prawidłowo włożone i czy nie ma na nich śladów zużycia. W 
razie potrzeby wymień je. 

• Upewnij się, że wszystkie śruby, mocowania i nakrętki są dobrze dokręcone przed każdą 
jazdą. Sprawdź koła pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W razie potrzeby natychmiast je 
wymień. 

• Zawsze używaj ochraniaczy (łokci, ramion, kolan, nadgarstków itp.) i butów. Nie zapomnij 
założyć kasku. Trzymaj pasek podbródkowy bezpiecznie zapięty. 

• Hamulec nagrzewa się podczas ciągłej pracy. Nie dotykaj go bezpośrednią skórą, aby uniknąć 
poparzeń. 

• Używaj tego urządzenia tylko na płaskiej i czystej powierzchni. Unikaj przeszkód, nierówności, 
kratek drenażowych i nierównego terenu. Nie jedź po stromych zboczach. 

• Nie jeźdź po mokrej, piaszczystej, brudnej, zaśnieżonej lub oblodzonej nawierzchni. Unikaj 
opadłych liści, żwiru i dziur. 

• Nie używaj tego urządzenia w nocy, o zmierzchu lub przy słabej widoczności. Jazda w 
ciemności może być niebezpieczna. To urządzenie nie ma reflektorów. 

• Nie jeźdź po stromych zboczach i zawsze kontroluj prędkość. 

• Używaj tego urządzenia zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami. 

• Nie używaj go na drogach publicznych ani w ruchu ulicznym. 

• Nie koliduj z innym obiektem. Unikaj miejsc, w których panuje ruch. 

• Tylko jedna osoba może używać tego urządzenia w tym czasie i tylko pod nadzorem osoby 
dorosłej. 

• Nie wykonuj żadnych niewłaściwych regulacji ani modyfikacji. Używaj go tylko zgodnie z tą 
instrukcją. 

• Montażu powinna dokonać osoba dorosła. 

• Nie przewoź przedmiotów na tym urządzeniu. 

• Nie przewoź innych osób na tym urządzeniu. 

• Produkt spełnia normę EN 71. 

• Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci w wieku do 3 lat. Zalecany wiek powyżej 3 lat. 

• Maksymalna waga użytkownika: 50kg 
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MONTAŻ 

1. Otwórz karton i sprawdź, czy nie brakuje żadnej części. Wszystkie części powinny być 
kompletne. Powinno być: jedna rama główna z tylnym kołem, tylny błotnik i hamulec typu V, 
jedna kierownica, jedno siodełko, jeden widelec z przednim kołem i przednim błotnikiem oraz 
mała torebka foliowa z jednym zamkiem, 2 osłony zatrzasków i 2 narzędzia. 

2. Włóż wspornik widelca do rury sterowej ramy głównej. 

3. Włóż blokadę na koniec trzpienia widelca. 

4. Włóż jedną z osłon zatrzasków do wspornika kierownicy. Następnie włóż wspornik kierownicy 
do wspornika widelca. 

5. Za pomocą klucza dokręć zapadkę i opuść osłonę zatrzasku. 

6. Włóż drugą osłonę zatrzasku do sztycy siodła, a następnie włóż sztycę do rury siodełka ramy 
głównej, gdzie znajduje się przyspawany zatrzask. Dokręć zapadkę zamka kluczem i opuść 
osłonę zatrzasku. 

7. Dopasuj wysokość siodełka i kierownicy do wzrostu dziecka, sprawdź hamulec V-brake i 
dokręć wszystkie śruby i nakrętki przed użyciem. 
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REGULACJA WYSOKOŚCI SIODEŁKA 

Dopasuj wysokość siodełka tak, aby Twoje dziecko z łatwością dotykało ziemi całą podeszwą stóp 
mając lekko ugięte kolana. Kierownica powinna znajdować się na wysokości umożliwiającej trzymanie 
ramion mniej więcej poziomo. Sprawdź, czy Twoje dziecko dobrze się czuje w tej pozycji i regularnie 
sprawdzaj ustawienie. 

PIERWSZE PRÓBY 

Gdy tylko Twoje dziecko będzie w stanie podnieść rowerek z ziemi, będzie mogło na nim jeździć. Nie 
ma potrzeby długich wyjaśnień, po prostu pozwól dziecku próbować i nadzorować, co robi. Dzieci 
uczą się szybciej niż dorośli. Szybko dowiedzą się, jak jeździć i jak nim kierować. Sprawdź, czy 
dziecko siedzi na siodełku, a nie na ramie. 

TOCZENIE 

Odepchnij się od ziemi naprzemiennie lewą i prawą stopą. Im płynniej stopy zsuwają się od palców do 
pięt, tym łatwiej i szybciej użytkownik może jechać. 

STEROWANIE 

Rower biegowy najłatwiej prowadzi się plecami i pośladkami. Gdy tylko Twoje dziecko zrozumie ten 
talent, będzie nim jeździło równie żwawo, jak każdym innym pojazdem. Dzięki subtelnemu 
wyróżnieniu, ten rower trekkingowy ćwiczy poczucie równowagi, stymuluje rozwój fizyczny i umysłowy, 
wzmacnia plecy i sprawia, że dziecinne ruchy są bardziej bezpieczne i sportowe. 

JEŚLI TWOJE DZIECKO POTRZEBUJE POMOCY 

Pozwól dziecku usiąść na tym rowerze biegowym z rękami na końcach kierownicy. Przenieś środek 
ciężkości roweru od lewej do prawej. Dziecko poczuje ten nowy rodzaj ruchu i niedługo potem 
samodzielnie go odtworzy. 

HAMOWANIE 

Rower biegowy można hamować hamulcem lub stopami. Użytkownik może zatrzymać się, hamując 
dźwignię hamulca lewą ręką lub po prostu przerywając chodzenie lub bieg. Poinstruuj dziecko, jak 
bezpiecznie hamować i nie rób tego. Użytkownik powinien nosić odpowiednie buty.  

KONSERWACJA 

Ten produkt ma solidną konstrukcję i należy do produktów wysokiej jakości, które są odporne na 
zużycie i rozrywanie. Regularnie przecieraj ten produkt suchą szmatką i jeśli to konieczne, użyj środka 
pielęgnacyjnego do drewna. Nigdy nie przekraczaj maksymalnej wagi użytkownika 50 kg. 

UŻYTKOWANIE WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ 

Ten produkt może być używany zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Nigdy nie używaj go 
na drogach publicznych i nigdy nie pozwól swoim dzieciom, aby używały go bez opieki dorosłych. 
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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 udz ielana 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/

