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IN 564 Ławka wielofunkcyjna inSPORTline ADJUST 

 

 

 
Dziękujemy za zakup naszego produktu. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby 



zapewnić jakość każdego z naszych produktów, mogą wystąpić rzadko występujące lub 

uszkodzone części. W przypadku jakichkolwiek usterek w maszynie lub brakujących części 

urządzenia, skontaktuj się z nami w celu wymiany (patrz kontakt na pierwszej stronie 

instrukcji). To urządzenie jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Gwarancja nie 

może być stosowana w przypadku zastosowań komercyjnych, profesjonalnych w centrach 

fitness. 

 

Podstawowe informacje: 

1. To urządzenie jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie nie jest 

zaprojektowane do celów komercyjnych i ma większe obciążenia wydajnościowe. 

2. Niewłaściwe użycie (takie jak nadmierne ćwiczenia, gwałtowne ruchy bez rozgrzewki, 

słabe ustawienia) może uszkodzić twoje zdrowie. 

3. Przed rozpoczęciem ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem – jeśli posiadasz problemy z 

sercem, ciśnieniem krwi, problemy ortopedyczne itp. 

4. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, uszkodzenia lub 

awarie wynikające z użytkowania tego produktu lub nieprawidłowego montażu i 

konserwacji urządzenia. 

 

Zaleca się, aby urządzenie było montowane i serwisowane przez specjalistyczny warsztat. W 

celu uzyskania informacji prosimy o kontakt. 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa: 

Aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia urządzenia, przestrzegaj następujących zasad: 

 Maksymalne obciążenie urządzenia wynosi 150 kg. 

 Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. 

 Urządzenia nie wolno używać w pomieszczeniach niewentylowanych. 

 Wysoka temperatura, wilgotność i woda nie mogą stykać się z urządzeniem. 

 Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję użytkowania. 

 Ustaw urządzenie na stabilnej i równej powierzchni. Upewnij się, że jest stabilny i 

bezpieczny. 

 Pozostaw wolny obszar o długości co najmniej 2 metrów wokół urządzenia ze 

wszystkich stron. 

 Nieprawidłowe lub nadmierne ćwiczenia mogą poważnie zaszkodzić zdrowiu. 

 Upewnij się, że dźwignie i inne mechanizmy regulacji kół nie znajdują się w polu 

ćwiczeń. 

 Regularnie sprawdzaj wszystkie części. Jeśli są uszkodzone, nie używaj 

urządzenia i natychmiast wymień uszkodzone części lub skontaktuj się ze 

sprzedawcą (patrz przednia strona instrukcji) 

 Należy regularnie sprawdzać wszystkie śruby i nakrętki pod kątem szczelności. 

 Nie należy zostawiać dzieci ani zwierząt domowych bez nadzoru na produkcie lub 

w jej pobliżu. 

 To urządzenie nie jest zabawką. 

 Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi dla przyszłych części zamiennych. 

 

 

 

Ważne: 



 Zwracaj towar tylko w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu, który jest 

bezpieczny w transporcie i nie może uszkodzić urządzenia. 

 Skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń. 

To ostrzeżenie jest szczególnie ważne dla osób, u których zdiagnozowano już 

chorobę i mają ponad 35 lat. 

 Rozpakuj wszystkie części i umieść je w pustym miejscu, aby sprawdzić, czy 

wszystkie części są wymienione i potrzebne. Nie zrzucaj opakowania, dopóki 

kompletnie nie zmontujesz urządzenia. 

 

Maks. obciążenie: 

Pręt sztangi 100 kg 

przepustnice 35 kg 

rozszerzenia nóg 45 kg 

Ważna uwaga: 

- to urządzenie może być używane tylko przez dorosłych! 

- Ćwiczenie na ławce może być niebezpieczne, dlatego zalecamy, aby 

zawsze mieć jedną osobę jako opiekuna, który trzyma hantle i pomaga 

ćwiczącym!  

Lista części 

Lp. Opis Ilość Lp. Opis Ilość 

A Prawy pionowy drążek 1 V Lewe ramię motylkowe 1 

B Lewy pionowy drążek 1 W Łącząca podkładka 4 

C Pręt do oparcia 2 1 Śruba M12 * 25 2 

D Regulowany pasek 1 2 Śruba M10 * 75 1 

E Główny pręt 1 3 Śruba M10 * 70 14 

F Gniazdo 1 4 Śruba M10 * 25 2 

G Górny nachylony słup 1 5 Śruba M6 * 40 4 

H Dolny drążek 1 6 Śruba M6 * 16 4 

J Przedni pręt 1 7 Podkładka 12 2 

K Podpórka przednia 1 8 Duża podkładka 10 2 

M Oparcie 1 9 Podkładka 10 30 

N Siodło 1 10 Podkładka 6 4 

P Pałka siodełkowa 2 11 Nakrętka M10 10 

R Drążek do nóg 1 12 Nakrętka zabezpieczająca 

M10 

5 

S Pianka 2 13 Ogranicznik φ8 1 

T Taczka 6 14 Śruba M12 2 

U Prawe ramię motylkowe 1 15 Ogranicznik 1 



  

1. Upewnić się, że wkładki łączące (W) są 

zamontowane na bocznych pionowych 

prętach (A i B) i są prostopadłe do trzpienia 

w tym samym kierunku. Następnie dokręć 

zarówno do górnego drążka (G) i dolnego (H) 

nachylonego pręta śrubami M10 * 70 (3), 

nakrętkami (9), i nakrętkami (11), jak 

pokazano na rysunku. 

   

2. Zamocuj dolny pręt (F) na dolnym drążku 

(H), stosując M10 * 70 (3), nakrętki (9), 

nakrętki (12) i ograniczniki (15), jak 

pokazano na rysunku. 

   

3. Bezpieczne zamocuj przedni wspornik (K) 

do przedniego pręta (J) za pomocą śrub M10 

* 70 (3), podkładki (9) i nakrętek (11), jak 

pokazano na rysunku. Przymocuj tylną belkę 

(F) do przedniego podparcia (K) za pomocą 

M10 * 70 (3), podkładek (9) i nakrętki (12), 

jak pokazano. 

   

4. Należy przymocować pręt (E) do górnego nachylonego pręta (G), oraz przednią 

podporę (P) za pomocą śrub M10 * 70 (3), nakrętki (9), a nakrętki (12), jak pokazano na 

rysunku. 

  5. Włóż drążek regulacyjny (D) przez oba pionowe pręty (A i B). 

   

6. Umieść tylny regulowany drążek (C) na prostopadłych prętach (A i B), a następnie 

dokręć śrubę M12 (14).  

 

 

  Ustaw gniazdo (F) na stalowych 

podkładkach na ramie. Upewnij się, że 

szerszy koniec siodełka znajduje się w tylnej 

części ławki - jak pokazano. Dokręć siodło 

za pomocą małych śrub i małych płaskich 

podkładek. Dokręć je prawidłowo. 

Pewnie dokręcić pręt do mocowania stopy 

(R) do wspornika siedzenia głównego (E) za 

pomocą M10 * 75 (2), podkładki (9) i 

nakrętki (12). Należy dokręcić tak, aby mógł 

się poruszać, podnosząc go bez ciężaru i 

pozostając w tej pozycji, ale nie za bardzo, 

aby ruch był zbyt ciężki. 

Włóż pręt (S) w przybliżonym położeniu (w 



zależności od wielkości użytkownika) do pręta ® i wciśnij piankę (T) na każdym końcu 

pręta. 

 

 Przymocuj 2 drążki siodełkowe (G) do ramy głównej (E) za pomocą trzech z czterech śrub 

(5). Upewnij się, że otwór na końcu każdego pręta znajduje się na końcu drążka jako 

oparcie. 

Przymocuj wspornik do ramy, wsuwając go w otwór, który wcześniej wciskany był na 

prowadnicy głównego korpusu. Odwróć kolejną podpórkę, aby włożyć ją do ogranicznika i 

włóż czwartą śrubę. Teraz dokręć wszystkie śruby na podporze. Jeśli pociągniesz go 

właściwie, to dystansuje się między podporami i można go obracać wokół gniazda. 

 

Przymocuj pręt do obu prostopadłych prętów za pomocą śrub M10 * 25. najpierw wkręć 

śrubę przez nylonową podkładkę do pręta, następnie ramiona i dokręć je. 

Umieść mały pręt nad ramionami i dokręć je za pomocą śrub M12 * 25, a następnie wciśnij 

ogranicznik (T) w każdy z nich. 

Upewnij się, że otwarte końce męskiego motyla znajdują się z tyłu łopatki motyla, tak że 

po przesunięciu pianki pręt nie wyjdzie z motyla.   

 

Składanie 

 



OSTRZEŻENIE 

Urządzenie należy ustawić na płaskiej i stabilnej podstawie. Sprawdź wszystkie 

śruby przed każdym użyciem produktu. 

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 miesiące). 

 

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. 

 

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/

