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INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

 Aby zapewnić najlepsze bezpieczeństwo ćwiczącego, regularnie sprawdzaj, czy nie ma 
uszkodzeń i zużycia. 

 Jeśli przekazujesz urządzenie innej osobie lub jeśli pozwalasz innej osobie na korzystanie z 
tego urządzenia, upewnij się, że ta osoba zna treść i instrukcje zawarte w tym podręczniku. 

 Tylko jedna osoba powinna korzystać z urządzenia w tym samym czasie. 

 Przed pierwszym użyciem i regularnie upewnij się, że wszystkie śruby, wkręty i inne 
połączenia są odpowiednio dokręcone i mocno osadzone. 

 Przed rozpoczęciem treningu usuń wszystkie ostre przedmioty wokół urządzenia. 

 Używaj urządzenia tylko, jeśli działa bez zarzutu. 

 Wszelkie uszkodzone, zużyte lub wadliwe części należy natychmiast wymienić. Nie używaj 
tego urządzenia, dopóki uszkodzone lub zużyte części nie zostaną naprawione lub 
wymienione. 

 Rodzice i inne osoby nadzorujące powinni być świadomi swojej odpowiedzialności z powodu 
sytuacji, które mogą powstać, dla których urządzenie nie zostało zaprojektowane i które może 
wystąpić z powodu naturalnego instynktu zabawy dziecka i zainteresowania 
eksperymentowaniem. 

 Jeśli pozwalasz dzieciom korzystać z tego urządzenia, pamiętaj, aby wziąć pod uwagę i 
ocenić ich stan psychiczny i fizyczny oraz rozwój, a przede wszystkim ich temperament. 
Dzieci powinny ćwiczyć tylko pod nadzorem osoby dorosłej i powinny zostać poinstruowane o 
prawidłowym i właściwym korzystaniu z urządzenia. Urządzenie to nie jest zabawką. 

 Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająca ilość wolnej przestrzeni podczas 
ustawiania. 

 Aby uniknąć możliwych wypadków, nie pozwalaj dzieciom zbliżać się do urządzenia bez 
nadzoru, ponieważ mogą one używać w sposób, który nie jest zamierzony ze względu na ich 
naturalny instynkt gry i zainteresowanie eksperymentowaniem. 

 Należy pamiętać, że niewłaściwy i nadmierny trening może być szkodliwy dla zdrowia. 

 Zwróćcie uwagę, że dźwignie i inne mechanizmy regulacyjne nie powinny znaleźć się w 
obszarze ruchu użytkownika podczas treningu. 

 Podczas ustawiania, upewnij się, że urządzenie stoi stabilnie i że ewentualne nierówności 
podłogi są wyrównane. 

 Zawsze noś odpowiednią odzież i buty odpowiednie do ćwiczeń na urządzeniu. Ubrania 
muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby nie zostały złapane w żadną części urządzenia 
podczas treningu ze względu na formę (na przykład długość). Pamiętaj, aby nosić 
odpowiednie buty, które są odpowiednie do treningu, mocno wspierają stopy i które są 
wyposażone w antypoślizgową podeszwę. 

 Pamiętaj, aby skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu 
ćwiczeń. Może udzielić ci właściwych wskazówek i porad dotyczących indywidualnej 
intensywności stresu dla ciebie, jak również ćwiczeń i rozsądnych nawyków żywieniowych. 

WAŻNE UWAGI 

 Zmontuj urządzenie treningowe zgodnie z instrukcją montażu i upewnij się, że używasz tylko 
części konstrukcyjnych dostarczonych z urządzeniem i przeznaczonych do niego. Przed 
montażem upewnij się, że zawartość dostawy jest kompletna, korzystając z listy części 
instrukcji montażu i obsługi. 

 Należy ustawić urządzenie treningowe w suchym i równym miejscu i zawsze chronić je przed 
wilgocią. Jeśli chcesz chronić miejsce szczególnie przed naciskiem, zanieczyszczeniem itp. 
Zaleca się umieszczenie pod urządzeniem odpowiednią matę antypoślizgową. 

 Ogólna zasada mówi, że urządzenia do treningu nie są zabawkami. Dlatego mogą być 
używane wyłącznie przez odpowiednio poinformowane lub pouczone osoby. 
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 Natychmiast przerwij trening w przypadku zawrotów głowy, nudności, bólu w klatce piersiowej 
lub jakichkolwiek innych objawów fizycznych. W razie wątpliwości należy niezwłocznie 
skonsultować się z lekarzem. 

 Dzieci, osoby niepełnosprawne i upośledzone powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod 
nadzorem i obecnością innej osoby, która może udzielać wsparcia i przydatnych instrukcji. 

 Upewnij się, że twoje części ciała i ciała innych osób nigdy nie są zbliżone do ruchomych 
części urządzenia podczas jego użytkowania. 

 Podczas regulacji regulowanych części, upewnij się, że są one odpowiednio ustawione i 
uważaj na odpowiednio zaznaczoną, maksymalną pozycję regulacji, na przykład wspornika 
siodełka. 

 Nie ćwiczyć natychmiast po posiłku. 



 5 

LISTA KONTROLNA (ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA) 
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ZESTAW ŚRUB 

 



 7 

INSTRUKCJE MONTAŻU 

KROK 1 
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KROK 2 
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KROK 3 
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KROK 4 
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KROK 5 
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KROK 6 
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KROK 7 
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KROK 8 
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KROK 9 
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KROK 10 
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KROK 11 
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KROK 12 
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KROK 13 

 



 20 

KROK 14 
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KROK 15 
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KROK 16 
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RYSUNEK PO ROZŁOŻENIU 
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LISTA CZĘŚCI  

Lp. Opis Specyfikacja Ilość 

1 Rama główna   1 

2 Stabilizator tylny   1 

3 Stabilizator przedni   1 

4 Płyta pedału   1 

5 Obracająca się oś   1 

6 Przednia rura pionowa   1 

7 Jednostka dociskowa   1 

8 Regulacja oparcia   1 

9 Rama górna   1 

10 Górna pozioma rama   1 

11 Rura podtrzymująca siedzisko   1 

12 Rura siedziska   1 

13 Rolka do nóg   1 

14 Rurka   1 

15 Wspornik (L)   1 

16 Wspornik (P)   1 

17 Ramię wspornika (L)   1 

18 Ramię wspornika (P)   1 

19 Uchwyt   2 

20 Górna rura koła pasowego   1 

21 Rura przesuwna   1 

22 Pozioma rama główna   1 

24 Przesuwny wspornik   1 

25 Wspornik koła pasowego   2 

31 Rura ślizgowa z regulowanym zestawem kabli   1 

32 Przesuwny wspornik   1 

37 Przesuwny wspornik   2 

38 Przesuwny wspornik   2 

39 Blacha mocująca koło pasowe   2 

41 Pasek   1 

42 Wspornik koła pasowego   1 

43 Wspornik koła pasowego   1 

44 Osłony ochraniająca   2 

45 Pasek   2 

46 Kabel regulacyjny   2 

47 Górna płyta mocująca do liny   2 

48 Obciążnik   2 

49 Pasek wyboru wagi   1 
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50 Piłka nylonowa D40 2 

51 Chromowany drążek prowadzący   2 

52 Wałek z pianki   2 

53 Kabel (1) 2700L 1 

54 Kabel (2) 3000L 1 

55 Kabel (3) 2670L 1 

56 Kabel (4) 3900L 1 

57 Lina D6.0*8800L 1 

58 Kabel (5) 2650L 1 

60 Kabel (6) 750L 1 

61 Bufor D60xD26x52T 2 

62 Wewnętrzna osłona koła pasowego   36 

63 Osłona koła pasowego   36 

64 Wypukłe koło pasowe   30 

65 Płaskie koło pasowe   2 

66 Hak   5 

67 Kabel (4) D5.5*395L 1 

68 Pasek na kostkę   1 

69 Dolny drążek pociągowy   1 

70 Pokrętło D50xM16x1.5*22 5 

71 Pianka   4 

72 Pianka   2 

73 Oparcie   2 

74 Oparcie (środkowe)   1 

75 Siedzenie   1 

76 Wyściółka   1 

77 Pokrętło D50xM16x1.5*32 1 

78 Talerz do mocowania ochraniacza ciężaru   4 

79 Pin do regulowanego zestawu kabli   1 

80 Pin selektora ciężaru   1 

81 Górna płytka obciążająca   1 

82 Dolna płytka obciążająca   15 

83 Górne plastikowe gniazdo    1 

84 Kołek D10.5*56.5 1 

85 Linki 860L 1 

86 Kołek D9.5*52L 2 

87 Podkładka płaska D47.5*D13*3t 1 

88 Stopka   2 

89 Wspornik   6 

90 Pokrywa śruby D28*17（M6) 14 

91 Pokrywa śruby D28*17（M10) 123 
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92 Pokrywa śruby D30*17(M12) 4 

93 Tuleja D29*D10.2*D21.5*9T 2 

94 Tuleja D20*D14*D10.2*20 2 

95 Tuleja D20*D14*D10.2*27.5 2 

96 Płyta ochronna   2 

97 Kwadratowa zaślepka   3 

98 Gumowy pierścień   2 

99 Podkładka płaska D25*D8.5*2T 2 

101 Śruba sześciokątna M10*1.5*95 4 

104 Śruba sześciokątna M10*1.5*50L 7 

105 Śruba sześciokątna M10*1.5*55L 4 

106 Śruba sześciokątna M10*1.5*60L 18 

107 Śruba sześciokątna M10*1.5*65L 4 

108 Śruba sześciokątna M10*1.5*70L 6 

109 Śruba sześciokątna M10*1.5*80 4 

110 Śruba sześciokątna M10*1.5*100L 8 

111 Śruba sześciokątna M10*1.5*75 1 

112 Śruba M12*1.75*251L 2 

115 Śruba sześciokątna M10*1.5*25 8 

116 Śruba sześciokątna M10*1.5*90 1 

121 Nakrętka M8*1.25*15L 4 

122 Śruba M5*0.8*10L   4 

123 Śruba imbusowa M8x1.25x20L 8 

124 Śruba imbusowa M8x1.25x15L 20 

125 Śruba sześciokątna M6*1*15L 14 

130 Podkładka płaska D38xD10.5x3t 6 

131 Podkładka płaska D20*D11*2T 121 

132 Podkładka płaska D24*D13.5*2.5T 4 

134 Podkładka płaska D18*D8.5*1.2T 20 

135 Podkładka płaska D14xD6.5x0.8t 26 

136 Zakrzywiona podkładka D22xD8.5x1.5T 8 

140 Nylonowa nakrętka M6*1*6T 12 

141 Nylonowa nakrętka M10*1.5*10T 62 

142 Nylonowa nakrętka M12*1.75*12T 4 

143 Spryskiwacz sprężynowy D15.4xD8.2x2T 8 

144 Śruba imbusowa M10*1.5*45L 2 

145 Podkładka z tworzywa sztucznego D10*D24*0.4T 2 

150 Owalna zaślepka 40*80*33 15 

153 Kwadratowa zaślepka 50*50*20 4 

154 Kwadratowa zaślepka 45*45*16.5 1 

155 Kwadratowa zaślepka 25*25*13L 5 
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156 Okrągła zaślepka D1''*17 14 

157 Okrągła zaślepka D31.8*19L 4 

158 Okrągła zaślepka D50.8*15 4 

159 Okrągła zaślepka D60*14 1 

160 Okrągła zaślepka D1"x17.5 4 

161 Wydrążona czapka 30*30*130L 2 

162 Regulacja koła D59*M10*40L 8 

163 Pianka D23x4Tx195L 2 

164 Pianka D23*4T*127L 2 

166 Tuleja D29*D21.5*D10.2*7.5 4 

167 Tuleja D32*D16.2*12T 4 

169 Wewnętrzna rura 50*100*125L 1 

170 Wewnętrzna rura D66*D52*100L 1 

171 Bufor 35*35*25 1 

173 Bufor R23*35*35 2 
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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 
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. 
 



 29 

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/

