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LISTA CZĘŚCI 

NUMER OPIS ILOŚĆ 

1 LEWA PODSTAWA 1 

2 PRAWA PODSTAWA 1 

3 LEWA PIONOWA PODSTAWA 1 

4 PRAWA PIONOWA PODSTAWA 1 

5 TYLNY LEWY WSPORNIK 1 

6 TYLNY PRAWY WSPORNIK 1 

7 LEWA PRZESUWANA RAMA 1 

8 PRAWA PRZESUWANA RAMA 1 

9 DRĄŻEK 4 

10 KRÓTKI DRĄŻEK 2 

11 PŁYTA NOŚNA 2 

12 GÓRNA RAMA 2 

13 DOLNA POPRZECZKA RAMY 1 

14 ŚRODKOWA POPRZECZKA RAMY 1 

15 GÓRNA POPRZECZKA RAMY 1 

16 PASEK WAGI 1 

17 PRĘT DO PODCIĄGANIA 1 

18 LEWY WSPORNIK 1 

19 PRAWY WSPORNIK 1 

20 LEWY UCHWYT WSPORNIKA 1 

21 PRAWY UCHWYT WSPORNIKA 1 

22 LEWY WSPORNIK SZTANGI 1 

23 PRAWY WSPORNIK SZTANGI 1 

24 LEWY SUWAK 1 

25 PRAWY SUWAK 1 

26 PODWÓJNE KOŁO PASOWE 2 

27 SUWAK WSPORNIKA 2 

28 LEWY HACZYK 1 

29 PRAW HACZYK 1 

30 UCHWYT NA PASEK 1 

31 POJEDYNCZE KOŁO PASOWE 2 

32 PŁYTA MOCUJĄCA 2 

33 OLIMPIJSKA PŁYTA MOCUJĄCA 6 

34 KRÓTKA OLIMPIJSKA PŁYTA MOCUJĄCA 2 

35 ZAMKNIĘTY HACZYK 1 

36 HACZYK 4 

37 OBROTOWY WSPORNIK 1 

38 WSPORNIK 1 

39 OŚ 1 

40 TULEJA 2 

41 OKRĄGŁY HACZYK 2 



42 PŁYTA WZMACNIAJĄCA  4 

43 PŁYTA WZMACNIAJĄCA 6 

44 M10 ŚRUBKA NASADOWA 2 

45 OKRĄGŁA ZATYCZKA 8 

46 GUMOWE KOŁA 8 

47 GUMOWE ODBOJE 6 

48 ZACISK SPRĘŻYNOWY – REGULARNY 8 

49 ZACISK SPRĘŻYNOWY – OLIMPIJSKI  8 

50 TRZPIEŃ BLOKUJĄCY 2 

51 ŁOŻYSKO 2 

52 KÓŁKO DO ODWIERTU 2 

53 ROLKA 16 

54 DUŻA ROLKA 2 

55 NYLONOWA TULEJA 1 

56 ZACISK 2 

57 KABEL 2 

58 ŚRUBA  1 

59 KOŁEK PRZESUWANY 2 

60 M8*8 ŚRUBA 2 

61 M10*16 ŚRUBA NASADOWA 4 

62 M10*25 ŚRUBA NASADOWA 14 

63 M10*30 ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM 2 

64 M10*50 ŚRUBA NASADOWA 18 

65 M10*70 ŚRUBA NASADOWA 20 

66 M10*75 ŚRUBA NASADOWA 20 

67 M10*105 ŚRUBA NASADOWA 2 

68 M12*105 ŚRUBA NASADOWA 1 

69 10MM PODKŁADKA 138 

70 12MM PODKŁADKA 2 

71 M8 NAKRĘTKA 2 

72 M10 NAKRĘTKA 58 

73 M12 NAKRĘTKA 1 

74 M12 NAKTRĘTKA 2 

83 UCHWYT 2 

84 WYCIĄGANY KOŁEK 4 

85 WAŁEK Z PIANKI 2 

86 OCHRONA Z PIANKI 2 

87 ZATYCZKA KABLA 4 

 

 

 



 

KROK 01 

 

1．Załóż prawy główny wspornik (4) i wzmacniającą płytę (43) do prawej podstawy ramy (2) 

używając dwóch śrub M10*75 (66), czterech podkładek 10mm (69) i dwóch nakrętek M10  

(72). 

2．Załóż prawy tylny wspornik (6) i wzmacniającą płytę (43) do prawej podstawy ramy (2) 

używając dwóch śrub M10*75 (66), czterech podkładek 10mm (69) i dwóch nakrętek M10 

(72). 

3．Załóż górną ramę (12) do prawego głównego wspornika (4) używając dwóch śrub M10*70 

(65),dwóch śrub M10*16 (61), sześciu podkładek 10mm (69) i dwóch nakrętek M10 (72). 

4．Etap montażu dla lewej strony jest taki sam jak dla prawej. (KROK 01) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KROK 02 

 

1. Załóż dolną poprzeczkę ramy (13) i płytę wzmacniającą (42) do tylnego lewego i prawego 

wspornika  (5、6) używając czterech śrub M10*70 (65), czterech śrub M10*75 (66), 

szesnastu podkładek 10mm (69) i ośmiu nakrętek M10 (72). 

2. Załóż środkową poprzeczkę ramy (14) i płytę wzmacniającą (42) do tylnego lewego i 

prawego wspornika (5、6) i ramy górnej (12) używając czterech śrub M10*75(66), czterech 

śrub M10*25 (62), dwunastu podkładek 10mm (69) i czterech nakrętek M10 (72). 

3. Załóż górną poprzeczkę ramy (15) i płytę wzmacniającą (43) do górnej ramy (12) za pomocą 

czterech śrub M10*70 (65), ośmiu podkładek 10mm (69) i czterech nakrętek M10 (72). 

4. Załóż zamknięty hak (35) do górnej poprzeczki ramy (15) używając podkładki 10mm (69) i 

nakrętki M10 (72). 

5. Włóż jeden uchwyt (83) do otworu w środkowej poprzeczce ramy (14). 

 



 

 

 

KROK 03 

 
1. Przesuń lewy i prawy haczyk (28、29) na pasek wagi (16). 

2. Przesuń suwak wspornika (27) na pasku wagi (16). 

3. Włóż krótki drążek (10) w otwór suwaka wspornika (27) i gumowy odbój (47), dołącz krótki 

drążek prowadzący (10) do lewej i prawej pionowej podstawy (3、4) i górnej ramy (12) 

używając czterech śrub M10*70 (65) i czterech 10mm podkładek (69). 

4. Zawieś lewy i prawy haczyk (28、29) do lewej i prawej pionowej podstawy (3、4) i przykręć 

śrubą M8*8 (60). 

5. Przesuń lewy i prawy suwak (24、25) na lewej i prawej ramie przesuwanej (7、8), blokując za 

pomocą przesuwanego kołka (59). 

6. Zamocuj wspornik podwójnego koła pasowego (26) do lewego i prawego suwaka (24、25) za 

pomocą tulei (40), dwóch śrub M10*105 (67), czterech podkładek 10mm (69) i dwóch 

nakrętek M10 (72). 

7. Zamocuj lewą ramę przesuwaną (7) na lewej podstawie (1) i górnej ramie (12) używając 

dwóch śrub M10*75 (66), czterech śrub 10mm (69) i dwóch nakrętek M10 (72). 

8. Zamocuj prawą ramę przesuwaną (8) na prawej podstawie (2) i górnej ramie (12) używając 

dwóch śrub M10*75 (66),czterech 10mm podkładek (69) i dwóch nakrętek M10 (72). 

 



 

 

 

 

KROK 04 

 
1. Zamocuj uchwyt na pasek (30) do tylnego lewego słupka (5) używając dwóch śrubek 

M10*30 (63) i dwóch podkładek 10mm (69). Wciśnij korek M10 (44) na śrubki (63). 

2. Przesuń gumowy odbój (47) płytę nośną (11) do drążka prowadzącego (9). Włóż drążek 

prowadzący (9) do lewego i prawego otworu (1、2) i zamocuj drążek do górnej ramy (12) 

używając czterech śrub M10*70 (65) i czterech podkładek 10mm (69). 

3. Zamocuj płytę mocującą (32) do tylnego wspornika (5、6) za pomocą dwóch śrub M10*25 

(62) i dwóch podkładek 10mm (69).  

4. Przesuń olimpijską płytę mocującą (33) na pasku wagi (16), płytę nośną (11) i płytę 

mocującą (32), zamocuj sześcioma śrubkami M10*25 (62) i sześcioma 10mm podkładkami 

(69). Wsuń krótką olimpijską płytę mocującą (34) na wsporniku (11), zabezpieczając dwoma 

śrubami M10*25 (62) i dwiema podkładkami 10mm (69). Wciśnij okrągły korek (45) na 

olimpijski płyty mocujące (33、34). 

5. Zamocuj haki (36) do dolnej i środkowej poprzeczki ramy (13、14) używając czterech 

nakrętek M10 (72) i czterech podkładek 10mm (69). 

6. Nakręć nakrętki M12 (74) na pojedynczym kole pasowym (31). Włóż wspornik koła 



pasowego (31) do płyty nośnej (11). Nie dokręcaj! To będzie służyć do późniejszej regulacji. 

7. Dołącz szesnaście rolek (53) i dwie duże rolki (54) do uchwytów za pomocą osiemnastu śrub 

M10*50 (64), trzydziestu sześciu podkładek 10mm (69) i szesnastu nakrętek M10 (72). 

Cztery górne koła mają blokadę kabla (87). 

 

KROK 05 

 
1. Zamocuj obrotowy wspornik (37) i nylonową tuleję (55) do lewej pionowej podstawy (3、4) 

lub do przesuwanej ramy (7、8) używając osi (39). Potem zablokuj za pomocą kołka (50). 

2. Zamontuj wspornik (38) do obrotowego wspornika (37) używając śruby M12*105 (68), 

dwóch podkładek 12mm (70) i nakrętki M12 (73). 

3. Dołącz śrubę (58) do wspornika (38). 

4. Dołącz lewy i prawy wspornik sztangi (22、23), lewy i prawy uchwyt wspornika (20、21) oraz 

lewy i prawy wspornik (18、19) do przesuwanej ramy (7、8). 

5. Zablokuj lewy i prawy wspornik sztangi (22、23), lewy i prawy uchwyt wspornika (20、21) za 

pomocą wysuwanego kołka (84). 

 

 



 

 

 

 

 

KROK 06 

 

 

Doprowadzić gwintowaną końcówkę kabla (57) z A→B→C→D→E→F→G→H→24.  

UWAGA: Z F→G, kabel jest w rurze. 

Powtórz kroki dla kabla po prawej stronie. 

Załóż pasek (17) do kabli (57) z zaciskiem (56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

STANOWISKO DO ĆWICZEŃ 

Z PLASTIKOWYMI OBCIĄŻNIKAMI 
 

 

 

 



 

 

LISTA CZĘŚCI 

NUMER OPIS ILOŚĆ 
62 M10*25 GNIAZDO ŚRUBY 4 

69 10MM PODKŁADKA 4 

75 WYBIERAK WAŁKA 2 

76 PLASTIKOWA PLYTKA OBCIĄŻNIKA 28 

77 GÓRNA PŁYTKA 2 

78 BOCZNA OSŁONA 2 

79 DUŻA PODKŁADKA 2 

80 PLASTIKOWE KÓŁKO 2 

81 KOŁEK 2 

82 WYBIERAK KOŁKA 2 

 

 



 

 

 

1. Jeśli chcesz korzystać z systemu plastikowych obciążników montaż jest taki sam jak w 

(KROK 01-06). Ale jest inny w KROK 04. 

2. Załóż osłonę boczną (78) do lewej i prawej pionowej podstawy (3、4) używając czterech śrub 

M10*25 (62) i czterech podkładek 10mm (69). 

3. Dołącz osłonę boczną (78) do tylnego lewego i prawego wspornika (5、6) używając śruby na 

dolnej poprzecznej belce (13). 

4. Włóż drążek (9) w otwory z prawej i lewej strony podstawy (1、2). 

5. Wsuń gumowy odbój (47) i plastikową płytkę obciążnika (76) na drążek (9). Włóż wybierak 

wałka (75) na środek otworu plastikowej płytki obciążnika (76). Dołącz plastikowe kółko (80) 

i kołek (81) w pierwszy otwór wybieraka wałka (75). Wsuń górną płytkę (77) na drążek (9). 

6. Zamocuj drążek (9) do górnej ramy (12) używając czterech śrub M10*70 (65) i czterech 

podkładek 10mm (69). 

7. Nakręć nakrętkę M12 (74) na kole pasowym (31). Włóż jedno koło pasowe (31) do 

wybieraka wału (75). Nie dokręcaj! To będzie służyć do późniejszej regulacji. 
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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.  

 

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

