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INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

 Przeczytaj wszystkie instrukcje w tym podręczniku i wykonaj ćwiczenia rozgrzewające przed 
użyciem tego urządzenia. 

 Przed użyciem tego sprzętu skonsultuj się ze swoim lekarzem, aby przeprowadzić pełne 
badanie fizykalne. Jeśli odczuwasz dyskomfort podczas ćwiczeń, natychmiast zatrzymaj się i 
skonsultuj się z lekarzem. 

 Przed ćwiczeniami i unikaniem zranienia mięśni, zaleca się wykonanie rozgrzewki dla każdej 
grupy mięśniowej. Zapoznaj się z rozdziałem "Rozgrzewanie" w Podręczniku użytkownika. 

 Przechowuj sprzęt w pomieszczeniu, z dala od wilgoci i kurzu. Umieść urządzenie na równej 
powierzchni, z matą pod nim, aby chronić podłogę lub dywan. Upewnij się, że wokół 
urządzenia jest wystarczający prześwit, aby go zamontować, zdemontować i używać. 

 Regularnie sprawdzaj i prawidłowo dokręcaj wszystkie części. Natychmiast wymień wszystkie 
zużyte części. 

 Upewnij się, że palce lub ubranie nie zaczepiają się o ruchome części urządzenia. 

 Dzieci i zwierzęta domowe należy zawsze trzymać z dala od sprzętu. Urządzenie jest 
odpowiednie tylko dla dorosłych. 

 Urządzenia nie powinny być używane przez osoby ważące więcej niż 150 kg. Poważne 
obrażenia mogą wystąpić, jeśli masa użytkownika przekroczy przedstawiony tu limit. 

 Jeśli słyszysz nietypowy hałas podczas ćwiczeń, natychmiast przerwij trening. Nie używaj 
urządzenia, dopóki problem nie zostanie rozwiązany. 

 Aby nie dopuścić do zranienia, gdy przestaniesz ćwiczyć, nie dotykaj natychmiast koła 
zamachowego. 

 Żaden z ruchomych elementów nie powinien wystawać, aby zakłócać ruch użytkownika 

 Urządzenie musi być zainstalowane na stabilnej i równej powierzchni. Zachowaj odstęp min. 
0,6 m wokół tego urządzenia dla większego bezpieczeństwa. 

 Nadmierne lub niewłaściwe ćwiczenia mogą spowodować obrażenia. 

 Klasa - HC (zgodnie z EN ISO 20957), przeznaczona do użytku domowego 
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LISTA CZĘŚCI 

Lp. Opis Ilość 

1 Rama główna 1 

2 Przedni stabilizator 40x80x2T 1 

3 Tylny drążek stabilizatora 40x80x2T 1 

4 Pionowy słupek 40x80x2T 1 

5 Rurka 40x80x2T 1 

6 Kierownica Φ32x2T 1 

7 Wspornik ruchomy 1 

8 Zapięcie z tworzywa sztucznego 50x100x100mml 2 

9 Siedzisko VL-6100 1 

10 Koło zamachowe Φ468 1 

11 Koło pasowe Φ260 z osią 1 

12 Pas 1590 PK5 1 

13P Pokrywa łańcucha głównego - P 1 

13L Pokrywa łańcucha głównego - L 1 

15P Wewnętrzna pokrywa łańcucha - P 1 

15L Wewnętrzna osłona łańcucha - L 1 

17 Osłona boczna 1 

18P Korba-P 3 szt.  1 

18L Korba-L 3 szt.  1 

19 Plastikowa nakładka na korbę 2 

20R Pedał JD-304V-R 1 

20L Pedał JD-304V-L 1 

21 Pokrętło sprężynowe M16x26 2 

22 Pokrętło L M10x20 1 

23 Pokrętło M10x28 1 

24 Nakrętka zabezpieczająca M10 1 

25 Podkładka 19,5x38x2T 1 

26P Plastikowa pokrywa magnesu - P 1 

26L Plastikowa pokrywa magnesu - L 1 

27 Pasek pomocniczy 20x20x1,4 T 1 

28 Wspornik magnesu 1 

29 Pasek kontroli naciągu 1 

30 Osłona 1 

31 Klucz П 2 

32 Sprężysta podkładka 1 
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33 Nakrętka nylonowa M6 2 

34 Nakrętka nylonowa M8 2 

35 Nakrętka M10 4 

36 Śruba transportowa M10x55 4 

37 Podkładka 10x19x1,5T 6 

38 Nakrętka sześciokątna M10x6T 4 

39 Śruba z łbem sześciokątnym M8x38 2 

40 Sprężyna Φ2,6x18 1 

41 Pasek regulacji Φ6x60 1 

42 Sprężyna ściskana Φ1,5x9 1 

43 Korba wtykowa 2 

44 Nakrętka kołnierzowa M12x1,5x10,4T 4 

45 Śruba z łbem sześciokątnym M8x12 3 

46 Podkładka 10x29x2T 2 

47 Wkręt samogwintujący M5x12 5 

48 Uchwyt na butelkę 1 

49 Śruba M5x10 2 

50 Śruba M3x10 2 

51 Stalowy rękaw Φ12 * 17 * 9 1 

52 Wkręt samogwintujący M4.5x15 2 

53 Wkręt samogwintujący M4.2x10 13 

54 Śruba sześciokątna M6x35 1 

55 Napęd wolnego koła 1 

56 Nakrętka nylonowa M10x9T 2 

57 Tuleja stalowa Φ25.1x32x10T 1 

58 Łożysko stalowe 6005-2RS 2 

59 Pierścień C Φ20 2 

60 Pierścień C Φ25 1 

61 Wolne koło 1 

62 Podkładka falista 27x34x0,3T 1 

63 Podkładka z tworzywa 10x20x2T 2 

64 Wtyczka przewodu Φ17 1 

65 Stalowy rękaw Φ 10,3x15x8T 1 

66 Oś Φ20x155mm 1 

67 Podkładka falista 21x27x0,3T 1 

68 Podkładka 20,5x25x0,5T 1 

69 Śruba sześciokątna M10x32 1 

70 Nakrętka nylonowa M10x6T 2 
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71 Łożysko z tworzywa sztucznego Φ12.8x21,4x6.7T 4 

72 Tuleja z tworzywa sztucznego Φ7.9x12.7x23,5mm 2 

73 Płyta 2 

74 Pokrętło poduszki M10x25 4 

75 Zaślepka Φ76 4 

76 Koło transportowe Φ 70 2 

77 Pokrętło regulacji naciągu M10 1 

78 Śruba M5x15 2 

79 Śruba M5x10 2 

80 Wkręt samogwintujący M4.5x25 5 

81 Plastikowa zaślepka 1 

82 Podkładka 12x24x1,5T 2 

83 Podkładka Φ5 2 

84 Plastikowa obudowa 1 

85 Podkładka 10x16x1.5T 1 

86 Przekładka z tworzywa sztucznego 34,8 * 34,8 * 6T 1 

87 Owalna pokrywa 1 

88 Pierścień C Φ17 1 
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LIST NARZĘDZI I SPRZĘTU 
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RYSUNEK POGLĄDOWY 
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MONTAŻ 
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JAK UŻYWAĆ 

Regulacja naprężenia 

Przekręć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć napięcie. Obróć pokrętło w 
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć napięcie. 

 

Zatrzymanie awaryjne 

Wciśnij pokrętło, aby zatrzymać koło zamachowe. 

 

UŻYWANIE PEDAŁÓW 

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć poważnych obrażeń: 

 Pedały SPD są tak zaprojektowane, aby można je było zwalniać tylko wtedy, gdy zamierzasz 
zwolnić. Nie są one zaprojektowane do automatycznego zwalniania w takich momentach, jak 
upadek z roweru. Jest to środek bezpieczeństwa zapobiegający utracie równowagi i 
wypadnięciu z roweru w wyniku przypadkowego zwolnienia stóp z pedałów. 
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 Używaj tylko butów SPD z tym produktem. Inne typy butów mogą nie zwolnić pedałów lub 
mogą się niespodziewanie uwolnić. 

 Przed próbą jazdy z tymi pedałami i butami, upewnij się, że rozumiesz działanie mechanizmu 
sprzęgania / zwalniania pedałów i klocków (butów). 

 Zanim spróbujesz jeździć z tymi pedałami i butami, poćwicz angażowanie i zwalnianie 
każdego buta z pedału, aż będziesz mógł to zrobić naturalnie i przy minimalnym wysiłku. 

 Przed jazdą dopasuj napięcie sprężyny pedałów do swoich potrzeb. 

 Pamiętaj, aby okresowo sprawdzać korki pod kątem zużycia. Gdy zatrzaski są zużyte, wymień 
je. Zawsze sprawdzaj napięcie sprężyny po wymianie bloków pedałów i przed jazdą. Jeśli nie 
utrzymasz obu butów i klocków w dobrym stanie, zwolnij i zaczep, bo pedały mogą stać się 
nieprzewidywalne z trudnych warunkach, co może spowodować poważne obrażenia. 

 Przed instalacją części należy dokładnie zapoznać się z instrukcją serwisową. Luźne, zużyte 
lub uszkodzone części mogą spowodować poważne obrażenia. 

 Jeśli masz pytania dotyczące pedałów, skontaktuj się z profesjonalnym sprzedawcą. 

 Przeczytaj uważnie te instrukcje obsługi technicznej i zachowaj je w bezpiecznym miejscu, 
aby można je było później wykorzystać. 

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE OSTRZEŻENIE 

Jeśli ostrzeżenia nie są przestrzegane, buty mogą nie wypaść z pedałów, jeśli masz zamiar, albo 
mogą wyjść niespodziewanie lub przypadkowo, a może dojść do poważnych obrażeń. 

UWAGA: Sprawdź, czy nie ma luzu w połączeniach ani połączeniach przed jazdą na rowerze. 
Ponadto, jeśli wydajność pedałowania nie wydaje się normalna, sprawdź to jeszcze raz. 

OSTRZEŻENIE! Klamry są zaprojektowane tak, aby zatrzaskiwać się i zwalniać z pedałów, gdy 
klamry i pedały są skierowane do przodu. 

INSTRUKCJA ŁĄCZENIA 

NIEPRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE 
OBRAŻENIA OSOBISTE 

A. ZACZEPIANIE KLAMER Z PEDAŁAMI 

Wciśnij klamry do pedałów ruchem do przodu i do dołu. 

 

B. ZWALNIANIE KLAMER Z PEDAŁÓW 

Klamry można zwolnić, obracając pięty w dowolnym kierunku. 

Uwaga: Należy ćwiczyć zwalnianie, dopóki nie przyzwyczaisz się do siły i kąta wymaganego 
do zwolnienia. 
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Mocowanie klamer: 

C. Za pomocą szczypiec lub podobnego narzędzia zdejmij gumową osłonę, aby odsłonić otwory 
montażowe. 

Uwaga: ten krok może nie być konieczny w zależności od rodzaju obuwia. 

 

a. Gumowa osłona do wycinania otworów 
montażowych 

b. Buty SPD 

D. Zdejmij wkładkę i umieść nakrętkę blokującą na owalnych otworach. 

Uwaga: ten krok może nie być konieczny w zależności od rodzaju obuwia. 

 

a. Nakrętka klamry  

b. Podeszwa 

E. Od spodu butów umieść zaczep, a następnie zatrzask adaptera na otworach klamrowych. 
Bloki są kompatybilne z lewymi i prawymi pedałami. Tymczasowo dokręcić śruby mocujące 
blok. Ustaw trójkątną część klamry w kierunku przodu buta. 

 

a. 4mm klucz imbusowy 

b. Śruby montażowe klamry 

c. Adapter klamry 

d. Klamra 
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F. REGULACJA POŁOŻENIA KLAMRY 

Klamra ma zakres regulacji od 20 mm do przodu i 5 mm od prawej do lewej. Po tymczasowym 
dokręceniu klamry należy ćwiczyć zaczepianie i zwalnianie jednego buta naraz. Ponownie 
wyreguluj, aby określić najlepszą pozycję klamry. 

Po ustaleniu najlepszej pozycji zatrzasku, mocno dokręć śruby mocujące zatrzask za pomocą 
klucza imbusowego 4 mm. 

 

G. REGULACJA SPRĘŻYNY NAPIĘCIA WIĄZANIA 

Siłę sprężyny reguluje się za pomocą śrub regulacyjnych. Śruby regulacyjne znajdują się za 
każdym wiązaniem, a na każdym pedale znajduje się jedna śruba regulacyjna. Wyrównać 
napięcie sprężyny, odnosząc się do wskaźników napięcia i licząc liczbę zwojów śrub 
regulacyjnych. 

Jeśli wskaźnik napięcia znajduje się w najsilniejszej lub najsłabszej pozycji, nie należy 
obracać śruby regulacyjnej dalej. 

Uwaga: Aby zapobiec przypadkowemu uwolnieniu, upewnij się, że wszystkie naprężenia 
sprężyny są właściwie ustawione. 

Naprężenia sprężyny należy regulować jednakowo dla lewego i lewego pedału. Jeśli nie 
zostaną ustawione w równym stopniu, może to spowodować problemy z jeździectwem lub 
zwolnić pedały. 

 

Wymiana klamer: 

Klamry zużywają się z upływem czasu i należy je wymieniać okresowo. Klamry należy wymieniać, gdy 
trudno jest je zwolnić, lub zaczynają się wydawać przy znacznie mniejszym wysiłku, niż gdy były w 
nowym stanie. 

PRAWE UTRZYMANIE CIAŁA 

Podczas treningu możesz zachować ciało w pozycji pionowej lub oprzeć się na przedramionach na 
kierownicy. Podczas pedałowania nie należy nadmiernie rozciągać nóg. W pozycji pełnego pedału, 
twoja noga powinna być lekko zgięta w kolanie. Trzymaj głowę w linii z plecami, aby zmniejszyć 
ewentualny ból mięśni szyi. Ćwicz płynnie i zachowaj odpowiednią częstotliwość. 
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KONSERWACJA 

Czyszczenie 

Rower można czyścić miękką ściereczką i łagodnym detergentem. Nie używaj materiałów ściernych 
ani rozpuszczalników na częściach z tworzyw sztucznych. Po każdym użyciu należy wytrzeć pot z 
roweru. Należy sprawdzać wszystkie śruby montażowe i pedały na maszynie, aby zapewnić 
odpowiednią szczelność co tydzień. 

Przechowywanie 

Przechowuj rower w czystym i suchym otoczeniu, z dala od dzieci. 

Instrukcja dotycząca szczeliwa gwintowego 

Jeśli jakakolwiek część wymaga nałożenia szczeliwa do gwintów, części należy oczyścić przed 
nałożeniem. Aby odczekać, aż szczeliwo pozostanie suche, trzeba co najmniej 12 godzin dziennie. 
Nie używaj roweru, dopóki szczeliwo nici nie wyschnie. 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

Rower chybocze lub trzęsie się podczas używania 

Obróć regulowaną prostownicę na przednim stabilizatorze lub tylnym stabilizatorze, jeśli to konieczne, 
aby wypoziomować trenażer roweru. 

Piskliwy hałas podczas użytkowania 

Śruby mogą być luźne na rowerze. Sprawdź wszystkie śruby i dokręć w razie potrzeby. 

ROZGRZEWKA 

ROZCIĄGANIE MIĘŚNIA CZWOROGŁOWEGO 

Jedną ręką oprzyj się o ścianę, aby uzyskać równowagę, sięgnij za siebie i 
podciągnij prawą stopę w górę. Połóż piętę jak najbliżej swoich pośladków. 
Przytrzymaj 15 powtórzeń i powtórz lewą stopą. 

 

ROZCIĄGANIE WEWNĘTRZNYCH CZĘŚCI UD 

Usiądź z podeszwami stóp i kolanami skierowanymi na zewnątrz. Przyciągnij 
stopy jak najbliżej pachwin. Delikatnie pchnij kolana w kierunku podłogi. 
Przytrzymaj 15 sekund. 

 

DOTYKANIE PALCÓW 

Powoli pochyl się do przodu od talii, pozwalając swoim plecom i ramionom 
odpocząć, gdy rozciągniesz się w kierunku palców. Sięgnij jak najdalej i 
przytrzymaj 15 sekund. 

 

ROZCIĄGANIE ŚCIĘGIEN 

Wyciągnij prawą nogę. Oprzyj lewą stopę o prawą wewnętrzną stronę uda. 
Wyciągnij się w stronę palca jak najdalej. Przytrzymaj 15 sekund. Zrelaksuj 
się, a następnie powtórz lewą nogę. 
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OCHRONA ŚRODOWISKA 

Po upływie czasu żywotności produktu lub jeśli możliwa naprawa jest nieopłacalna, wyrzuć ją zgodnie 
z lokalnymi przepisami i jest przyjazna dla środowiska w najbliższym złomowisku. 

Odpowiednia utylizacja zapewni ochronę środowiska i naturalnych źródeł. Ponadto możesz pomóc 
chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie jesteś pewien w prawidłowym utylizacji, poproś władze lokalne, aby 
uniknęły 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 
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. 
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