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A. Zmontować stabilizator tylny (5) z ramą główną (22) używając podkładki sprężystej (74), 

       uwypuklonej nakrętki (75), zakrzywionej podkładki (80) i czworokątnej śruby (90).

B. Zmontować stabilizator przedni (100) z ramą główną (22) używając podkładki sprężystej (74), 

uwypuklonej nakrętki (75), zakrzywionej podkładki (80) i czworokątnej śruby (90).
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A. Zmontować tylną płytę nośną (13) z belką ślizgową (19) przez płytki ustalające (95), podkładkę 
sprężystą (74)

       i śruby imbusowe (87) jak pokazano na rysunku 1.

B. Zamontować podporę siedziska (25), do belki ślizgowej (19) za pomocą buforu (61) nakrętki (96)

       i śruby (85) jak pokazano na rysunku 2.

C. Zmontować pokrywę tylną (12) z tylną płytą nośną (13) używając śruby (72), podkładki płaskiej (81) i 

podkładki sprężystej (86) jak pokazano na rysunku 3.

D. Zmontować całą belkę ślizgową z ramą główną za pomocą nakrętki nylon (55), podkładki płaskiej (78) i 

śruby (84). Można złożyć belkę ślizgową za pomocą pokrętła (17).
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Zamontować pedał (10) za pomocą osi (16), podkładki płaskiej (77) i śruby (91).
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A. Połącz górny przewód komputerowy (38A) oraz dolny przewód komputerowy (38B) a następnie 

zamontować słupek kierownicy (2) na ramie głównej za pomocą podkładki sprężystej (74), 

zakrzywionej podkładki (80) i śruby imbusowej (87) jak pokazano na rysunku A.

B. Podłącz mniejszy przewód komputera (28), dolny przewód komputera (30) i górny przewód komputera 

(38A) za pomocą kabli przyłączonych do komputera (1) jak pokazano na rysunku (b). Zamontuj 

komputer (1) do słupka kierownicy (2) za pomocą śruby (92) jak pokazano na rysunku B.
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Funkcje wyświetlacza

POZYCJA                 OPIS

SPM 
 Powtórzenia na minute

 Zakres wskazań 0~999

Time/500m 

 Wyświetla czas treningu podczas wiosłowania.

 Zakres wskazań 0:00~99:59

 Skanowanie co 6 sekund, komputer wyświetla czas potrzebny do pokonania 500m w

      zależności od aktualnej prędkości

METERS 
 Przebyta odległość

 Zakres wskazań 0~99999

CALORIES 
 Spalone kalorie podczas wiosłowania  

Zakres wyświetlania 0~9990

STROKES 

 Kompletne ruchy wiosłowania

 Zakres wskazańe: 0~9990

 Skanowanie co 6 sekund 

TOTAL 

STROKES 

 Łączna ilość powtórzeń zostaje wyczyszczona po odłączeniu zasilania 

 Zakres wskazań 0~99999

 Skan co 6 sekund

WATT  Setting range 0-10~350

DISTANCE 
 Przebyty dystans

 Zakres ustawień 0~99900 metrów

PULSE  Puls (uderzenia na minute) podczas wiosłowania



 

 Zakres wskazań 0-30~240.

Temperature  Wyświetlacz temperatury w pomieszczeniu w trybie oszczędzania energii.

Calendar  Wyświetlacz daty w trybie oszczędzania energii (format RR/MM/DD)

Clock  Wyświetlacz zegara w trybie oszczędzania energii

MANUAL  Ręczny tryb treningu

PROGRAM  Wybór programu (z 12)

H.R.C  Wybór treningu HR (ustawienie wieku przed treningiem)

RACE  Tryb treningu wyścigowego

USER  Użytkownik tworzy profil i ustawia poziom oporu

 

PRZYCISKI

 

Up 
 Wybór ustawień.

 Podnoszenie poziomu oporu

 

Down 
 Wybór ustawień

 Obniżanie poziomu oporu

 

ENTER  Zatwierdź ustawienie lub wybór

 

Reset 

 Przytrzymaj przez 2 sekundy, komputer zostanie zresetowany 

 Wyczyść ustawienia

 Powrót do menu głównego po zakończeniu treningu

 

Start/ Stop  Rozpoczynanie / kończenie treningu

 

Recovery    Test szybkości rytmu bicia serca

 

DZIAŁANIE

WŁĄCZANIE

Podłącz zasilanie, komputer włączy się i wyświetli wszystkie segmenty na wyświetlaczu LCD przez 2 sekundy.

Wejdź do trybu ustawień zegara i kalendarza.

Po 4 minutach bez wiosłowania lub impulsów wejściowych, konsola przejdzie w tryb oszczędzania energii. 

Wyświetlony zostanie zegar, kalendarz i temperatura w pokoju.



 

PROGRAMY
TRYB RĘCZNY

1. Naciśnięcie przycisku START w głównym menu może rozpocząć trening w trybie ręcznym.

2. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby wybrać tryb ręczny, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby              
potwierdzić.

3. Wciśnij UP lub DOWN aby ustawić wybrany poziom, czas pociągnięć, kalorie, puls, WATT i naciśnij
ENTER, aby potwierdzić. (Czas i liczniki nie mogą być ustawione w tym samym czasie).

4. Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć trening. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby ustawić
poziom oporu.

5. Gdy ustawiona wartość spadnie do 0, włączy się alarm.

6. Wciśnij START/STOP aby przerwać trening. Wciśnij RESET aby wrócić do menu głównego. 

TRYB PROGRAMÓW

1. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby wybrać tryb programowania i naciśnij ENTER, aby potwierdzić.

2. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby wybrać program (P1 ~ P12) i naciśnij klawisz ENTER, aby
potwierdzić.

3. Wciśnij UP lub DOWN aby ustawić poziom, czas powtórzeń, kalorie i puls, a następnie naciśnij klawisz
ENTER

4. Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć trening. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby ustawić
poziom oporu.

5. Gdy ustawiona wartość spadnie do 0, włączy się alarm.

6. Wciśnij START/STOP aby przerwać trening. Wciśnij RESET aby wrócić do menu głównego. 

TRYB H.R.C

1. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby wybrać tryb H.R.C. i naciśnij ENTER, aby potwierdzić.

2. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby zaprogramować wiek, a następnie klawisz ENTER, aby potwierdzić.

3. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby wybrać 55%, 75%, 90% i docelowy (domyślnie: 100bpm).

4. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby ustawić czas (lub metry), powtórzenia, kalorie, a następnie naciśnij  
klawisz ENTER, aby potwierdzać. (Czas i Mierniki nie mogą być ustawione w tym samym czasie).

5. Wciśnij START/STOP aby rozpocząć trening oraz UP lub DOWN aby ustawić poziom oporu.

6. Gdy ustawiona wartość spadnie do 0, włączy się alarm.

7. Wciśnij START/STOP aby przerwać trening. Wciśnij RESET aby wrócić do menu głównego. 

TRYB WYŚCIGU

1. Wciśnij UP lub DOWN aby wybrać tryb wyścigu. Wciśnij ENTER aby zatwierdzić.

2. Wciśnij przycisk UP lub DOWN aby ustawić poziom wyzwania i wciśnij 

ENTER

Całkowity poziom=15:

L1=8:00 CZAS/500M L6=5:30 CZAS/500M L11=3:00 CZAS/500M

L2=7:30 CZAS/500M L7=5:00 CZAS/500M L12=2:30 CZAS/500M

L3=7:00 CZAS/500M L8=4:30 CZAS/500M L13=2:00 CZAS/500M

L4=6:30 CZAS/500M L9=4:00 CZAS/500M L14=1:30 CZAS/500M

L5=6:00 CZAS/500M L10=3:30 CZAS/500M L15=1:00 CZAS/500M

 

3. Wciśnij START/STOP aby rozpocząć trening oraz UP lub DOWN aby ustawić poziom oporu

4. Gdy PC lub użytkownik kończą dystans, wyświetlana jest informacja o zwyciezcy.

5. Wciśnij START/STOP aby przerwać trening. Wciśnij RESET aby wrócić do menu głównego. 

TRYB RĘCZNY



 

TRYB UŻYTKOWNIKA

1. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby wybrać tryb użytkownika i naciśnij ENTER, aby potwierdzić.

2. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby ustawić poziom oporu każdej kolumnie, a następnie naciśnij 

klawisz ENTER, aby przejść do następnego. (liczba kolumn= 16)

3. Przytrzymaj MODE aby zakończyć lub wyjść z ustawień.

4. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby ustawić czas (lub metry), powtórzenia, kalorie, a następnie naciśnij 

       klawisz ENTER, aby potwierdzać. (Czas i Mierniki nie mogą być ustawione w tym samym czasie).

5. Wciśnij START/STOP aby rozpocząć trening oraz UP lub DOWN aby ustawić poziom oporu

6. Gdy ustawiona wartość spadnie do 0, włączy się alarm.

7. Wciśnij START/STOP aby przerwać trening. Wciśnij RESET aby wrócić do menu głównego.

TRYB REGENERACJI

1. Użytkownik musi być ubrany w pas piersiowy. Gdy wartość impulsu jest wyświetlana na komputerze, 

       naciśnij przycisk odzyskiwania.

2. Czas pokazuje 60 sekund i odlicza. Komputer pokaże F1 do F6 po odliczeniu do 0 aby zbadać szybkość

       rytmu bicia serca.

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

E-2: Sprawdź, czy kable są dobrze podłączone oraz czy nie są uszkodzone.



WARUNKI GWARANCJI 
 
Gwarancji udziela: 
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. Intensywność treningów nie może przekroczyć 1 godziny na dobę (okres 
gwarancji: 24 miesiące).  
2.Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, 
Spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji. Intensywność treningów nie może przekroczyć 3 godzin na 
dobę. (okres gwarancji: 12 miesięcy).  
3.Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, Spa, 
szkołach , ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach. Intensywność treningów nie może 
przekroczyć 8 godzin na dobę. (okres gwarancji: 24 miesiące). 
  
Każdy produkt w specyfikacji ma przyporządkowany wariant gwarancji. Brak informacji o wariancie 
gwarancji domyślnie oznacza Gwarancje Domową. Gwarancja dotyczy tylko wad produkcyjnych. 
Gwarancja nie ma zastosowania do wad wynikających z:  
a) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych),  
b) Niewłaściwego użycia produktu,  
c) Nieprawidłowego przechowywania,  
d) Przeróbek produktu lub niewłaściwego serwisu. 

 

Dowodem udzielenia gwarancji jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). Gwarancja obowiązuje 
na terenie Polski. Gwarancja nie wyłącza możliwości skorzystania z uprawnień wynikających z 
niezgodności towaru z umową.  
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 naszą firmę oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem 
(firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody nie ponosimy 
odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.  
W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę 
serwisową przedmiotu gwarancji. W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego klient 
pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.  
Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. 
Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. 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. 
Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku 
możliwości wymiany na nowy. 
 
Zgłoszenia gwarancyjne  
Klienci indywidualni zobowiązani są przesłać ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE drogą mailową na 
adres: biuro@e-insportline.pl Zgłoszenie powinno zawierać takie informacje jak:  
Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.  
Klienci hurtowi zobowiązani są do złożenia zgłoszenia za pośrednictwem panelu klienta dostępnego 
na stronie internetowej: www.e-insportline.pl  
Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub 
telefonicznie. 
 
 
 

 
 

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko 
Telefon:  510 275 999, 510 094 997  

E-mail: biuro@e-insportline.pl  
NIP: 6090063070 Regon: 260656756 

mailto:biuro@e-insportline.pl

