
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

        7468 Orbitrek inSPORTline EM-3231

 

Produkt może się różnić od zdjęcia

WYPRODUKOWANO W TAIWANIE



INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA: Aby zredukować ryzyko kontuzji, przeczytaj poniższe instrukcje bezpieczeństwa, 
przed skorzystaniem z urządzenia.

1. Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia wypisane na urządzeniu.

2. Przczytaj tą Instrukcję Obsługi i prześledź ją dokładnie przed użyciem urządzenia.

3. Rekomendujemy montaż tego urządzenia w dwie osoby.

4. Trzymaj dzieci oraz zwierzęta zdala od urządzenia, szczególnie w czasie jego używania. Nie 
pozwalaj dzieciom i zwierzętom bawić się na urządzeniu.

5. Rekomendowane jest umieszczenie urządzenia na macie amortyzujacej

6. Umieść urządzenie na solidnej płaskiej powierzchni. Nie umieszczaj go na niestabilnej lub 
nierównej podłodze.

7. Sprawdzaj urządzenie pod względem zużytych bądź poluzowanych części.

8. Przykręć / wymień wszelkie poluzowane bądź zużyte części urządzenia.

9. Skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem programu ćwiczeń. Jeżeli podczas ćwiczeń 
poczujesz ból głowy, nudności, ból, przestań ćwiczyć i skontaktuj się z lekarzem.

10. Stosuj się do zaleceń Twojego lekarza dostosowującego Twój własny program ćwiczeń.

11. Zawsze wybieraj trening najlepiej dopasowany do Twojej formy fizycznej. Znaj swoje limity i 
treniuj w ich obrębie. Zawsze kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas ćwiczeń.

12. Przed użyciem tego produktu, należy skontaktować się z osobistym lekarzem dla zrobienia 
pełnego badania lekarskiego.

13. Nie zakładaj luźnych lub zwisających ubrań podczas korzystania z urządzania. 

14. Nigdy nie ćwicz boso, bądź w skarpetkach; zawsze zakładaj odpowiednie obuwie, do biegania, 
chodzenia, bądź trenigu.

15. Należy uważać, aby utrzymywać równowagę podczas używania, montowania, demontowania 
lub montażu. Utrata równowagi może prowadzić do upadku sprzętu i ciężkich obrażeń ciała.

16. Trzymaj obie stopy pewnie i bezpiecznie na pedałach podczas ćwiczęń.

17. Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika wynosi 135 kg.

18. Tylko jedna osoba może używać urządzenia w danym czasie.

19. Sprzęt jest do użytku pół-komercyjnego, lekko-komercyjnego i domowego.

20. Konserwacja: Natychmiast wymień uszkodzone części lub nie używaj urządzenia aż do 
naprawienia usterki.

21. Kategoria HC (EN957), odpowiednia do użytku domowego i klubowego.

22. Upewnij się, że jest wystarczająco wolnej przestrzeni na urządzenie oraz przestrzni dookoła 
niego.; zachowaj 1 m odstępu od otaczających rzeczy podczas ćwiczeń.

UWAGA: Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń należy skonsultować się z 
osobistym lekarzem, aby zobaczyć, jaki jest Twój stan fizyczny. Jest to szczególnie ważne, jeśli jesteś 
w wieku powyżej 35 lat, nigdy wcześniej nie ćwiczyłeś, w czasie ciąży, lub jeżeli cierpisz z powodu 
jakiejkolwiek choroby.

OSTRZEŻENIE! System do monitorowania tętna może nie być dokładny. Przeciążenie podczas 
treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli czujesz dyskomfort, należy 
natychmiast przerwać ćwiczenia!



 

PRZECZYTAJ I PRZESTRZEGAJ ŚRODKÓ BEZPIECZEŃSTWA. NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO TYCH 
INSTRUKCJI MŻE BYĆ PRZYCZYNĄ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ.

CZĘŚCI MONTAŻOWE

Rozpakuj pudełko w wolnej przestrzeni. Prześledź Listę części montażowych dostępną poniżej, 
upewnij się że wszystkie części są w dobrym stanie. Nie wyrzucaj zawartości opakowania, aż do czasu 
gdy montaż będzie skończony. Klucze montażowe i potrzebne części są dostarczone razem z 
produktem.

Górna osłona
konsoli

Dolna osłona
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Osłona konsoli	 Pionowy słupek motażowy
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Przedni stabilizator	 Tylny stabilizator          Pedały montażowe	 Rura lącznikowa pedałów

   
 

 

WYKRES IDENTYFIKACJI SPRZĘTU

Rozpakuj zawartość opakowania na wolnej przestrzeni. Prześledź Listę zestawu narzędzi dostępną 

poniżej. Lista pomaga w identyfikacji części w procesie montażu. Połóż podkładki, nakrętki i inne na 

kółkach, aby zobaczyć rozmiar. Użyj skali aby zmierzyć długość śruby. Nie wyrzucaj materiałów do 

pakowania przed zakończeniem montażu.

 

 

UWAGA: Długość śrub i wkrętów jest liczona od dolnej części główki do końca śruby. Płaskie śruby są 
mierzone od góry główki do końca śruby.

Po wypakowaniu dostaniu otrzymamy 3 paczki: ZESTAW CZĘŚCI A, B ORAZ C 



Montaż Krok 1: Użyj zestawu A

Montaż Krok 3,4,5,6: Użyj zestawu B

Montaż Krok 7,8,9,10: Użyj zestawu C

Uwaga:

Proszę przejrzeć zawartość każdej z paczek (A, B i C)

Niektóre drobne części mogą być przymocowane na czas transportu. Jeżeli część nie znajduje się w 
paczce, proszę sprawdzićczy nie jest już przymocowana.

ZESTAW CZĘŚCI A Nr i opis części	 	  Szt.

 

79 Podkładka (M8)     4 pcs

 

80 Podkładka (8x16x2.0t)

 

4  pcs 

 

105 Sruba (M8xp1.25x90mm)                    4 pcs

ZESTAW CZĘŚCI B Nr i opis części	 	  Szt.

 

79 Podkładka (M8) 4 pcs

 

83 Sruba (M10xp1.25x50mm)                    2 pcs

 

88 Wkręt samogwitujący, (M4x16mm) 8  pcs 

 

93 Wkręt (M8xp1.25x16mm)                        4 pcs

 

98 Sruba,   (M8xp1.25x90mm)                6 pcs

 

109 Nakrętka (M8)

111 Nakrętka (M10)

6 pcs

2 pcs

ZESTAW CZĘŚCI C Nr i opis części	 	  Szt.

 

79 Podkładka (M8)     1 pcs

 

80 Podkładka (8x16x2.0t)

 

1  pcs 

 

 

90 Wkręt  (M5xp0.8x25mm)                 4 pcs

 

 

91 Wkręt, okrągła główka  (M5xp0.8x15mm)

 

4  pcs 

 

 

101 Sruba, (M6xp1.0x15mm)

102 Sruba,  (M6xp1.0x35mm)

104 Sruba,  (M8xp1.25x55mm)

4  pcs 

4  pcs 

1  pcs 



 

108 Nakrętka (M6)

 

4  pcs 

 

 



ZANIM ZACZNIESZ

Dziękujemy Ci za wybranie naszego Orbitreku. Dołożyliśmy starań podczas produkcji wysokiej jakości  
urządzenia i mamy nadzieje, że zapewni wiele godzin wysokiej jakości ćwiczeń, aby czuć sie lepiej, 
wyglądaćlepiej i cieżyć się w pełni życiem. 

Tak, jest udowodnione naukowo, że regularne ćwiczenia poprawiają nasze zdrowie psychiczne oraz 
fizyczne. Zbyt często, nasz styl życia ogranicza nasz czas na ćwiczenia. Urządzenie zapewnia 
wygodny i prosty sposób, do zaczęcia walki o swoje ciało oraz o szczęśliwszy i zdrowszy tryb życia.

 



DOŁĄCZONE NARZĘDZIA DO MONTAŻU:

 

 
 

  

KLUCZ 
GNIAZDOWY

(13mm)

PHILLIPS
ŚRUBOKRĘT

(6mm)

KLUCZ 

IMBUSOWY (5 

mm )

KLUCZ

(10 & 17mm)

WIELO-
FUNKCYJNY 
KLUCZ

 

INSTRUKCJA MONTAŻU

KROK 1 – PODSTAWA & STABILIZATOR

Do montażu użyj zestawu części A

 

a. Zamontuj podstawkę (127) na środku głównej ramy (1).                                                                                                      
UWAGA: Celem regulacji podkładki (127) jest wypoziomowanie urządzenia i uzyskanie lepszego 
wsparcia dla ramy głównej. Po skończeniu montażu, umieść urządządzenie na płaskiej 
powierzchni. Reguluj podstawkę (127) aż urządzenie będzie stać na podłodze bez kołysania.

b. Zidentyfikuj prawidłowy kierunek Przedniego stabilizatora (2), posiada oznaczenie "R" na jego 
prawej stronie. 

c. Przymocuj Przedni Stabilizator (2) do Głównej Ramy (1).

UWAGA: “Drobna rada: Dołącz wkręty i śruby do części montażowych przed zabezpieczeniem.
Aby zamontować Przedni Stabilizator (2) do Głównej ramy (1) w bardziej efektowy i prosty
sposób, sugerujemy aby włożyć dwie podkładki (M8)(79), dwie podkładki (8x16x2.0t)(80) i dwie 



śruby M8xp1.25x90mm)(105) do przedniego stabilizatora (2) i głównej ramy, najpierw przed 
przykręceniem        **Proszę nie dokręcać śrub dopóki nie upewnisz się, że wszystkie śruby 
są w odpowiednim miejscu w stabilizatorze oraz głównej ramie.

d. Dokręć całkowicie dwie podkładki (M8)(79), dwie podkładki (8x16x2.0t)(80) i dwie śruby, 
(M8xp1.25x90mm)(105) które są założone w przednim stabilizatorze (2) do główej ramy (1).

e. Podążaj za krokami zawartymi wyżej do montażu tylnego stabilizatora (3) do głównej ramy (1) 
dwoma podkładkami (M8)(79), dwoma podkładkami (8x16x2.0t)(80) i dwoma śrubami, 
(M8xp1.25x90mm)(105).

KROK 2 – MONTAŻ SŁUPKA PIONOWEGO

 

Proszę nie dokręcać nakrętek (M8) (109) przed 
punktem h w Kroku 4.

UWAGA: Do transportu, 4 szt nakrętek (M8)

(109) są przymocowane na górze główej 
ramy(1).

 

a. Odkręć 4 Nakrętki (M8) (109) z góry 
głównej ramy (1) i odłóż je w bezpiecznym
miejscu.

b.   Przesuń pionową tulejkę (25) na 
pionowym słupku (4) należy uważać aby
nie przycisnąć przewodów.	

c. Nieznacznie przymocuj słupek pionowy (4) 
do Głównej ramy (1) i lekko zabezpiecz 4 
nakrętkami (M8)(109).   UWAGA: Proszę 
nie dokręcać nakrętek (M8) (109) przed 
wykonaniem kroku h w kroku 4.

d. Podłącz Tylny przewód połączeniowy 
(115A) do przewodu silnika (118). Należy 
uważać, aby nie przycisnąć przewodów.

e. Podłącz Tylny przewód połączeniowy 
(115B) do Adaptera przewodu 
połączeniowego (116). Należy uważać, aby 
nie przycisnąć przewodów.

f. Podłącz Tylny przewód połączeniowy 
(115C) do przewodu czujnika (119). Należy 
uważać, aby nie przycisnąć przewodów. 

UWAGA: Po podłączeniu przewodów, nieznacznie i delikatnie pociągnij dwie strony kabli, aby się 
upewnić, że są prawidłowo podłączone.



KROK 3 – MONTAŻ RURY POŁĄCZENIOWEJ PEDAŁÓW

UŻYJ ZESTAWU CZĘŚCI B

 

* Nie odcinaj krawatu (53A) aż do punktu B, KROKU 3.

* Proszę się upewnić, że Sruba (98) dokręci się przez 
Tuleje wału (69) wewnątrz przedniego zakończenia rury 
połączenia pedału (53) i prawego ramienia obrotowego (9) 
podczas montażu.

a. Przymocuj tylny koniec prawej rury 
pedału (53) na górze podstawki 
prawego pedału (65) i lekko zamocuj
jedną śrubą (M10xp1.25x50mm)(83) 
i jedną nakrętką (M10)(111). 
UWAGA: Proszę pamiętać, aby nie 
dokręcać śruby (83) & nakrętki
(111) i czekać do punku d KROK 3,
aby dokręcić do końca, a także
upewnićsię, że Prawa podstawka
pedału (65) jest z dobrej strony(do 
tyłu), jak pokazano na rysunku obok.

 

b. Patrząc na zdjęcie FIG .1, odetnij 
"krawat" (53A). UWAGA: Proszę się 
upewnić tuleja wału (69) nie będzie 
wypadać z przodu prawej rury pedału 
(53).

c. Przymocuj przednie zakończenie rury
prawego pedału (53) do prawego
ramienia obrotowego (9) i przykręć
jedną Srubą (M8xp1.25x90mm)(98) i 
jedną nakrętką (M8)(109). UWAGA: 
Prosze się upewnić że Sruba (98) 
będzie wkręcona przez tuleje wału
(69) wewnątrz przedniego końca rury 
prawego pedału (53) podczas 
montażu.

d. Wróć do kroku a. aby dokręcić Srubę 
(83) i nakrętkę (111).

e. Powtórz powyższy proces montażu z 
lewej strony.

 

 



KROK 4 – MONTAŻ RAMIENIA TRZYMAJACEGO PEDAŁY

ZESTAW CZĘŚCI B

 

Proszę nie przykręcać Sruby (98) i nakrętki (109), czekaj do 
punktu e w kroku 4, aby wtedy  dokręcić śrubę i nakrętke.

 

a. Patrząc na rysunek z lewej strony odetnij "krawat" (11A). UWAGA: Prosze sie upewnić że tuleja 
wału(69) nie wyleci z przodu Prawego ramienia dla pedału (11).

 

b. Przymocuj przód prawego ramienia wspornika pedału (11) do prawego drążka teleskopowego (10) 
i przymocuj lekko za pomocą jednej śruby  (M8xp1.25x90mm)(98) i jednej podkładki (M8)(109). 
Nie dokręcaj śruby (98) i nakrętki (109), poczekaj do punktu e w kroku 4. aby w przykręcić 
śrube. UWAGA: Proszę się upewnić że śruba (98) będzie wkręcona w tuleje wału (69) wewnątrz
przedniego końca prawego ramienia wspornika pedału (11) podczas montażu.

 

c. Patrząc na zdjęcie odetnij "krawat"  (53B). UWAGA: Proszę się upewnić, że tuleja wału (69) nie 
wypadnie.

d. Przymocuj zakończenie Prawego ramienia wspornika pedału (11) do końca rury prawego pedału 
(53) i przykręć za pomocą jdenej śruby (M8xp1.25x90mm)(98) i jednej nakrętki (M8)(109).
UWAGA: Prosze się upewnić że Sruba (98) będzie wkręcona do tulei wału (69) wewnatrz 
zakończenia przedniego prawego ramienia wspornika pedału (11)podczas montażu.



 

 

e. Wróć do punktu b kroku 4, aby dokręcić śrubę (98) i nakrętke 
(109).

f. Wykonaj powyższe czynności na lewej stronie.

g. Patrząc na obrazek z lewej strony , przed pełnym dokręceniem 4 
nakrętek (M8)(109) które łączą pionowy słupek (4) i główną ramę 
(1), delikatnie dostosuj kierunek pionowego słupka (4) tak aby 
dystans między główną ramą(1) i dwoma ramionami pedałów (11) 
był taki sam.

h. Wtedy przymocuj 4 nakrętkami (M8)(109) słupek pionowy (4) z 
główną ramą (1).

i. Przesuń główną tuleje ochronną (25) w dół, aż spotka się z 
główną ramą (1).

 

 

KROK 5 – OSŁONA OBROTOWEGO RAMIENIA & MONTAŻ OSŁONY PORĘCZY

ZESTAW CZĘŚCI B

 

a. Aby zamontować osłonę obrotowego 
ramienia (40, 41), umieść lewą osłonę 
ramienia (40) po wewętrznej stronie
ramienia obrotowego (9). Umieść prawą 
osłonę ramienia (41) po zewnętrznej stronie 
ramienia (9). Przykręć 
obrotowąosłonęramienia (40, 41) dwoma
samowkręcającymi się wkrętami 
(M4x16mm)(88).

b. Aby zamontować osłonę podstawy poręczy 
(42, 43), umieść lewą osłonę poręczy (42) 
po wewnętrznej stronie drązka 
teleskopowego (10). Umieść prawą osłonę 
poręczy (43) po zewnętrznej stronie
teleskopowego drążka (10). Przykręć 
osłonę poręczy (42, 43) dwoma
samowkręcającymi się wkrętami
(M4x16mm)(88). Powtórz ten proces 
montażu dla lewej strony.

 

KROK 6 – MONTAŻ PEDAŁÓW

a. Umieść Prawy pedał (50R) na płycie ramienia pedału, który jest zlokalizowany na górze prawego
ramienia wspornika pedału (11) i zabezpiecz 2 podkładkami Washers (M8)(79) i dwoma śrubami 
(M8xp1.25x16mm)(93).

b. Powtórz powyższy proces montażu na lewej stronie.



KROK 7 – MONTAŻ PRZEDNIEJ  KIEROWNICY 

UŻYJ ZESTAWU CZĘŚCI C

 

a. UWAGA: Cztery podkładki (8x16x2.0t)
(80), cztery podkładki (M8)(79) i cztery 
śruby (M8xp1.25x16mm)(97) będą już 
przymocowane na kierownicy (5)

b. Zdemontuj cztery podkładki (8x16x2.0t)
(80), cztery podkładki (M8)(79) i cztery 
śruby (M8xp1.25x16mm)(97) z przodu 
małej kierownicy (5)

c. Umieść przedią małą kierownicę (5) w 
miejscu na pionowym słupku (4) i 
zabezpiecz 5 podkładkami (8x16x2.0t)
(80), pięcioma podkładkami (M8)(79) i 
czterema śrubami (M8xp1.25x16mm)
(97) i jedną śrubą (M8xp1.25x55mm)
(104) 

UWAGA:Jedna podkładka(8x16x2.0t)(80), 
jedna podkładka (M8)(79), oraz jedna 
śruba (M8xp1.25x55mm)(104) będą
spakowane w ZESTAWIE CZĘSCI C

 

KROK 8 – MONTAŻ KONSOLI

a. Podążaj za FIG.2 aby przymocować Dolną osłonę konsoli (28) do górnej osłony konsoli (27) i 
zabezpiecz 4 wkrętami (M5xp0.8x25mm)(90)

b. Umieść i zabezpiecz montowaną konsole (27, 28) na stalowej płytce na słupku pionowym (4) 
używając 4 śrub (M6xp1.0x15mm)(101)

c. Podłącz przedni przewów połączeniowy (114) do tylnego przewodu połączeniowego (115). Uważaj, 
aby nie przycisnąć przewodów.

d. Podłącz Przedni przewód czujnika pulsu (120) do tylnego przewodu czujnika pulsu (121). Uważaj 
aby nie przycisnąć przewodów.



KONSOLA 9 – MONTAŻ OSŁONY KONSOLI

ZESTAW CZĘŚCI C

 

a. Przesuń Prawą tuleje konsoli (30) do 
prawej strony przedniej małej kierownicy. 
(5)

b. Przesuń Lewą tuleje konsoli (29) do 
lewej strony przedniej małej kierownicy.
(5)

c. Wtedy przymocuj Prawą i Lewą tuleje 
konsoli (29, 30) do słupka pionowego 
(4). Przykręć tuleje (29, 30) czterema 
wkrętami (M5xp0.8x15mm)(91)

UWAGA: Upewnij się, że prawa i lewa 
tuleja konsoli (29, 30), będą ochraniać 
słupek (55, 56) i najniższą warstwę 
dolnej osłony konsoli (28)  jak pokazuje 
obrazek po lewej stronie.

 

   



KROK 10 – MONTAŻ GÓRNEJ KIEROWNICY

UŻYJ ZESTAWU CZĘŚCI C

 

a. Lewy drążek kierownicy jest osnaczony “L” 
(6), a prawy drążek jest oznaczony literą “R” 
(7)

b. Włóż prawy drążek (7) do prawego ramienia 
obrotowego (9) i zabezpiecz 2 śrubami 
(M6xp1.0x35mm)(102) i dwoma nakrętkami 
(M6)(108)

UWAGA:

Tuleja kierownicy (37) została już zamontowana 
do lewej & prawej górnej kierownicy (6,7)

Kierunek montażu śrub (102)powinien 
byćdokłądnie taki sam jak na obrazku obok, aby 
uniknąć tego że śruby nie chcą się dokręcićdo 
końca.

c. Przesuń Tuleje kierownicy (37) w dół aby 
ochraniać śruby na prawym drążku (7)

d. Powtórz powyższe kroki montażu na lewej 
stronie.

Upewnij się że wszystkie śruby są 
przykręcone, zanim zaczniesz ćwiczyć 

 

KROK 11 – ZASILANIE

a. Podłącz Adapter (117) do podłączenia znajdującego się z przodu głóej ramy (1)

b. Podłącz adapter (117) do gniazdka elektrycznego aby zaświecić konsole.an electrical outlet 

to light up the console

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI

JAK REGULOWAĆ NAKRĘTKI NA KOŃCACH TYLNEGO STABILIZATORA?

a. Po umieszczeniu urządzenia w lokalizacji używania, sprawdź stabilność urządzenia.

b. Jeżeli jedna z nakrętek regulacyjnych (24) na końcach tylnego stabilizatora (3) powoduje
nieznaczny ruch kołyszący, aby wyrównać urządzenie, przekręć jedną lub obie nakrętki w kierunku 
zgodnym, bądźprzeciwnym do ruchu wskazówej zegara, aż do momentu gdy urządzenie nie będzie się 
kołysało.



 

JAK REGULOWAĆ KĄT NACHYLENIA KONSOLI

Aby uzyskać najlepszy kąt nachylenia konsoli, jest zalecane, aby użyć obu rąk do przytrzymania 
górnego i dolnego końca konsoli i delikatnie regulować kąt nachylenia konsoli do właściwej pozycji.

 

JAK BEZPIECZNIE PRZEMIESZCZAĆ URZĄDZENIE

Przytrzymaj w górze tylny stabilizator (3) dwoma rękami i przemieść urządzenie w 

przeznaczone miejsce delikanie.

 Upewnij się, że podłoga jest wypoziomowana.

 



JAK WYREGULOWAĆ PODSTAWKĘ NA ŚRODKU GŁÓWNEJ RAMY

UWAGA: Celem wyregulowana podstawki (127) jest wypoziomowanie urządzenia i zapewnienie 
większego wsparcia dla podstawy ramy głównej. Po zakończeniu montażu, umieść przedmiot na 
płaskiej powierzchni. Wyreguluj podstawkę (127) aż do chwili, gdy urządzenie będzie maksymalnie 
stabilne, bez kołysania.
 

 

JAK DOSTOSOWAĆ DŁUGOŚĆ KROKU

 

Orbitrek jest wyposażony w 3 regulowane 
długości kroków od 17.5’’ (445mm) do 20.5’’ 
(520mm).

a. Aby regulować długość kroku the stride length, 
odkręć i wyciągnij Prawy wyciągany sworzeń 
(64). Ustaw prawy drążek teleskopowy (10) 
do włąściwej pożądanej pozycji.

b.Przykręć prawy sworzeń (64) i upewnij się że
dobrze pasuje do dziury w prawym drążku
teleskopowym (10).

c.Powtórz wyżej wymienione czynności, aby 
wyregulować lewą stronę.

UWAGA:

Zawsze reguluj Prawy & Lewy drążek 
teleskopowy (10) w tej samej pozycji

Bezpiecznie przykręć Prawy & Lewy sworzeń 
(64) przed ćwiczeniami.



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

