
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

      IN 3535 Upright Bike inSPORTline Rapid SE

 

 

WAŻNE: Przeczytaj całą instrukcję przed użyciem urządzenia. 

Specyfikacja produktu może różnić się od tego ze zdjęcia oraz może ulec zmianie
bez uprzedniego powiadomienia.



 

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podstawowe środki ostrożności powinny być zawsze przestrzegane, w tym następujące ważne 
instrukcje dotyczące bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzenia:

1. Przed użyciem urządzenia przeczytaj dokładnie całą instrukcję . Upewnij się, że urządzenie jest 
prawidłowo zmontowane i dokręcone.

2. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na uprządzeniu zalecamy ćwiczenia rozgrzewkowe. 

3. Przed użyciem należy upewnić się, że żadna część nie jest uszkodzona. Urządzenie 

      powinno być ustawione na płaskiej powierzchni. Korzystanie z maty lub innego materiału 

      pokryciowego na ziemi jest zalecane.

4. Należy nosić odpowiednie ubranie i buty; nie nosić ubrania, które może zostać złapane przez którąś 
z części urządzenia; Pamiętaj, aby zacisnąć pasy pedałowania.

5. Nie należy wykonywać żadnych czynności konserwacyjnych lub regulacji innych niż opisane w 
niniejszej instrukcji. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów, należy przerwać 
stosowanie i skonsultować się z lokalnym sprzedawcą.

6. Nie należy korzystać z urządzenia na zewnątrz.

7. Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego (klasa:HC). Nie jest to model   komercyjny

8. Tylko jedna osoba może korzystyać z urządzenia w danym czasie.

9. Jeśli czujesz jakieś bóle w klatce piersiowej, nudności, zawroty głowy lub duszności, należy  

      zatrzymać wykonywanie ćwiczeń oraz natychmiast skonsultować się z lekarzem.

10. Podczas montażu/demontażu należy zachować ostrożność.

11. Urządzenie jest przeznaczone dla osób dorosłych. Nie pozwalaj dzieciom korzystać z urządzenia. 
Minimalna wymagana ilość wolnego miejsca w celu bezpiecznej pracy wynosi 2 metry

12. Waga netto produktu wynosi 25 kg.

13. Maksymalny udźwig dla tego produktu wynosi 130 kg.

14. EN: Class - HC (według EN ISO 20957) do użytku domowego.

 

OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń należy skonsultować się 
z lekarzem. Jest to szczególnie ważne dla osób, które mają ponad 35 lat i którzy mieli wcześniej 
problemy ze zdrowiem. Należy również przeczytać wszystkie instrukcje.

UWAGA: Przeczytaj całą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu dokładnie. 
Zachowaj tę instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

 



 

LISTA SPRZĘTU

 

NARZĘDZIA

 

 



 

RYSUNEK POGLĄDOWY

 

 



 

INSTRUKCJA MONTAŻU

KROK 1

SPRZĘT

 

 

 

Ustaw stabilizatorr przedni (25) z przodu ramy głównej (41) i wyrównaj otwory na śruby.

Dołącz stabilizator przedni (25) do zakrzywienia w przedniej ramie głównej (41) za pomocą dwóch śrub

M8x70 (26), dwóch dużych zakrzywionych podkładek O8 (45) i dwóch nakrętek M8 (28). Dokręć

śruby mocujące za pomocą dołączonego wielofunkcyjnego narzędzia Hex śrubokrętu krzyżakowego.



 

KROK2

SPRZĘT:

 

 

Włóż oba regulowane prostowarki M10 (53) do gwintowanych otworów na spodzie stabilizatora 
tylnego (57). kręć regulowanym niwelatorem M10 (53), aby wyregulować wysokość, a następnie 
dokręć nakrętki M10 (54) po korekcie.

Ustaw stabilizator tylny (57) z tyłu ramy głównej (41) i wyrównaj otwory na śruby.

Dołącz stabilizator tylny (57) na tylnym zakrzywieniu ramy głównej (41) za pomocą dwóch śrub M8x70 
(26), dwóch dużych zakrzywionych podkładek O8 (45) i dwóch nakrętek M8 (28). Dokręć śruby 
mocujące za pomocą dołączonego wielofunkcyjnego narzędzia Hex śrubokrętu krzyżakowego.



 

KROK 3

 

Korby, pedały, wały pedałów oraz pasy pedałów są oznaczone "R"(prawo) i "L" (lewo)

Wybierz pasek prawego pedału nożnego (40), która jest oznaczona literą "R". Przesuń aż usłyszysz  
pstryknięcie trzeciego dołku paska na wewnętrznej krawędzi prawego pedału nożnego (40). Przesuń 
kolejny aż usłyszysz  pstryknięcie dołku paska na zewnętrznej krawędzi prawego pedału nożnego (40). 
Wybierz otwory korygujące, które pozwalają nogę być łatwo usunięte z pedału nożnego.

Wykonaj te same czynności dla ustawienia paska lewego pedału.

KROK 4

 

Włóż wał lewego pedału (21) w gwintowany otwór w lewej korby (38). Obrócić wał pedału ręką w 
kierunku przeciwnym do oporu.

Uwaga: Nie należy obracać wału pedału zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, 
spowoduje to zerwanie gwintu.

Dokręć wał lewego pedału (21) z wielofunkcyjnym narzędziem Hex za pomocą dołączonego śrubokrętu

Włożyć wał prawego pedału nożnego (40) w gwintowany otwór w prawej korby (38).  Obrócić wał 
pedału ręką w kierunku ruchu wskazówek zegara do oporu. Dokręcić wał prawego pedału nożnego 
(40) za pomocą dołączonego wielofunkcyjnego narzędzia Hex śrubokrętu krzyżakowego.



 

KROK 5

 

Usunąć trzy nylonowe Nakrętki M8 (42) i trzy Ø16xØ8x1.5 podkładki (16) od spodu siedziska (13). 
Zdjąć nakrętki nylonowe za pomocą dołączonego wielofunkcyjnego narzędzia Hex śrubokrętu 
krzyżakowego.

Wprowadź śruby na spodzie siedziska (13) przez otwory w górnej części przesuwnej rury podsiodłowej 
(12), następnie przymocować za pomocą trzech M8 nylonowe nakrętki (42) i trzech Ø16xØ8x1.5 
podkładki (16). Dokręcić nylonowe nakrętki M8 (42) za pomocą dołączonego wielofunkcyjnego 
narzędzia Hex śrubokrętu krzyżakowego.



 

KROK 6

 

Wyjąć jedną Ø16xØ8x1.5 podkładkę (16) oraz pokrętło regulacji siedzenia (14) od spodu przesuwnej 
rury podsiodłowej (12).

KROK 7

 

Wprowadź śrubę na spodzie przesuwnej rury podsiodłowej (12) przez otwór w górnej części sztycy 
(11), przymocować za pomocą jednej usuniętej Ø16xØ8x1.5 podkładki (16) i pokrętła regulacji 
siedziska (14).



 

KROK 8

 

Przesuń pokrywę sztyca (58) na rurze ramy głównej (41).

Włóż sztyca (11) do tulei (18) na rurze ramy głównej (41), a następnie zamocuj okrągłe pokrętło (63) 
na rurze ramy głównej (41), obracając ją w kierunku ruchu wskazówek zegara, aby zablokować sztyca 
(11) w odpowiedniej pozycji.

KROK 9

 

Wyjmij jedną śrubę M8x15 (22), jedną podkładkę Ø20xØ8 (30), cztery śruby M8x10 (15) oraz 
podkładki Ø16xØ8x1.5 (16) z ramy głównej (41). Usuń śruby za pomocą klucza imbusowego.



 

KROK 10

 

Przesuń osłonę słupka kierowniczego (19) do słupka kierowniczego (8).

Włóż kabel napięciowy (10) przez dolny otwór słupka kierownicy (8) i wyciągnij z kwadratowego 
otworu słupka kierownicy (8).

Podłączyć przewód czujnika (31) z ramy głównej (41) do środkowej części przewodu czujnika (17) od 
słupka kierownicy (8).



 

KROK 11

 

 

Włóż słupek kierownicy (8) do rury ramy głównej (41) zabezpieczyć za pomocą jednej śruby M8x15
(22), jednej podkładki Ø20xØ8 (30), czterech śrub M8x10 (15) oraz podkładek Ø16xØ8x1.5 (16) które 
zostały usunięte. Dokręcić za pomocą klucza imbusowego.

Przesuń słupek kierowniczy (19) w dół ramy głównej (41).



 

KROK 12

 

 

Wyjąć jedną śrubę M5x25 (A67) i jedną podkładkę O5 Big  (29) z pokrętła kontrolującego napięcie (9). 
Usuń śrubę za pomocą dołączonego wielofunkcyjnego narzędzia Hex śrubokrętu krzyżakowego.

Umieść końcówkę przewodu oporowego pokrętła regulacji naciągu (9) w zamku kabla napięcia linki 
(10), patrz rysunek A.

Wyciągnij kabel oporowy pokrętła regulacji naciągu (9) i wciśnij do gniazda metalowego wspornika z 
naciągiem liny (10), patrz Rysunek B.

Włóż metalową oprawę kabla oporowego pokrętao regulacji naciągu (9) do otworu na końcu szczeliny 
w uchwycie metalowym napięcia linki (10), patrz rysunek C.

Podłącz kabel oporowy pokrętła regulacji naciągu (9) w celu całkowitego napięcia linki (10), patrz 
Rysunek D.

Założyć pokrętło kontrolujące naciąg (9) na słupku kierowniczym (8) jedną śrubą M5x25 (67) i jedną 
dużą podkładką O5  (29), które zostały usunięte. Dokręcić śrubę za pomocą dołączonego 
wielofunkcyjnego narzędzia Hex śrubokrętu krzyżakowego.



 

KROK 13

 

Usuń dwie śruby M5x15 (72) ze słupka kierowniczego (8). Usuń śruby za pomocą dołączonego 
wielofunkcyjnego narzędzia Hex śrubokrętu krzyżakowego.

Zamocować uchwyt na butelkę z wodą (71) do słupka kierwoniczego (8) za pomocą dwóch śrub 
M5x15 (72). Dokręć śruby za pomocą dołączonego wielofunkcyjnego narzędzia Hex śrubokrętu 
krzyżakowego.

KROK 14

 

Usuń dwie śruby M8x15 (22) oraz dwie podkładki Ø16xØ8 (27) ze słupka kierowniczego (8). Usuń je 
za pomocą klucza imbusowego.

Włóż przewody czujnika pulsu (2) z kierownicy (5) do otworu w słupku kierowniczym (8) a następnie 
wyciągnij je z górnego końca słupka (8). Połącz kierownicę (5) ze słupkiem kierowniczym (8) za 
pomocą dwóch śrub M8x15  (22) oraz dwóch podkładek Ø16xØ8 (27). Dokręć za pomocą klucza 
imbusowego.



 

KROK 15

 

Usuń cztery śruby M5x10 (6) z komputera (7). Usuń śruby za pomocą dołączonego wielofunkcyjnego 
narzędzia Hex śrubokrętu krzyżakowego.

Podłącz przewody ręcznego czujnika pulsu (2) z środkowym czujnikiem (17) do przewodów z 
komputera (7). Wetknij przewody do słupka kierowniczego (8). Dołącz komputer (7)do górnej części 
słupka kierowniczego (8) za pomocą pięciu śrub M5x10 (6) Dokręć śruby za pomocą dołączonego 
wielofunkcyjnego narzędzia Hex śrubokrętu krzyżakowego.

PRAWIDŁOWA POZYCJA TRENINGOWA

Podczas ćwiczeń, można utrzymać kręgosłup w pozycji pionowej lub pochylić się do przodu opierając 
przedramiona na kierownicy. Podczas pedałowania nie blokować kolan, podczas  ruchu pedałowania 
noga powinna być lekko zgięta w kolanie. Trzymać głowę w pozycji neutralnej, aby zminimalizować  
zmęczenie szyi i górnej części pleców. Pedałowanie powinno odbywać się płynnie.

JAK PRZENOSIĆ ROWER

 

Transport jest bardzo prosty i szybki dzięki stabilnym kołom transportowym.

Aby przesunąć pionowo rower, mocno chwyć kierownicę obiema rękami. Następnie ostrożnie wcisnij 
rower pionowo w dół, aż zacznie swobodnie jeździć na kółkach transportowych.

 

Kierownica

Koło transportowe



 

UWAGA: Podcas przemieszczania zawsze należy korzystać z pomocy drugiej osoby

WEJŚCIE I ZEJŚCIE Z URZĄDZENIA

WEJŚCIE

Zanim wsiądziesz na rower, zawsze przytrzymaj kierownicy i ustaw pedał od strony z której wsiadasz 
w najniższej pozycji. 

ZEJŚCIE

Zawsze trzymaj kierownicy. Ustawićjeden pedał w najniższym położeniu i dopiero zsiąść.

OBSŁUGA KOMPUTERA

 

SPECYFIKACJA

CZAS                                                       0:00-99:59 MIN:SEC

PRĘDKOŚĆ                                            0.0-99.9 KM/H

DIST (DYSTANS) 0.0-999.9 KM

ODO (LICZNIK KILOMETRÓW)              0.0-9999 KM

CAL (KALORIE)                                       0.0-999.9 KCAL

 PULSE 
40-240 uderzeń/min

Ze względu na ciągły rozwój produktów, dane techniczne mogą ulec zmianie bez 
wcześniejszego powiadomienia

KORZYSTANIE Z KOMPUTERA

Komputer może być aktywowany przez naciśnięcie przycisków lub pedałowania. Jeśli zostawisz sprzęt 
bezczynnie, to po około 4 minutach zasilanie wyłączy się automatycznie.

FUNKCJE PRZYCISKÓW

MODE: Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać funkcję komputera. Wciśnij i przytrzymaj przycisk MODE 
przez 3 sekundy, a wszystkie wartości danych zostaną wyczyszczone do zera wyjątkiem ODO (licznik 
kilometrów).

SET: Naciśnij przycisk SET, aby ustawić wartości danych czasu, DIST (Odległość), Cal (kcal) lub Puls 
podczas wstępnego wyznaczania celów.

RESET: Naciśnij przycisk RESET, aby skasować wartości danych czasu, DIST (Odległość) lub CAL 
(kalorii) do zera. Naciśnij przycisk RESET, aby skasować wartości danych czasu, DIST (Odległość), 
Cal (kalorii), lub Puls do zera podczas wstępnego wyznaczania celów.



 

FUNKCJE KOMPUTERA

SCAN: Naciśnij przycisk MODE, aż na ekranie pojawi SCAN. Komputer automatycznie skanuje czas, 

prędkość, odległość, ODO (licznik kilometrów), Cal (kcal) i (puls). Skan co 6 sekund.

TIME: Wyświetla dotychczasowy czas treningu w minutach i sekundach. Możesz także wstępnie 
ustawić czas docelowy w trybie STOP przed treningiem. Aby ustawić czas prasy przytrzymaj przycisk 
MODE, aż czas zostanie wyświetlony na ekranie. Naciśnij przycisk SET, aby zmienić czas. Za każdym 
razem, że przycisk jest wciśnięty SET TIME zmieni się o 1 minutę. Naciśnij przycisk RESET, aby 
skasować czas docelowy do zera. Ustalony wstępnie docelowy zakres czasu to od 0:00 do 99:00 
minut. Po ustawieniu czasu można zacząć ćwiczenia. Czas będzie odliczany wstecz w sekundach od 
zadanego czasu docelowego do 0:00. Po zakończeniu czasu komputer wyemituje sygnał dźwiękowy

SPEED: Wyświetla aktualną prędkość

DIST (DYSTANS): Wyświetla całkowite odległości przebyte w trakcie treningu. Można również 
zaprogramować odległość docelową w trybie STOP przed treningiem. Aby ustawić wciśnij przycisk 
MODE, aż pojawi się  DIST na ekranie. Naciśnij przycisk SET, aby zmienić odległość. Naciśnij przycisk 
RESET, aby wyczyścić odległość docelową do zera. Ustalony wstępnie zakres odległości docelowej 
wynosi od 0.0 do 999.0 km. Po ustawieniu odległości można rozpocząć ćwiczenia, odległość 
rozpoczyna odliczanie od wartości zadanej odległości docelowej 0.0. Po przekroczeniu ustawionej 
odległości komputer wyemituje sygnał dźwiękowy.

ODO (LICZNIK KILOMETRÓW): Wyświetla całkowity przebyty dystans. Zapisane dane mogą zostać 
usunięte tylko po wyjęciu baterii.

CAL (KALORIE): Wyświetla łączną ilość kalorii spalonych podczas treningu. Możesz także wstępnie 
ustawić ilość kalorii docelowych w trybie STOP przed treningiem. Aby ustawić kalorie należy nacisnąć 
przycisk MODE, aż pojawi się ekran CAL na ekranie. Naciśnij przycisk SET, aby ustawić. Naciśnij 
przycisk RESET, aby wyczyścić kalorie docelowe do zera. Ustalony wstępnie zakres kalorii 
docelowych wynosi od 0,0 do 999,0. Po ustawieniu kalorii można rozpocząć ćwiczenia. Gdy wstępnie 
ustalony cel kalorii zostanie ustalony, kalorie zacznie się liczyć, a komputer wyemituje sygnał 
dźwiękowy po osiągnięciu celu. (Dane te są jedynie orientacyjne dla porównania różnych sesji 
treningowych i nie powinien być stosowany w leczeniu)

(PULSE): Wyświetla aktualne dane tętna, po uchwyceniu kierownicy czujniki z obu rąk podczas 
ćwiczeń aktywują się. Aby zapewnić bardziej precyzyjny odczyt, prosimy zawsze trzymać kierownicę 
obiema rękami. Możesz także wstępnie ustawić docelowe tętno w trybie STOP przed treningiem. Aby 
ustawić wciśnij przycisk MODE, aż pojawi na ekranie pojawi się serce. Naciśnij przycisk SET, aby 
wstępnie ustawić docelowe tętno. Naciśnij przycisk RESET, aby wyczyścić tętna docelowego do zera. 
Po ustawieniu można zacząć ćwiczenia. Aby mierzyć puls, należy chwytać kierownicę obiema rękami 
podczas ćwiczeń. Jeśli tętno jest większe od ustalonego, komputer wyemituje sygnał dźwiękowy.

OSTRZEŻENIE! Czujnik tętna nie jest urządzeniem medycznym. Różne czynniki, w tym ruch 
użytkownika może wpłynąć na dokładność odczytów tętna. Czujnik tętna ma służyć jedynie 
jako pomoc w określaniu tendencji tętna w ogóle. Nadmierne ćwiczenia mogą spowodować 
obrażenia lub nawet śmierć. Jeśli wystąpi ból lub dyskomfort, należy przerwać ćwiczenia 
natychmiast!

JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE

1. Zdjąć pokrywę baterii z tyłu komputera.

2. Włożyć dwie baterie AA do komory.

3. Upewnić się, czy baterie dostały włożone prawidłowo.

4. Założyć pokrywę baterii.

5. Jeśli wyświetlacz jest nieczytelny lub wyświetla się tylko część obrazu, należy wyjąć baterie i 
odczekać 15 sekund przed ponowną instalacją.



 

REGULACJE

REGULACJA POKRĘTŁA KONTROLI NAPIĘCIA

Aby zwiększyć napięcie, należy przekręcić pokrętło regulacji napięcia w kierunku ruchu wskazówek 
zegara. Aby zmniejszyć napięcie, należy przekręcić pokrętło regulacji napięcia w przeciwnym kierunku.

 

REGULACJA NIWELATORA

Obrócenie regulowanego niwelatora na stabilizator przedni jest potrzebne, aby wyrównać pion.

 

REGULACJA WYSOKOŚCI SIEDZISKA

Obracaj pokrętło okrągłe w przeciwnym kierunku, dopóki nie zostanie wyciągnięte. Wyciągnij okrągłe 
pokrętło, a następnie przesuń sztyca w górę lub w dół do odpowiedniej pozycji. Blokowanie sztycy w 
miejscu następuje po zwolnieniu pokrętła i przesnięciu sztyca górę lub w dół, aż pokrętło lekko 
"wyskakuje" w dół do pozycji zablokowanej. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, dokręcić okrągłe 
pokrętło w kierunku wskazówek zegara.

UWAGA: Podczas regulacji wysokości siodełka, upewnij się, że tuleja nie przekracza linii znaku 
na sztycy.

 

USTAWIANIE SIEDZISKA W PRZÓD LUB W TYŁ

Obracaj pokrętło regulacji siedziska w celu poluzowania gniazda przesuwając rurkę. Przesuń rurę 
fotela do przodu lub do tyłu do żądanej pozycji i obrócić pokrętło regulacji fotela. Mocno dokręć.

UWAGA: Obracaj pokrętło do momentu, aż siedzisko zostanie zabezpieczone.



 

 

KONSERWACJA

CZYSZCZENIE

Rower można czyścić miękką, czystą, wilgotną szmatką. Nie używać materiałów ściernych ani 
rozpuszczalników na części z tworzyw sztucznych. Proszę wytrzeć pot po każdym użyciu. Należy 
uważać, aby do panelu wyświetlacza komputera nie dostał się nadmiar wilgoci, ponieważ może to 
spowodować zagrożenie elektryczne lub problemy z elektroniką.

Rower należy chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego w celu zapobiegnięcia 
uszkodzenia ekranu.

Proszę sprawdzić, czy wszystkie części zostały odpowiednio zamontowane.

PRZECHOWYWANIE

Rower należy przechowywać w suchym miejscu oraz czystości

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM ROZWIĄZANIE
Drganie podczas 
użytkowania

Należy wyrównać rower, aby stał idealnie w pozycji pionowej.

Wyświetlacz komputera 
nie działa poprawnie

1. Wyjąć komputer i sprawdzić, czy przewody, które pochodzą z 
    komputera są prawidłowo podłączone do przewodów, które pochodzą
    ze słupa kierowniczego.

2. Sprawdź, czy baterie są prawidłowo zamontowane

3. Baterie mogły zostać wyczerpane, wymień je na nowe.

Brak bądź błędny 
odczyt tętna / rytmu 
serca

 

1. Upewnij się, czy wszytkie przewody są prawidłowo podłączone

2. Aby odczyt był bardziej precyzyjny, zawsze trzymaj kierownicę  

    obiema rękami.

3. Unikaj zbyt ciasnego trzymania kierownicy, uchwyt powinien być 
umiarkowanie silny i stały.

Urządzenie wydaje 
piskliwy hałas podczas 
użytkowania

Śruby mogą być poluzowane. Proszę sprawdzić wszystkie śruby i 
dokręcić poluzowane.



 

 

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. 
 

 
inSPORTline Polska 

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

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

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

