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Produkt może się nieco różnić w rzeczywistości.



 

 

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

 Aby zapewnić największe bezpieczeństwo, regularnie sprawdzaj maszynę pod kątem uszkodzonych lub
zużytych części.

 Jeśli na urządzeniu ma zamiar ćwiczyć inna osoba, należy się upewnić, że jest ona zaznajomiona z ni-

niejszą instrukcją.

 Z urządzenia powinna korzystać tylko jedna osoba w jednym czasie.

 Przed pierwszym użyciem, należy upewnić się, że wszystkie śruby są dokręcone.

 Zanim zaczniesz ćwiczyć, usuń wszystkie ostre przedmioty z okolic urządzenia.

 Urządzenia należy używać tylko wtedy, gdy działa bez zarzutu.

 Wszelkie złamane, bądź uszkodzone części, powinny być natychmiastowo wymienione Nie należy ćwi-
czyć na niesprawnym urządzeniu.

 Urządzenie nie zostało zaprojektowane dla dzieci, dlatego też rodzice powinni mieć świadomość, o od-
powiedzialności, przed niewłaściwym wykorzystaniem urządzenia przez dzieci.

 Jeżeli pozwalasz ćwiczyć dzieciom na urządzeniu, należy wziąć pod uwagę ich rozwój fizyczny oraz fi-

zyczny. Dzieci powinny ćwiczyć tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Należy poinstruować dziecko, jak

należy korzystać z urządzenia. Urządzenie nie jest zabawką.

 Upewnij się, że dookoła urządzenia jest wystarczająco dużo wolnej przestrzeni.

 Aby uniknąć ewentualnych wypadków, nie zezwalaj dzieciom na używanie urządzenia bez nadzoru oso-
by dorosłej.

 Należy pamiętać że niewłaściwy oraz nadmierny trening może być szkodliwy dla zdrowia.

 Należy pamiętać, że dźwignie i inne mechanizmy regulacyjne nie wystają do strefy ćwiczeń.

 Gdy ustawiasz urządzenie, należy się upewnić, że stoi na stabilnym i równym podłożu.

 Zawsze ubieraj odpowiednie ubranie i buty, do ćwiczeń na urządzeniu. Ubrania muszę być zaprojekto-
wane w sposób, uniemożliwiający potencjalne wciągnięcie przez ruchome części urządzenia podczas ćwi-
czeń (np. Nie powinny być zbyt długie). Upewnij się że zakładasz buty odpowiednie do treningu, wspoma-
gające stopę, zapewniające dodatkową stabilność.

 Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem ćwiczeń skontaktować się z lekarzem. Może on udzielić ważnych rad

i wskazówek, odnośnie indywidualnej intensywności ćwiczeń, oraz rozsądnych nawyków żywienio-

wych.

WAŻNE UWAGI

 Należy złożyć urządzenie zgodnie z instrukcją montażu, oraz upewnić się, że używane części są prze-

znaczone i stworzone dla tego urządzenia. Przed montażem należy upewnić się, czy zawartość dostawy 

jest kompletna, zgodnie z danymi zawartymi w tej instrukcji.

 Upewnij się, że urządzenie zostanie umieszczone w suchym miejscu, w którym nie będzie narażone na 

działanie wilgoci. Jeżeli chcesz chronić urządzenie przed zanieczyszczeniami, polecami zakupić matę 
ochronną pod urządzenie.



WYKRES IDENTYFIKACJI CZ ĘŚCI

 

 

Po rozpakowaniu urządzenia należy otworzyć torbę ze sprzętem i upewnić się, że posiadamy wszystkie poniższe 
elementy. Niektóre z nich mogą być już zamontowane.

 No. Description Qty

 

63 Sruba blokująca 1

 

79 Nakrętka z daszkiem M10   8

 

81 Sruba
M8x1.25x70mm

2 

 

84 Wkręt, Okrągła główka
M5x18mm

1 

 

94 Sruba, 
	 M8x1.25x15mm

3 

 

95 Sruba, okrągła 
główkaM6x1x15mm

4 



 

96 Sruba
M6x1x30mm

4 

 

97 Sruba
M8x1.25x16mm

8 

 

101 Sruba
M10x1.5x85mm

1 

 

102 Sruba
            M10x1.5x95mm

1 

 

103 Sruba   
M10x1.5x125mm

1 

 

104 Nakrętka samokatrujaca
	  M8x1.25mm                  10

 

105 Nakrętka samokątrukąca
	 M10x1.5mm                   5

 

109 Duża podkładka
M8x23mm

2 

 

114 Sruba
	 M8x12mm

4 

 

115 Sruba
M5x0.8x12mm

2 

 

 Klucz (17 mm) 2

 

 Klucz imbusowy(6 mm)      2

 

 Klucz wielofunkcyjny 1

 



RYSUNEK POGLĄDOWY

 



INSTRUKCJA MONTA ŻU

Umieść wszystkie części na czystej powierzchni. Usuń wszystkie opakowania. Nie wyrzucaj ich do momentu 
zakończenia montażu.

R

L

R

 

NOTE:  Nie uszkadzaj, anie nie zrywaj naklejki (111)zlokalizowanej na górze ramy głównej (1). Naklejka (111) 
jest przeznaczona na przewodu czujnika.

KROK 1:

Na jednym z końców przedniego stabilizatora (2) znajduje się naklejka 'R'. Zamontuj przedni stabilizator(2) na 
głównej ramie (1) z naklejką R po prawej stronie i zabezpiecz za pomocą śrub (M8x70mm)(81) i 
samokątrującymi nakrętkami (M8)(104).

KROK 2:

Wprowadź rurkę stopującą (48) do głównej ramy (1) i zabezpiecz za pomocą śruby (M8x15mm)(94).

KROK 3:

Wprowadź wał pedałów (44) do głównej ramy (1). Umieść prawy pedał (46R) na prawym końcu wału pedałów 
(44) a lewy pedał (46L) umieść na lewym końcu wału pedałów.



Zabezpiecz pedały śrubami (M8x15mm)(94) i dużymi podkładkami (M8)(109) z obu stron wału pedałów (44).

UWAGA:  Musisz użyćdwóch kluczó imbusowych aby dokręcić śruby (M8x15mm)(94) na obu końcach wału 
pedałów(44) w tym samym czasie.

(100) BOLT

 

KROK 4:

Przymocuj wpornik nośny (60) na szynach (52) sześciokątnymi śrubami (M8x16mm)(97). Wciśnij nakrętki 
kapturkowe (79)na samokątrujących nakrętkach (M10)(105)i sześciokątnych śrubach (M10x75mm)(100).

KROK 5:

Przymocuj szyny (52) na głównej ramie (1) przesuwając sworzeń szyn (49) do wspornika na głównej ramie (1) 
zabezpieczając sześciokątnymi śrubami (M10x125mm)(103) i samokątrującymi nakrętkami (M10)(105). Wciśnij 
nakrętkę kapturkową (79) na sześciokątne śruby (M10x125mm)(103) i nakrętki samokątrujące(M10)(105).

KROK 6:

Połącz dolny koniec wspornika (56) do głównej ramy (1) sześciokątnymi śrubami (M10x85mm)(101) i 
samokątrującą nakretką (M10)(105). Wciśnij nakrętki kapturkowe (79) na śruby sześciokątne (M10x85mm)
(101) i śruby samokątrujące (M10)(105).

KROK 7:

Przymocuj tylny wspornik (62) do tylnego mocowania wspornika (61) zlokalizowanych na szynach (52) 
śrubami sześciokątnymi (M10x95mm)(102) i samokątrującą nakrętkę (M10)(105). Zablokuj tylny wspornik (62) 
w pozycji śruba blokującą (63). Wsiśnij nakrętkę kapturkową (79) na śrubę sześciokątną (M10x95mm)(102) i 
samokątrującą nakrętkę (M10)(105).



Release
 

UWAGA:  Bądź ostrożny aby nie uszkodzić przewodów czujnika pulsu  (73, 74) wykonując kroki 8-10.

KROK 8:

Przymocuj poręcz (70) na oparciu siedzenia (64) śrubami (M8x12mm)(114).

KROK 9:

Przymocuj siedzienie (68) na oparciu siedzenia (64) okrągłymi śrubami (M6x15mm)(95). Przymocuj tylną 
podkładkę (69) na oparciu siedzenia(64) okrągłymi śrubami (M6x30mm)(96).

KROK 10:

Przekręć pokrętłem (67) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zablokuj w pozycji zwolnienia. 
Przesuń montowany opercie siedzenia (64) po szynach(52).

Wciśnij nakrętkę szyn (55) na zakończeniu szyn (52). Wprowadź śrubę stopującą (54) do szyn (52) i nakładke 
szyn (55) zakotwiczając razem ze nakrętką stopującej śruby (53).

Proszę się upewnić, że inna śruba stoppująca  (54) z przodu szyn(52) jest już zamontowana.



 

UWAGA:  Prawy pedał (41) jest oznaczony literą R. Prawy pedał (41) jest przykręcany poprzez kręcenie 
zgodnie ze wskazówkami zegara. Lewy pedał (39) jest oznaczony literą L. Lewy pedał (39) jest dokrecany 
poprzez kręcenie w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.

KROK 11:

Umieść prawy pedał (41) na prawej korbie (37) zlokalizowanej w osłonie korby (35) ja kna obrazku. Dokładnie 
przykręć pedał. Wybierz prawy pasek pedału (42) oznaczony literą R na dolnej stronie paska. Zaciśnij pasek na 
trzech dziurkach prawego pedału(41). Zaciśnij pasek na drugiej stronie pedału (41). Wybierz dopasowanie tak, 
abyś mógł swobodnie wyjąć nogę z pedału. 

Powtórz czynność dla lewego pedału

KROK 12:

Patrząc na obrazek. Włóż przewód czujnika pulsu (73) do gniazda czujnika pulsku z sprężystą linką (74)
zlokalizowanego na siedzeniu (64). Włóż przewód (74) do gniazda przewodów (75) zlokalizowanej na 
głównej ramie (1).



 

KROK 13:

Wprowadź przewód czujnika (29) i przewód czujnika pulsu (75) do dolnego końca wspornika licznika (31) i 
wyciągnij z góry wspornika licznika (31). Pociągnij kierownicę (25), przekręć pasek (21) i przesuń pasek do 
otworu w dolnej części wspornika licznika (31).Przesuń wspornik licznik (31)na gównej ramie (1) i zabezpiecz 
wkrętem (M5x18mm)(84).

KROK 14:

Zainstaluj dwie baterie “AA” do licznika (30), baterie są w zestawie. Wprowadź przewód czujnika (29) i 
przewód czujnika pulsu (75) do licznika (30) wciśnij nadmiar przewodów spowrotem do licznika (31). 
Przymocuj licznik (30) na wsporniku licznika (31) dwoma wkrętami, (M5x0.8x12mm)(115).

UWAGA:  uwazaj aby nie uszkodzić przewodów podczas montowania licznika (30).

KROK 15:

Przekręć w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara. aby zapewnić maksymalną stabilność.

 



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



