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WAŻNE INFORMACJE DOTYCZ ĄCE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA: ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POWAŻNYCH OBRAŻEŃ, NALEŻY PRZECZYTAĆ NASTĘPUJĄCE
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED KORZYSTANIEM Z MAGNETYCZNEJ BIEŻNI Z KIJAKAMI.
1. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy uważnie przeczytać instrukcję, a także zachować ją na przyszłość w
razie innych problemów.

2. Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń, należy najpierw skonsultować się z lekarzem, aby
ustalić, czy posiadasz jakiekolwiek przeciwskazania medyczne lub fizyczne, dzięki czemu  zapobiegniesz
licznym uszkodzeniom, które mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie oraz Twoje bezpieczeństwo. Zalecenia
lekarza są niezbędne, jeśli pacjent przyjmuje lek, który wpływa na tętno, ciśnienie krwi i poziom cholesterolu.

3. Bądź świadomy sygnałów organizmu. Niewłaściwy lub nadmierny trening może spowodować uszczerbek na
zdrowiu. Jeśli czujesz, zawroty głowy, nudności, ból w klatce piersiowej, ból pleców lub inne objawy zdrowotne
przerwij ćwiczenia na raz a następnie skonsultuj się z lekarzem, przed dalszym kontynuowaniem ćwiczeń.

4. Nie używaj żadnych urządzeń do ćwiczeń, jeśli nie są one dobrze zmontowane. Ponadto należy sprawdzić
urządzenie okresowo, aby utrzymać swoją maszynę w dobrym stanie. Jeśli masz jakieś wadliwe części, nie
używaj magnetycznej bieżni kijakowej. Twoim zadaniem jest, aby upewnić się, że wszyscy użytkownicy
urządzenia są informowani o wszystkich ostrzeżeń i środków ostrożności.

5. Trzymać dzieci i zwierzęta z dala od urządzenia. Urządzenie jest przeznaczone do użytku tylko dla dorosłych.
Urządzenia nie nadaje się do stosowania terapeutycznego.

6. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy sprawdzić nakrętki i śruby, czy są one dobrze dokręcone.

7. Zawsze używaj sprzętu, tak jak wspomniano. Jeśli został znaleziony uszkodzonych elementów podczas
montażu lub kontroli urządzenie albo usłyszysz jakieś nietypowe odgłosy z urządzenia podczas używania, należy
natychmiast przerwać trening. Nie należy korzystać z urządzenia, dopóki problem nie zostanie naprawione.

8. Noś odpowiednią odzież treningową podczas ćwiczeń. Nie należy nosić szat i innych luźnych ubrań, które
mogłyby wkręcić się w urządzeniu. Buty sportowe wymagane są na bieganie, jak również, na aerobik podczas
korzystania z urządzenia.

9. Urządzenie należy umieścić na płaskiej, czystej powierzchni poziomej. Nie należy używać urządzenia w
pobliżu wody lub na zewnątrz.

10. Trzymaj ręce z dala od wszystkich ruchomych części. Podczas podnoszenia lub przenoszenia sprzętu, rób to
zawsze ostrożnie.

11. Urządzenie zostało przetestowane i certyfikowane zgodnie z EN957 klasa H.C. wyłącznie do użytku
domowego. Maksymalny waga użytkownika: 100kg / 220lbs.

12. Minimalne wymagana odnośnie odległości 1200 mm, pozostałe trzy boki wynoszą 300mm.
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RYSUNEK TECHNICZNY
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INSTRUKCJA MONTA ŻU

 

LP. DESCRIPTION Ilość LP. DESCRIPTION Ilość      

1 Główna rama          1 29                                             1

11 Komputer 1 33 
Left Side Handle

Post 
1

14L&14R Handle bar 2 36 Extension tube 1

23 Rama dolna     1 38 Plastic Cover 1

24 
Right Side
Handle Post 

1

27R-R&L Osłona uchwytu      2

Rura przedłużająca

Prawa strona 

uchwytu słupka

Drążek kierownicy

 Drążek kierownicy

OPIS OPIS

Plastikowa osłona

Lewa strona 

uchwytu słupka
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28L-L&R Osłona uchwytu              2

MONTA Ż

 

 

 

30 MIN 

 

S5 

 

S13 

 

UWAGA

• Przeczytaj tę instrukcję przed montażem.

• Rozpoznawaj pierwszej części zamiennych

.• Sprawdź sprzęt.

• Upewnij się, że masz odpowiednie
narzędzia.

• Przygotuj powierzchnię montażu.

• Postępuj odpowiednio zgodnie z
instrukcjami

.• Nie wolno przeciążać ramion (kijków).

• Okresowo dokręcaj ramiona (kijków).
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• Należy zachować tę instrukcję i nie wyrzucać jej.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

 LP.  SPECYFIKACJE  ILO ŚĆ

 

I M8*70 2 

 

F M8*50 3 

 

H M8*45 2 

 

J M8*40 1 

 

A M8*15 6 

 

M M4*15 2 

 

B OD16.8*ID8.2 8 

 

K M8 2 

 

C OD16.8*ID8.2 4 

 

G OD22*ID8.2 2 

 
E OD13*ID6.2 2 

 

D OD59*ID38 4 

 

L OD12.7*ID8.2*11L 2 

 

N M8 2 
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O ø8 2 

 

P S13 1 

 

Q S5 1 
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KROK 1

 

A M8*15 6 

 

C OD16.8*ID8.2 2 

 

B OD16.8*ID8.2 4 

 

Q S5 1 
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KROK 2

 

F M8*50 2 

 

G OD22*ID8.2 2 

 

O ø8 2 

 

Q S5 1 
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KROK 3
Przed montażem przewodu napięcia, upewnij się, że jest na poziomie 8.

L

ORTNOCNOISNET

HIGHLOW

8765432

1

+-

 

 

Montaż magnetyczny regulacji napięcia ustawia się w następujących etapach:
1. Włóż C przez A. (UWAGA: G przez główną ramę)

 

2. Pociągnij G w dół by zrobić A, które będzie w pobliżu B, włóż F do B.
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3. Obracaj D jak wskazuje kierunek rysowania w celu zaostrzenia również tych dwóch części.
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KROK 4

 

47 M6*10 2 

 
E OD13*ID6.2 2 

 

Q S5 1 
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KROK 5

 

F M8*50 1 

 

J M8*40 1 

 

B OD16.8*ID8.2 2 

 

K M8 2 

 

P S13 1 

 

Q S5 1 
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KROK 6

 

H M8*45 2 

 

C OD16.8*ID8.2 2 

 

Q S5 1 

 



18 

 

 

KROK 7

 

48 M4*12 2 

 

55 OD12*ID4 2 

 

Q S5 1 
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KROK 8
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KROK 9

 

M M4*15 2 

 

Q S5 1 
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KROK 10

 

N M8 2 

 

L OD12.7*ID8.2*11L 2 

 

B OD16.8*ID8.2 2 

 

D OD59*ID38 4 

 

I M8*70 2 

 

Dobrym rozwiązaniem jest sprawdzenie, czy wszystkie części są dobrze przymocowane, przed użyciem.
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PRZECHOWYWANIE
Proszę odkręcić pokrętło (49) całkowicie  przed złożeniem bieżni. Następnie unieś ramę główną NO.1  do
pozycji pionowej i użyć pokrętła (49) by mocno go  zamocować, aby zapobiec wypadkom.

 



23 

 

 

REGULACJA PASA
Jeżeli wystąpi jakakolwiek z poniższych sytuacji związanych z pasem bieżnika, taka jak, hałas na maszynie, lub
jeśli pas bieżnika nie znajduje się w pozycji środkowej, jest zbyt ciasno lub zbyt luźno, należy użyć narzędzia,
aby dostosować go.

1. Gdy przesuniesz pas bieżnika do prawej strony, prosimy obracać po prawej stronie imbusem śruby
prawoskrętnie 1 lub 2 koła, kręcąc trochę do tyłu.

2. Gdy przesuniesz pas bieżnika na lewą stronę, proszę obracać po lewej stronie imbusem śruby prawoskrętnie 1
lub 2 koła, kręcąc trochę do tyłu.

3. Gdy pas bieżnika jest zbyt napięty, należy obracać go w lewo i po prawej stronie sześciokątnej śruby gniazda
w lewo, a następnie obrócić powrotem trochę.

4. Gdy pas bieżnika jest zbyt luźny, należy obracać go w lewo i po prawej stronie sześciokątnej śruby gniazda do
ruchu wskazówek zegara, a następnie obrócić powrotem trochę.
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STOPIEŃ REGULACJI
Stopień regulacji, by podnieść kąt: użyj lewej dłoni by uruchomić urządzenie, a następnie użyj prawej dłoni by
przystosować górę lub dół cokół w kierunku wskazówek zegara by skomilować kąt. Jeżeli chcesz skierować w
dół, po prostu zrób to samo w stronę przeciwną do wskazówek zegara.
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JAK KORZYSTAĆ Z FUNKCJI KIJKÓW
1. By użyć tylko funkcji narciarskiej: Najpierw połóż stopy po obu stronach poręczy i połóż dłonie na uchwycie
narciarskim do ćwiczenia narciarskiego.
2. Jeśli chcesz robić narciarskie ćwiczenie w czasie biegania, najpierw ustaw naprężenie na bieżni do poziomu
jaki chcesz i guzik naprężenia kierownicy do poziomu jaki chcesz. Następnie zacznij ćwiczenie.

!!! Bardzo polecamy Ci to na początku ćwiczeń na urządzeniu. Proszę, biegnij powoli dopóki nie upodobnisz się
do rytmu swego ciała, tak samo jest kiedy chcesz użyć uchwytów narciarskich podczas biegania.

 

Poziom 1 oznacza, najniższy
poziom i można regulować naciąg
ustawiając coraz wyższe poziomy,
tym samym idąc w górę od 1 do 8.
Poziom 8  jest najwyższy.

 

UWAGA: Prawidłowy sposób korzystania z drążeka kijków narciarskich, polega na użytku od przodu / tyłu, nie
od lewej / prawej. Drążek kijków należy używać wyłącznie od przodu do tyłu, a nie z lewej do prawej.

Złe korzystanie spowoduje ból ciała lub uszkodzenie drążków kijaków.

  Proszę zwrócić uwagę na poniższą ilustracje !!!

Prawidłowy sposób wykonywania następuje od przodu
do tyłu.

Sposób wykonywania od lewej do prawej nie jest
prawidłowy!
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REGULACJA OPORU
Moc naciągu ma duży wpływ na efekt ruchu, dzięki czemu wpływa to na  spalanie kalorii. Ćwiczący może
ustawić żądaną siłę naciągu według zdjęcie poniżej:

 

(1) W przypadku obracania No.16 śruby w swoim kierunku, napięcie zasilania będzie mniejsza.

(2) W przypadku obracania  No.16 śruby w kierunek przeciwnym od swojego, siła naciągu będzie większa.

Po skorygowaniu śruby nr 16, trzeba także sprawdzić, czy przewód napięcia jest zbyt luźny, w razie potrzeby
po prostu należy wyregulować śrubę nr D, E (patrz "Montaż: KROK 3").
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REGULACJA OPORU KIEROWNICY

 

Napięcie funkcji narciarskich może być
regulowana za pomocą pokrętła.
Obracając tym samym  pokrętło w
prawo, zwiększa się naprężenie.

Po wszystkim wymienionym wyżej możesz zrobić ćwiczenie narciarskie lub ćwiczyć narciarskie wraz z
chodzeniem. Możesz też ćwiczyć z funkcją Tempo w liczniku.

KONSERWACJA

SMAROWANIE BIE ŻNI
By zredukować tarcie pasa i zużycie, smar może być nakładany bezpośrednio na drewnianą deska i spód pasa
bieżni. Unieś jedną stronę pasa. Jeżeli powierzchnia jest wilgotna smar nie jest wymagany. Jeżeli powierzchnia
jest sucha, najpierw unieś jedną stronę krawędzi pasa i w tym samym czasie popsikaj lub nanieś smar na deskę.
Upewnij się idąc na swojej bieżni w wolnej prędkości przez pierwsze 3-4 minuty po nałożeniu smaru. To pomoże
smarów rozmieścić się równo.

UWAGA: nie nakłada smaru nad deską. Każdy nadmiar smaru powinien być wytarty. Smak może być nakładany
kiedykolwiek pojawia się tarcie, ale zwykle jest wymagany po każdych 50 godzinach użycia. Proszę pamiętać, że
to tylko wskazówka oparta na przeciętnym użyciu bieżni, twój harmonogram może się różnić.
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ĆWICZENIA KOMPUTEROWE I INSTRUKCJA OBSŁUGI PULSU

PRZYCISK FUNKCYJNY

MODE –Naciśnij, aby wybrać funkcję.
SET – Aby ustawić wartości czasu, odległości i kalorii, gdy nie jest w trybie skanowania.

RESET –Naciśnij, aby wyzerować czas, dystans i kalorie.

FUNKCJE I DZIAŁANIA
       1. SCAN:Naciśnij przycisk "Mode", aż pojawi się napis "SCAN", monitor będzie się obracać przez
,,,,,,,,,,,,,,wszystkie 5 funkcji: czas, prędkość, dystans, kalorie i całkowity dystans. Za każdym razem pojawią się
,,,,,,,,,,,,,,informacje co  4 sekundy.

2. TIME:
       A. Liczy całkowity czas ćwiczenia od początku do końca.

       B. Naciśnij przycisk "MODE", aż pojawi się "TIME", następnie naciśnij przycisk "SET", aby ustawić
,,,,,,,,,,,,,,,odległość czasu ćwiczeń. Gdy "SET" jest równy zero, komputer alarmuje użytkownika co 15 sekund.

       3. SPEED: Wyświetla aktualną prędkość.

4. DISTANCE (DIST):
       A. Liczy odległość od wykonywania ćwiczeń od początku do końca.

B. Gdy pojawi się przycisk "MODE" naciśnij aż wyświetli się "DIST". Naciśnij przycisk "SET", aby
ustawić dystans odległość do ćwiczeń. Gdy "set" jest równy zero, komputer alarmuje użytkownika co 15
sekund.

5. CALORIES (CAL):

A. Liczy całkowity czas spalania kalorii z ćwiczeń początku do końca.

B. Poczekaj aż pojawi się przycisk,  "MODE" naciśnij go a następnie, przycisk "CAL". Naciśnij
przycisk "SET", aby ustawić ilość spalanych kalorii w ciągu ćwiczeń. Kiedy "SET" jest równy zero,
komputer będzie alarmować użytkownika co 15 sekund.

        6. TOTAL DISTANCE (ODO): Liczy całkowity dystans po zainstalowaniu baterii.

7. PULSE RATE ( ):
              Gdy pojawi się komunikat  MODE naciśnij przycisk ‘’    ". Przed pomiar tętna, należy umieścić obje
,,,,,,,,,,,,,,swoje dłonie na czujniku, który pokaże na monitorze aktualną szybkość rytmu serca w uderzeniach na
...............minutę (bpm) na wyświetlaczu LCD po 3-4 sekundach.

              Uwaga: W trakcie pomiaru pulsu z powodu zbyt mocnego objęcia urządzenia, mierzona wartość może
..............być wyższa niż w wirtualne tętno w ciągu pierwszych 2-3 sekund, a następnie powróci do normalnego
..............poziomu. Aby zapewnić wiarygodność badań, zaleca się, aby sprawdzić puls podczas zatrzymania /
..............pauzy w ćwiczeniach, aby uniknąć wpływu spowodowanego zakłóceniami. Wartość pomiarowa nie
..............może być traktowane jako podstawa leczenia.

       8. ALARM: Komputer wyświetli "Beep", kiedy naciśniesz przycisk "MODE", "SET" i "RESET".

9. AUTO ON/OFF & AUTO START/STOP
              Bez jakiegokolwiek sygnału przez 8 minut, zasilanie wyłączy się automatycznie. Dopóki maszyna jest w
,,,,,,,,,,,,,,ruchu lub naciśniesz dowolny przycisk, monitor działa.
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SPECYFIKACJE

FUNKCJE

Auto Scan Every 4 seconds

Time 00:00 – 99M59S

Current Speed 
The maximum pickup signal is

99.9KM/H/99.9Mile/H (or 1500RPM)

Distance 0.00-99.99 Km Or Miles

Calories 0.0-999.9-9999 Kcal

Total Distance 0-9999 Km or Miles

Pulse Rate 40-240 BPM

Battery Type 2 pcs of size-AA or UM3

Operating Temperature 0°C-+40°C (32°F-104°F)

Storage Temperature -10°C-+60°C (14°F-140°F)

 

 



 

 

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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