
BIEŻNIA
KONSERWACJA
Drogi Kliencie,

dziękujemy Ci za zakup naszego produktu.
W celu uzyskania jak najlepszej wydajności urządzenia, należy postępować zgodnie z poniższymi podstawowymi 
zasadami konserwacji.
Jeśli nie wykonujesz konserwacji regularnie i zgodnie z zaleceniami, ryzykujesz uszkodzenie, które nie będzie objęte 
gwarancją.

1. Upewnij się, że podczas montażu wszystkie części zostały prawidłowo dokręcone.

2. Przed pierwszym użyciem nałóż olej silikonowy (część zestawu) w przestrzeń między górną powierzchnią 
 podstawy a spodem pasa biegowego, bliżej panelu sterowania.

3. Po pięciu godzinach ćwiczeń upewnij się, że pas do biegania jest odpowiednio nasmarowany od wewnętrznej 
 strony w miejscach, w których stopy dotykają pasa. Najlepszym sposobem na sprawdzenie nasmarowania pasa, 
 jest przesunięcie palcem po podstawie bieżni, znajdującej się pod pasem biegowym. Jeżeli palec jest tłusty – pas 
 jest odpowiednio nasmarowany. Jeżeli palec jest suchy – konieczne jest smarowanie. Regularnie sprawdzaj 
 nasmarowanie pasa co 10 godzin ćwiczeń.

4. Po zakończeniu ćwiczeń, zawsze wytrzyj pot z panelu sterowania. W przeciwnym razie ryzykujesz uszkodzenie  
 elektroniki.

5. W przypadku zwiększonego poziomu hałasu urządzenia, wróć do punktu 1.

6. Jeśli pas bieżni zacznie się ślizgać, należy go dokręcić i wyregulować. Użyj dwóch pokręteł regulacji (na lewym 
 i prawym tylnym rogu bieżni), aby wyśrodkować ułożenie pasa biegowego.

7. Pas biegowy nie powinien być nadmiernie smarowany, w przeciwnym razie mogą wystąpić wyładowania  
 elektrostatyczne.

8. Usuwaj kurz i zanieczyszczenia z obszaru silnika co 2 miesiące. W tym celu odłącz urządzenie od źródła zasilania.  
 Po 30 minutach zdjemij pokrywę silnika i ostrożnie odkurz wszystkie zanieczyszczenia.

Gwarancja:
5-letnia gwarancja: Dotyczy konstrukcji bieżni.
2-letnia gwarancja: Dotyczy pozostałych części bieżni, z wyjątkiem części narażonych na regularne zużycie.

www.e-inSPORTline.pl

Obsługa klienta: 
Infolinia:  +48 510 275 999
 +48 509 097 509
E-mail:  biuro@e-insportline.pl

Zgłoszenia gwarancyjne:
Telefon: +48 888 112 163
E-mail: serwis@insportline.pl

Dane firmy:
inSPORTline Polska,
Ciemiętniki 19, 
29-120 Kluczewsko
NIP: 6090063070



FORMULARZ GWARANCYJNY 
REKLAMUJĄCY: 

  

imię i nazwisko ulica  

  

miasto kod pocztowy  

  

numer e-mail 

ADRES ZWROTU 

(nie wypełniać jeżeli jest taki sam jak powyżej  ) 

  

imię i nazwisko ulica  

  

miasto kod pocztowy 

ZWRACANY PRODUKT 

  

produkt data zakupu 

  

kod produktu numer faktury (paragonu) 

 

Sprzedający, (np. Sklep internetowy, stacjonarny, etc.) 

PREFEROWANY SPOSÓB ROZWIĄZANIA PROBLEMU 

☐ WYMIANA ☐ NAPRAWA ☐ ZWROT ŚRODKÓW ☐ INNY 

 

Szczegółowy opis usterki oraz sytuacji w której wystąpiła 

 

 

 

Koniecznie dołącz kopie paragonu do formularza reklamacyjnego. 
Jeżeli nie wypełnisz powyższych informacji, Twój formularz reklamacyjny nie zostanie przyjęty. 



RAPORT ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO (wypełniane przez serwisanta) 

 

Imię i Nazwisko serwisanta 

Formularz gwarancyjny zaakceptowany : ☐ TAK  ☐ NIE 

Towar zwracany do Klienta: 

☐ NOWY ☐ NAPRAWIONY  

☐ NIE NAPRAWIONY ☐ ZWROT ŚRODKÓW 

 

oświadczenie serwisanta 

 

 

 

użyte części zamienne 

 

 

Data zwrotu do sprzedającego: wysłano: ☐ POCZTA ☐ KURIER 

  

Podpis serwisanta: waga: 


