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UWAGA 

Przed przystąpieniem do obsługi 

niniejszego urządzenia należy 

zapoznać się ze wszystkimi 

środkami ostrożności i 

wskazówkami zawartymi w niniejszej 

instrukcji. Należy zachować niniejszą 

instrukcję do przyszłego użytku. 

 

 

mailto:biuro@bachasport.pl


WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI  
 

OSTRZEŻENIE: Aby zminimalizować ryzyko oparzenia, pożaru, porażenia elektrycznego lub odniesienia 

obrażeń ciała przed przystąpieniem do obsługi sprzętu fitness należy zapoznać się z wszystkimi ważnymi środkami 
ostrożności i wskazówkami znajdującymi się w niniejszej instrukcji oraz wszelkimi ostrzeżeniami umieszczonymi na 
sprzęcie. Producent oraz Dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za odniesienie obrażeń ciała lub uszkodzenie 
mienia poniesione przez lub wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu fitness. 

 

1. Właściciel sprzętu ma obowiązek dopilnowania, aby 

wszyscy jego użytkownicy zostali odpowiednio 

poinformowani o ostrzeżeniach i środkach 

ostrożności. 

 

2. Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń 

należy skonsultować się z lekarzem. Jest to 

szczególnie ważne w przypadku osób powyżej 35. roku 

życia lub mających problemy ze zdrowiem. 

 
3. Sprzęt fitness nie jest przeznaczony do użytku przez 

osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, 

sensorycznej lub ruchowej ani osoby bez 

odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że takie 

osoby pozostają pod nadzorem lub zostały 

przeszkolone pod kątem obsługi sprzętu przez osobę 

odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. 

 
4. Sprzęt należy używać wyłącznie w sposób opisany w 

niniejszej instrukcji. 

 

5. Sprzęt jest przeznaczony tylko do użytku domowego. 

Nie nadaje się do zastosowań komercyjnych, do 

wynajmu czy użytkowania w instytucjach. 

 
6. Sprzęt należy przechowywać wewnątrz pomieszczeń, 

z dala od wilgoci i pyłu. Nie należy umieszczać sprzętu 

w garażu, na zadaszonym patio ani w pobliżu wody. 

 
7. Sprzęt należy ustawić na równej powierzchni, 

zachowując odstęp wynoszący: dla bieżni 

przynajmniej 2,4 m za nią i 0,6 m po jej bokach, dla 

roweru przynajmniej 0,6 m wokół sprzętu, dla 

orbitreka przynajmniej 0,9 m za nim i 0,6 m po jego 

bokach, dla Freestride Trainer przynajmniej 1,2 m 

przed, 1,8 m za oraz 0,6 m po bokach, dla wioślarza 

przynajmniej 0,6 m wokół sprzętu, dla Fusion CST 

przynajmniej 1,8 m wokół sprzętu. Nie umieszczać 

sprzętu w miejscu, które blokuje otwory wentylacyjne. 

Aby uniknąć uszkodzenia podłogi lub dywanu pod 

sprzętem należy umieścić specjalną matę. 

 
8. Nie wolno używać sprzętu w pomieszczeniach, 

w których stosuje się produkty w aerozolu lub w 

których podawany jest tlen. 

 
9. Nigdy nie dopuszczać do kontaktu ze sprzętem dzieci 

w wieku poniżej 13 lat oraz zwierząt domowych. 

 
10. Ze sprzętu mogą korzystać wyłącznie osoby o masie 

ciała nieprzekraczającej 135 kg. 

 

11. Na sprzęcie może znajdować się tylko jedna osoba w 

tym samym czasie. 

 

12. Korzystając ze sprzętu należy ubierać odpowiednią 

odzież sportową. Nie należy zakładać luźnych ubrań, 

które mogłyby wkręcić się w mechanizm sprzętu. 

Zawsze należy mieć na sobie buty sportowe. Nigdy nie 

należy ćwiczyć na boso, w samych skarpetach lub w 

sandałach.  

13. Podczas korzystania ze sprzętu należy mieć na sobie 

odpowiednią odzież sportową. Nie należy zakładać 

luźnych ubrań, które mogłyby wkręcić się w 

mechanizm bieżni. Sportowe ubrania zaleca się 

zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Zawsze należy mieć 

na sobie buty sportowe. Nigdy nie należy korzystać ze 

sprzętu na boso, w samych skarpetach ani w 

sandałach. 

 

14. Przewód zasilający należy podłączyć do uziemionego 

obwodu. Do tego samego obwodu nie wolno podłączać 

innych urządzeń. Podczas wymiany bezpiecznika  

w zasilaczu przewodu zasilającego, do uchwytu należy 

wsunąć bezpiecznik BS1362 zatwierdzony przez ASTA 

o mocy 13A. 

 
15. Jeśli wymagany jest przedłużacz, należy stosować 

tylko przewód z uziemieniem, szczegółowa 

specyfikacja ewentualnych przedłużaczy znajduje się 

przy każdym sprzęcie. Nie wolno zmieniać przewodu 

zasilającego ani używać adapterów do połączenia 

przewodu z niewłaściwym gniazdem. Kabel należy 

trzymać z dala od ogrzewanych powierzchni. Nie 

używać przedłużacza.  

 
16. Należy trzymać przewód zasilający z dala od 

nagrzanych powierzchni. 

 
17. Nie wolno korzystać ze sprzętu, jeśli przewód lub 

wtyczka są uszkodzone, lub sprzęt działa 

nieprawidłowo. 

 
18. Bieżnia: nigdy nie należy poruszać pasem bieżni, kiedy 

jej zasilanie jest odłączone. Nie należy obsługiwać 

sprzętu, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są 

uszkodzone lub jeśli sprzęt nie działa prawidłowo. 

Należy wówczas skontaktować się z Obsługą Klienta. 

 
19. Bieżnia: przed przystąpieniem do obsługi sprzętu 

należy przeczytać, zrozumieć i przetestować procedurę 

zatrzymywania awaryjnego. Zawsze podczas 

korzystania z bieżni należy mieć na sobie klips. 

 
20. Bieżnia: nigdy nie należy uruchamiać lub zatrzymywać 

bieżni stojąc na pasie bieżni, podczas uruchamiana lub 

zatrzymywania zawsze należy stać na bocznych 

szynach bieżni. Zawsze podczas korzystania z bieżni 

należy trzymać się poręczy. 

 
21. Bieżnia: palce, włosy oraz odzież należy trzymać z dala 

od obracającego się pasa bieżni. 



22. Freestride Trainer: w momencie wchodzenia, 

schodzenia i korzystania ze sprzętu należy zawsze 

trzymać się poręczy. 

 
23. Orbitrek: podczas montażu, demontażu lub 

użytkowania sprzętu należy przytrzymywać kierownicę 

lub uchwyty górnego korpusu. 

 
24. Orbitrek, Freestride Trainer: sprzęt nie posiada 

wolnobiegu; płozy będą się poruszać do momentu 

zatrzymania się koła zamachowego. Prędkość 

poruszania płóz należy zmniejszać w sposób 

kontrolowany. 

 
25. Wioślarz: nie wolno zwalniać (puszczać) drążka, jeśli 

guma oporowa jest napięta. 

 
26. Atlas magnetyczny Fusion CST: należy trzymać ręce i 

stopy z dala od poruszających się części. Należy 

pociągać oraz zwalniać uchwyty i pasy na kostki w 

kontrolowany sposób. Upewnij się, że linki zawsze 

umieszczone są na krążkach. Jeśli linka zatnie się 

podczas treningu, należy natychmiast zaprzestać 

ćwiczeń i upewnić się czy linka jest na krążku.   

 

27. Sprzęt może osiągać wysokie prędkości. Prędkość 

należy zmieniać stopniowo, aby uniknąć nagłych 

szarpnięć. 

 

28. Monitor pracy serca nie jest urządzeniem medycznym. 

Na dokładność odczytów rytmu pracy serca mogą 

wpływać różne czynniki, na przykład ruchy 

użytkownika. Monitor pracy serca ma służyć jedynie 

jako pomoc w ćwiczeniach w zakresie ogólnego 

określania tendencji zmian rytmu pracy serca. 

 

29. Nigdy nie należy pozostawiać uruchomionego sprzętu 

bez nadzoru. Jeśli sprzęt (bieżnia) nie jest używany, 

należy wyjąć klucz oraz przesunąć wyłącznik na pozycję 

off i odłączyć przewód zasilający. W przypadku innych 

sprzętów fitness (np. rower, orbitrek) należy przesunąć 

wyłącznik na pozycję off i odłączyć przewód zasilający. 

 
30. Do czasu prawidłowego złożenia sprzętu nie należy 

podejmować prób jego przesuwania. 

 

31. Podczas składania lub transportowania bieżni należy 

upewnić się, że zatrzask zamykający bezpiecznie 

przytrzymuje ramę w pozycji przechowywania. 

 

32. Nie należy zmieniać pochylenia sprzętu poprzez 

podkładanie pod niego jakichkolwiek przedmiotów. 

 

33. Nigdy nie należy wkładać żadnych przedmiotów w 

otwory sprzętu.  

 

34. Należy regularnie kontrolować i odpowiednio dokręcać 

wszystkie wymagające tego elementy sprzętu 

każdorazowo przed rozpoczęciem jego użytkowania.  

 

35. Należy zachować szczególną ostrożność podczas 

wchodzenia i schodzenia ze sprzętu. 

 

36. Rower, orbitrek, Freestride Trainer, wioślarz: podczas 

ćwiczeń zawsze należy trzymać plecy proste; nie należy 

wyginać pleców ani garbić się. 
 

37. NIEBEZPIECZEŃSTWO: Bezpośrednio po 

zakończeniu obsługi, przed czyszczeniem sprzętu oraz 

przed konserwacją i opisanymi w niniejszej instrukcji 

procedurami regulacji należy zawsze odłączyć kabel 

zasilający. Nigdy nie należy zdejmować pokrywy silnika 

(bieżnia), chyba że jest to zalecane przez 

przedstawiciela autoryzowanego serwisu. Czynności 

serwisowe, których nie opisano w niniejszej instrukcji 

powinny być wykonywane wyłącznie przez 

przedstawiciela autoryzowanego serwisu. 

 
38. Nadmierne ćwiczenia mogą skutkować odniesieniem 

poważnych obrażeń ciała lub śmiercią. W przypadku 

zawrotów głowy, braku tchu lub wystąpienia bólu 

podczas wykonywania ćwiczeń należy natychmiast 

przerwać ćwiczenia i odpocząć. 

 

 

 

   NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI



   
 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI 
 

Przed przystąpieniem do obsługi sprzętu dla własnego dobra należy dokładnie zapoznać  

się z niniejszą instrukcją. W razie wystąpienia jakichkolwiek pytań po zapoznaniu się z niniejszą instrukcją należy 

zapoznać się z informacjami znajdującymi się na początku niniejszej instrukcji.  
 

Aby pomóc nam w rozwiązywaniu ewentualnych problemów, przed kontaktem z naszą firmą należy odnaleźć 

numer modelu produktu oraz jego numer seryjny. Numer modelu oraz umiejscowienie naklejki z numerem seryjnym 

zostały pokazane na początku niniejszej instrukcji. 
 

Przed dalszą lekturą prosimy o zapoznanie się z częściami oznaczonymi na poniższym rysunku. 

 

 

 

 

Pas bieżni  

Rolka koła pasowego 
napędzanego 
Śruby regulacyjne 

Monitor pracy serca 

Poręcz 

Szyna 
boczna 

Długość: 203 cm 

Szerokość: 91 cm  

Waga: 91 kg 

Amortyzacja 
platformy 

Tacka na 
akcesoria 

Uchwyt na 
tablet 

Pokrywa silnika 

Konsola 

Klucz/klips 

Kółko 

Wyłącznik 



 

MONTAŻ  
 
• Do montażu potrzebne są dwie osoby. 

• Należy umieścić wszystkie części w uprzątniętym miejscu i usunąć materiały opakowaniowe. Nie wyrzucać 

materiałów opakowaniowych do czasu ukończenia wszystkich etapów montażu 

• Po transporcie na zewnętrznych częściach bieżni może znajdować się oleista substancja. Jest to normalne 

zjawisko. Jeśli na bieżni znajduje się oleista substancja, należy zetrzeć ją miękką szmatką z łagodnym, nieściernym 

środkiem czyszczącym. 

• Części lewe oznaczone zostały literą „L” lub „Left,” a prawe literą „R” lub „Right”. 

• Aby uniknąć uszkodzenia części sprzętu, przy montażu nie należy używać narzędzi z napędem elektrycznym. 

• Poza dołączonymi narzędziami do montażu, niezbędne są również poniższe narzędzia:  

 

 
Jeden klucz nastawny 
 
Jeden śrubokręt Philips 
 
 

 

 

1. Aby zarejestrować sprzęt, w wyszukiwarce 

swojego komputera należy wpisać adres 

www.iconsupport.eu i zarejestrować posiadany 

produkt. Jest to również powiązane z poniższymi 

korzyściami:  

 

• Aktywacja gwarancji 
• Oszczędność czasu w razie konieczności 

kontaktu z Obsługą Klienta 
• Uzyskiwanie informacji o nowych wersjach 

oprogramowania i ofertach specjalnych. 

 

Uwaga: w razie braku dostępu do Internetu 

należy skontaktować się z Obsługą Klienta 

(patrz okładka niniejszej instrukcji) i 

zarejestrować sprzęt. 

1 

Jeśli posiadasz rozszerzoną gwarancję skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać link aktywujący gwarancję. 

Zgodnie z polskim prawem posiadasz standardową gwarancję na sprzęt. Warunki gwarancji znajdują się na końcu 

niniejszego podręcznika. W razie pytań skontaktuj się ze sprzedawcą (dane kontaktowe znajdują się na pierwszej 

stronie). 

http://www.iconsupport.eu/
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2. Upewnij się, że przewód zasilający jest 
odłączony.  

 

Wysuń sznurek do przeciągnięcia przewodu 
przymocowujący wspornik (81) do przodu 
podstawy (94). 

 

Następnie znajdź prawy wspornik (90). Poproś 
drugą osobę o przytrzymanie prawego wspornika 
w pobliżu podstawy (94). 

 

Patrz dołączony rysunek. Zawiąż sznurek do 
przeciągnięcia przewodu (A) w prawym 
wsporniku (90) mocno wokół końca przewodu 
wspornika (81). Następnie wsuń przewód 
wspornika do dolnego końca prawego wspornika, 
przeciągając drugi koniec sznurka do 
przeciągnięcia przewodu przez prawy wspornik. 

 

 

 

Zdjąć wiązkę mocujący drut pionowy (81) do 

przedniej części podstawy (94). Następnie 

Zidentyfikuj prawo pionowe (90). W pobliżu bazy 

znajduje się osoba, która posiada prawą Pionę 

(94). Patrz rysunek Wset. Związać opaskę (A) w 

prawej pozycji pionowej (90) bezpiecznie wokół 

końca pionowego drutu (81). Następnie włóż 

pionowy drut do dolnego końca prawej pionowej, 

jak wyciągnąć drugi koniec krawata drutu przez 

prawą pionowo. 

 

 

3. Umieść prawy wspornik (90) przy podstawie (94). 

Wciśnij przelotkę (77) do kwadratowego otworu 

(B) w prawym wsporniku. Należy uważać, aby nie 

ściskać przewodu uziemiającego (C). 

Następnie wyjąć i usunąć śrubę pokazaną na 

rysunku (D). 
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4. Umieścić prawy wspornik (90) przy podstawie 

(94). Należy uważać, aby nie ściskać 

przewodu uziemiającego (81).  

 

Przymocować prawy wspornik (90) i kółko (25) za 

pomocą dwóch śrub 3/8" x  2 3/8" (7), śruby 3/8" 

x 1 1/4" (63), śruby  3/8" x 1 3/4" (62) oraz 

czterech podkładek zabezpieczających 3/8" (13) 

tak jak zostało to pokazane na rysunku; na tym 

etapie nie należy jeszcze całkowicie dokręcać 

śrub. 

 

W taki sam sposób przymocować lewy 

wspornik (nie pokazano na rysunku). Uwaga: 

Z lewej strony nie ma przewodów. 

 

5. Odszukać lewą i prawą osłonę podstawy (82,83). 

Nasunąć lewą osłonę podstawy na lewy wspornik 

(89) oraz prawą osłonę podstawy na prawy 

wspornik (90). Na tym etapie nie wciskać 

jeszcze osłon podstawy na miejsce. 
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6. Przymocować poręcz (86) do prawego 

wspornika (90) za pomocą dwóch śrub 5/16" x 

2 1/2” (28) oraz dwóch podkładek 

zabezpieczających 5/16” (11); na tym etapie nie 

należy jeszcze całkowicie dokręcać śrub. 

Uważać, aby nie ściskać przewodu wspornika 

(81); dopilnować, aby przewód znalazł się po 

stronie wspornika oznaczonej na rysunku. 

 

W taki sam sposób należy przymocować poręcz 

(86) do lewego wspornika (89). Uwaga: Z lewej 

strony nie ma przewodów. 

 

Następnie wyjąć i usunąć śruby pokazane na 

rysunku (E). 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. WAŻNE: Aby uniknąć uszkodzenia 

poprzeczki z sensorami pulsu (93), nie 

należy używać narzędzi z napędem 

elektrycznym oraz nie należy nadmiernie 

dokręcać śrub #10 x 3/4" (9). 

Poprzeczkę z sensorami pulsu (93) należy 

umieścić w sposób pokazany na rysunku. 

Przymocować poprzeczkę z sensorami pulsu 

do poręczy (86) za pomocą czterech śrub # 10 

x 3/4" (9) oraz czterech podkładek 

zabezpieczających #10 (5); założyć wszystkie 

cztery śruby, a następnie je dokręcić. 

Następnie mocno dokręcić cztery śruby 

5/16" x 2 1/2" (28).  

W dalszej kolejności należy wyjąć sznurek do 

przeciągania (A) z przewodu wspornika (81). 

1 0  
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9. Spójrz na rysunek obok. Należy połączyć 

przewody (G, H). Złącza powinny  

z łatwością wsunąć się jedno w drugie  

i zatrzasnąć. Jeśli tak się nie stanie, należy 

przekręcić jedno ze złączy i spróbować 

ponownie. NIEPRAWIDŁOWE POŁĄCZENIE 

ZŁĄCZY GROZI USZKODZENIEM KONSOLI 

PO WŁĄCZENIU ZASILANIA. 

 

Następnie umieścić moduł konsoli (F) 

na wspornikach na poręczy (86); nie ściskać  

żadnych przewodów. Wsunąć przewody  

(G, H) do modułu konsoli (F). 

Przymocować moduł konsoli (F) za pomocą 

czterech śrub 1/4" x 1/2” (12), które zostały 

usunięte w kroku 8 oraz czterech podkładek 

zabezpieczających 1/4" (18). 

 

8. Umieścić podstawę konsoli (F) przednią stroną 

w dół na miękkiej powierzchni, aby uniknąć 

zarysowania podstawy konsoli. Wykręcić i 

zachować cztery śruby 1/4"  

x 1/2" (12). 

 

9. Hold the console assembly (F) near the Pulse 
Crossbar (93). 
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10. Poprowadzić przewód wspornika (81) przez 

jedną pętelkę ze sznurka (J) a przewód konsoli 

(K) przez drugą pętelkę w module konsoli (F). 

Połączyć przewód wspornika (81) z przewodem 

konsoli (K). Złącza powinny z łatwością 

wsunąć się jedno w drugie i zatrzasnąć. Jeśli 

tak się nie stanie, należy przekręcić jedno ze 

złączy i spróbować ponownie. 

NIEPRAWIDŁOWE POŁĄCZENIE ZŁĄCZY 

GROZI USZKODZENIEM KONSOLI PO 

WŁĄCZENIU ZASILANIA.  

Przeciągnąć sznurki (J) dookoła przewodu 

wspornika (81) oraz przewód konsoli (K) i odciąć 

końce sznurków. 

11. Dokręcić dwie śruby #8 x 1" (31) na module 

konsoli (F). 

12. Zlokalizować prawą i lewą tackę (27, 36). 

Przymocować tacki (27, 36) do podstawy  

konsoli (64) za pomocą ośmiu śrub #8 x 1/2" (1); 

nie należy dokręcać śrub zbyt mocno. 

 
1 2  



 

 

13 

79  

86  

14 

14 

87  

88  

85  
F 

14 86 

14 

14 

4 

11 

56  

M 
4 1  L  

11 

4 

M 

13. Zlokalizuj osłonę prawej poręczy (85). Umieścić 

osłonę prawej poręczy na prawej poręczy (86). 

Założyć dwie śruby z łbem grzybkowym #8 x 

3/4” (14) na dolną część osłony prawej poręczy; 

nie należy dokręcać śrub z łbem grzybkowym 

do końca. 

Następnie należy przesunąć osłonę prawej 

poręczy (85) do przodu do momentu aż zostanie 

ona oparta o moduł konsoli (F). Następnie 

dokręcić dwie śruby z łbem grzybkowym #8 x 

3/4” (14), nie należy dokręcać śrub z łbem 

grzybkowym zbyt mocno. 

W dalszej kolejności należy przymocować 

 osłonę prawej dolnej poręczy (88) za pomocą  

dwóch śrub z łbem grzybkowym 8 x 3/4” (14). 

W taki sam sposób należy przymocować 

osłonę lewej poręczy (79) oraz osłonę lewej 

dolnej poręczy (87).  

 

 

 

 

14. Uwaga: Jeśli bieżnia jest montowana na 

gładkiej powierzchni, podczas tego kroku 

może potoczyć się do przodu. 

Należy podnieść ramę (56) w taki sposób,  

aby znajdowała się w górnym położeniu. 

WAŻNE: Nie należy podnosić ramy poza 

pionowe położenie. Należy poprosić drugą 

osobę o przytrzymanie ramy aż do 

zakończenia kroku 16. 

Należy usunąć dwie śruby 5/16" x 3/4" (4) z 

poprzeczki zatrzasku (41). 

Poprzeczkę (41) należy ustawić w sposób 

pokazany na rysunku. Upewnić się,  

że naklejka z napisem „This side toward belt” 
(Tą stroną do pasa) (L) skierowana jest  

w stronę bieżni. Przymocować poprzeczkę 

zatrzasku do uchwytów (M) na ramie (56) za 

pomocą dwóch śrub 5/16" x 3/4" (4) oraz dwóch 

podkładek zabezpieczających 5/16" (11). 

1 3  



 

 

15 

34  
94 

N 

53  

6 

16 

56  

3 4  O  41 

53  

3 

15.  Usunąć nakrętkę 5/16" (34) oraz śrubę 5/16" x 1 

3/4" (6) z uchwytu na poprzeczce (94).  

 

Następnie ustawić zatrzask zamykający (53) tak 

jak to pokazano na rysunku.  

 

Przymocować dolny koniec zatrzasku 

zamykającego (53) do uchwytu na podstawie 

(94) za pomocą śruby 5/16" x 1 3/4" (6) i nakrętki 

5/16" (34).  

 

Następnie podnieść zatrzask zamykający (53) 

do pozycji pionowej i usunąć linkę (N)  

 

16. Usunąć nakrętkę 5/16" (34) oraz śrubę 5/16" x 2 

1/4" (3) z uchwytu na poprzeczce zatrzasku (41). 

 

Zrównać górny koniec zatrzasku zamykającego 

(53) z uchwytem na poprzeczce zatrzasku (41), 

wsunąć śrubę 5/16" x 2 1/4" (3) przez uchwyt i 

zatrzask zamykający. Spowoduje to 

wypchnięcie rozpórki (O) z zatrzasku 

zamykającego; usunąć rozpórkę. 

Następnie dokręcić nakrętkę 5/16" (34) na śrubie 

5/16" x 2 1/4" (3). Nie należy nadmiernie 

dokręcać nakrętki; zatrzask zamykający (53) 

musi mieć możliwość obracania się. 

Następnie należy obniżyć ramę (56).  
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17. Dokręć cztery śruby 3/8" x 2 3/8" (7), dwie śruby 

3/8" x 1 1/4" (63).  

Następnie dokręć dwie śruby 3/8" x 1 3/4" (62). 

Koła (25) muszą się swobodnie obracać. 

Ustaw lewą wewnętrzną osłonę podstawy (99) na 

dolnym końcu lewego wspornika (89). Następnie 

wsunąć lewą osłonę podstawy (82) w dół i 

wcisnąć do lewej wewnętrznej osłony podstawy. 

Ustaw prawą wewnętrzną osłonę podstawy (100) 

na dolnym końcu prawego wspornika (90). 

Następnie wsunąć prawą osłonę podstawy (83) w 

dół i wcisnąć do prawej wewnętrznej osłony 

podstawy. 

 

18. Wcisnąć dwa zatrzaski (nie pokazano na 

rysunku) na uchwycie na tablet (98) w otwory (P) 

w module konsoli (F). 

Następnie przymocować uchwyt na tablet (98) za 

pomocą czterech śrub maszynowych  

#8 x 5/8” (38). Wskazówka: W pierwszej  

kolejności należy założyć dwie górne śruby  

maszynowe, a następnie dwie dolne.  

Nie należy zbyt mocno dokręcać śrub  

maszynowych. 

WAŻNE: Uchwyt na tablet (98) został 

zaprojektowany do użytku z większością 

pełnowymiarowych tabletów. W uchwycie na 

tablet nie należy umieszczać żadnych innych 

elektronicznych urządzeń ani przedmiotów. 

 

19. Przed przystąpieniem do obsługi bieżni należy upewnić się, że wszystkie części zostały prawidłowo 

dokręcone. Jeśli na bieżni umieszczona jest plastikowa folia ochronna, należy ją zdjąć.  

Aby uniknąć uszkodzenia podłogi lub dywanu pod bieżnią należy umieścić matę. Aby uniknąć 

uszkodzenia konsoli, ustawić bieżnię tak, aby nie padało na nią bezpośrednio światło słoneczne. 

Dołączony klucz sześciokątny odłożyć w bezpieczne miejsce; jest on potrzebny do regulacji pasa bieżni. 

Uwaga: W zestawie mogą znajdować się dodatkowe części. 
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 NIEBEZPIECZEŃSTWO: 
Nieprawidłowe podłączenie przewodu uziemiającego 

może skutkować podwyższonym ryzykiem porażenia 

prądem. W przypadku wątpliwości co do tego, czy 

produkt został prawidłowo uziemiony, należy 

zwrócić się o pomoc do wykwalifikowanego 

elektryka lub serwisanta. Nie należy w żaden 

sposób modyfikować wtyczki dołączonej do produktu 

— jeśli nie pasuje ona do gniazda, należy zwrócić się 

do wykwalifikowanego elektryka z prośbą  

o zainstalowanie odpowiedniego gniazda. 

 

JAK KORZYSTAĆ ZE SPRZĘTU FITNESS 

PODŁĄCZANIE KABLA ZASILAJĄCEGO DO 

GNIAZDKA 

 

Niniejszy produkt musi zostać uziemiony.  W razie 

niepoprawnego funkcjonowania lub awarii, uziemienie 

stanowi ścieżkę najmniejszego oporu dla prądu 

elektrycznego i zmniejsza ryzyko porażenia prądem. 

Ten produkt wyposażony jest w kabel zasilający  

z przewodem uziemiającym i wtyczkę z uziemieniem. 

WAŻNE: W razie uszkodzenia kabla zasilającego 

należy wymienić kabel na nowy, zalecany przez 

producenta. 

 

W celu podłączenia kabla zasilającego do gniazdka 

należy postępować zgodnie z poniższymi 

wskazówkami. 

 

1. Wsuń zaznaczony koniec kabla zasilającego do 

gniazda sprzętu fitness. 

2. Podłącz kabel zasilający do odpowiedniego 

gniazda, które jest prawidłowo zamontowane i 

uziemione zgodnie z wszystkimi lokalnymi 

zasadami i rozporządzeniami.  

Gniazdo na sprzęcie 

Kabel zasilający 



 
* Wersja Twojej konsoli może się nieznacznie różnić od powyższej przedstawionej na diagramie. Niemniej 

jednak poniżej opisana funkcjonalność będzie miała podobne zastosowanie. W razie pytań lub problemów 

skontaktuj się ze sprzedawcą. 

 

Produkty z tabletem/ekranem dotykowym występują tylko w języku systemowym: angielskim.  

 

Zaawansowana konsola oferuje szereg funkcji, dzięki którym ćwiczenia stają się skuteczniejsze  

i przyjemniejsze. 

 

Konsola wyposażona jest w bezprzewodową technologię umożliwiającą połączenie jej z iFit. iFit to dostęp do 

biblioteki zróżnicowanych programów treningowych, możliwość tworzenia własnych treningów, śledzenia rezultatów 

oraz dostęp do wielu innych funkcji ułatwiających realizację celów sprawnościowych. Istnieje również możliwość 

podłączenia tableta i użytkowania aplikacji iFit® Bluetooth (nie dotyczy sprzętów z wbudowanym tabletem) 

 

W wybranych modelach pomiar rytmu pracy serca możliwy jest za pomocą dotykowych sensorów umieszczonych na 

uchwytach/poręczach lub bezprzewodowo za pomocą napiersiowego pasa telemetrycznego (pas w zestawie lub do 

kupienia osobno). 

 

Korzystając z trybu manualnego, można zmieniać prędkość, opór oraz nachylenie sprzętu (w zależności o typu i 

modelu) za dotknięciem jednego przycisku. Podczas ćwiczeń wyświetlane są bieżące informacje o przebiegu 

ćwiczeń. 

 

Dodatkowo, konsola wyposażona jest w gotowe programy ćwiczeń. Każdy program automatycznie kontroluje 

prędkość, opór lub nachylenie (w zależności od typu i modelu sprzętu), prowadząc użytkownika przez skuteczny i 

efektywny trening.  

 

Trening oparty na WATach zmienia obciążenie, aby utrzymać moc watów w pobliżu poziomu docelowego (dla 

wybranych sprzętów). Funkcja WATT nie jest dostępna we wszystkich modelach. 

 

DIAGRAM 
KONSOLI 



Podczas ćwiczeń można również słuchać ulubionej muzyki bądź książek audio za pośrednictwem systemu 

dźwiękowego konsoli. 

 

Uwaga: jeśli na konsoli znajduje się folia ochronna, należy ją usunąć. 

 

Uwaga: konsola może wyświetlać prędkość oraz dystans w milach lub kilometrach. Aby zmienić jednostkę należy 

kilkukrotnie nacisnąć przycisk Standard/Metric. Dla ułatwienia, wszystkie dalsze wskazówki odnoszą się do mil. 

 

WŁĄCZANIE ZASILANIA 
 

WAŻNE: Jeśli sprzęt wystawiono na działanie niskich temperatur, przed włączeniem zasilania należy 

odczekać, aż osiągnie on temperaturę pokojową. W przeciwnym razie wyświetlacz konsoli lub inne elementy 

elektryczne mogą ulec uszkodzeniu. 

 

Podłączyć przewód zasilający do kontaktu. Znaleźć wyłącznik na ramie w pobliżu kabla zasilającego. Upewnić się, 

że wyłącznik jest w pozycji Reset. 

 
Następnie, stojąc na szynach bocznych (bieżnia) należy zlokalizować klips podłączony do klucza i wsunąć go za pasek 
ubrania. Następnie, wsunąć klucz do konsoli. 
 
Uwaga: należy odczekać krótką chwilę do momentu, aż konsola będzie gotowa do użytku.  
 

WAŻNE: W sytuacji awaryjnej klucz można wyciągnąć z konsoli, co spowoduje spowolnienie, a następnie 

zatrzymanie pasa bieżni. Ostrożnie przetestować klips wykonując kilka kroków w tył; jeśli klucz nie został 

wyciągnięty z konsoli, dopasować pozycję klipsa. 

 

JAK KORZYSTAĆ Z EKRANU DOTYKOWEGO 
 

Konsola posiada tablet z kolorowym ekranem dotykowym. Poniższe informacje pomogą Ci korzystać z ekranu 

dotykowego: 

 

• Konsola działa podobnie do innych tabletów. Możesz klikać w ekran lub przesuwać palcem po ekranie w celu 

przeniesienia określonych obrazów np. wyświetleń (podsumowań) ćwiczeń. Nie jest możliwe powiększanie lub 

pomniejszania obrazów poprzez przesuwanie palcem. Ekran dotykowy nie jest odporny na mocne 

naciskanie/dotykanie. Należy użytkować go z należytą ostrożnością. 

 

• Aby wpisać informacje w polu tekstowym, najpierw dotknij pola tekstowego, aby wyświetlić klawiaturę. Aby użyć 

cyfr lub innych znaków na klawiaturze, dotknij przycisk ?123. Aby wyświetlić więcej znaków, dotknij Alt. Ponownie 

dotknij Alt, aby powrócić do klawiatury numerycznej. Aby powrócić do klawiatury Letter, dotknij ABC. Aby użyć 

dużego znaku, dotknij przycisku Shift (symbol strzałki w górę). Aby użyć wielu wielkich liter, ponownie dotknij 

przycisku Shift. Aby powrócić do klawiatury pisanej małymi literami, dotknij przycisku Shift po raz trzeci. Aby usunąć 

ostatni znak, dotknij przycisku kasowania (strzałka skierowana do tyłu z symbolem X). 

 

JAK SKONFIGUROWAĆ KONSOLĘ 
 
Zanim użyjesz sprzęt po raz pierwszy, należy skonfigurować konsolę. 

 

1. Połącz się ze swoją siecią bezprzewodową 

 

Aby używać treningów iFit i korzystać z kilku innych funkcji konsoli, konsola musi być podłączona do sieci 
bezprzewodowej. Postępuj zgodnie z monitami na ekranie, aby podłączyć konsolę do sieci bezprzewodowej. 

 
2. Dostosuj ustawienia 

 

Postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie, aby ustawić pożądaną jednostkę miary i swoją strefę czasową. 

 



3. Zaloguj się lub utwórz swoje konto iFit 
 
Postępuj zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się na swoje konto iFit lub utworzyć 
konto iFit. Możesz założyć konto iFit korzystając z własnego komputera poprzez stronę www.ifit.com. 
 

4. Poznaj funkcjonalność swojej konsoli 
 
Podczas pierwszego użycia konsoli prezentacja przedstawi funkcje konsoli. Uwaga: aby ponownie obejrzeć 
prezentację w dowolnym momencie, należy dotknąć przycisk Profile w prawym dolnym rogu, następnie przycisk 
Settings i ostatecznie zjechać do sekcji How it works.. 
 
5. Sprawdź aktualizacje oprogramowania 
 
Dotknij przycisk Profile w prawym dolnym rogu, aby wejść w ustawienia głównego menu. Następnie wybierz sekcję 
Maintenance (konserwacja), a następnie dotknij przycisk Update (aktualizacja), aby sprawdzić, czy są dostępne 
aktualizacje oprogramowania. 
 

6. Kalibracja systemu nachylenia 
 
Dotknij przycisk Profile, następnie wybierz ustawienia głównego menu, wybierz sekcję Maintenance, dotknij przycisk 
Calibrate Incline a następnie przycisk Begin, aby skalibrować system nachylenia rampy. Rampa będzie się podnosić 
i obniżać podczas kalibracji.  
 
Konsola jest teraz gotowa do rozpoczęcia pracy. Poniższe strony wyjaśniają treningi i inne funkcje konsoli. 
 
UWAGA: jeśli na konsoli znajduje się folia ochronna należy ją usunąć. Aby uniknąć uszkodzeń platformy 
należy korzystać ze sprzętu wyłącznie w czystych butach sportowych.  
 

JAK KORZYSTAĆ Z TRYBU MANUALNEGO (RĘCZNEGO) 
 
1. Włóż klucz do konsoli (bieżnia), dotknij ekran lub naciśnij dowolny przycisk na konsoli, aby ją włączyć. 
 
2. Wybierz główne menu 

 

Po włączeniu, po chwili pojawi się ekran głównego menu. Jeśli znajdujesz się w menu ustawień lub treningów, dotknij 

strzałki wstecz lub przycisku X na ekranie, aby powrócić do głównego menu.  

 

Uwaga: jeśli chcesz korzystać z bezprzewodowego pasa napiersiowego, należy go założyć przed uruchomieniem 

pasa bieżni. Konsola automatycznie wykryje tętno w ciągu 30 sekund po rozpoczęciu treningu. 

  
3. Zmiana parametrów zgodnie z potrzebami. 
 
Bieżnia: rozpoczęcie pracy pasa oraz zmiana prędkości / nachylenia rampy  
 

Dotknij przycisk Manual Start w prawym górnym rogu ekranu lub dotknij przycisk Start na konsoli, aby uruchomić 

pas. Pas zacznie się powoli poruszać. W czasie treningu zmieniaj prędkość na pożądaną wartość poprzez dotykanie 

przycisków Przytrzymaj wciśnięty przycisk, aby szybciej zmienić ustawienie prędkości. Do zmiany prędkości można 

również używać ponumerowanych przycisków. Aby zatrzymać pas, dotknij przycisk Stop lub dotknij ekranu. Aby 

ponownie uruchomić pas, dotknij przycisk Start. 

 
Aby zmienić nachylenie rampy należy korzystać z ponumerowanych przycisków szybkiej zmiany lub naciskając 
przyciski zwiększania i zmniejszania nachylenia rampy. Uwaga: przed pierwszym użyciem należy skalibrować system 
nachylenia rampy. 
 

Pozostałe sprzęty: zmiana oporu / prędkości / nachylenia rampy. 

 
Dotknij przycisk Manual Start i rozpocznij ćwiczenia. 

http://www.ifit.com/


Można zmienić opór, prędkość naciskając jeden z ponumerowanych przycisków szybkiej zmiany oporu/prędkości lub 
naciskając przyciski zwiększania i zmniejszania oporu/prędkości. 
Aby zmienić nachylenie rampy należy korzystać z ponumerowanych przycisków szybkiej zmiany lub naciskając 
przyciski zwiększania i zmniejszania nachylenia rampy. 
 
4. Śledź swoje postępy 
 
Konsola umożliwia kilka trybów wyświetlania. Wybrany tryb wyświetlania określi, które informacje o treningu zostaną 
wyświetlone. 
 
Wybierz żądany tryb wyświetlania lub przeglądaj statystyki i wykresy, przeciągając w dół na ekranie.  
 
Możesz także dotknąć przycisku więcej (symbol +), aby wyświetlić statystyki lub wykresy. 
 
W razie potrzeby dostosuj poziom głośności, naciskając przyciski zwiększania i zmniejszania głośności na konsoli. 
 
Aby wstrzymać trening, po prostu dotknij ekranu lub przycisku Stop. Aby kontynuować trening, po prostu wznów 
ćwiczenia lub dotknij przycisk Resume lub przycisk Start. 
 
Aby zakończyć sesję treningu, najpierw dotknij ekranu, aby wstrzymać trening. Następnie dotknij Finish (zakończ); 
podsumowanie treningu pojawi się na ekranie. Ponownie dotknij Finish (zakończ), aby powrócić do menu głównego. 

Bieżnia: biegając, na ekranie mogą pojawiać się następujące informacje dot. treningu: 

 

• Nachylenie rampy 

• Przebyty czas 

• Szacunkowa ilość spalonych kalorii 

• Szacunkowa ilość spalonych kalorii w ciągu godziny 

• Tętno chwilowe 

• Tętno średnie 

• Przebyty dystans 

• Tempo 

• Chwilowa prędkość pasa 

• Średnia prędkość pasa 

• Tor pokazujący bieg na ¼ mili (400 m) 

 
5. Zmierz swoje tętno 

 

Tętno możesz mierzyć za pomocą dotykowych sensorów pomiaru pulsu na uchwytach/poręczach lub 

bezprzewodowo za pomocą napiersiowego pasa telemetrycznego (pas w zestawie lub do kupienia osobno).  

 

Konsola jest kompatybilna z pasami BLUETOOTH® Smart. Uwaga: podczas korzystania z sensorów oraz pasa w tym 

samym czasie, pomiar z pasa bezprzewodowego będzie wykonywany jako pierwszy 

 

Jeśli na metalowych stykach/sensorach znajduje się folia ochronna należy ją usunąć. Upewnij się, że ręce są czyste.  

 

Połóż dłonie na stykach na około 10 sekund. Unikaj poruszania rękami lub ścisłego trzymania styków. Należy 

pamiętać, że pomiar pulsu za pomocą sensorów podaje wyniki przybliżone (orientacyjne). Nie jest to produkt 

medyczny. W celu uzyskania dokładniejszych wyników, zalecamy stosowanie pasa telemetrycznego. 

 

Jeśli wyświetlacz nie pokazuje twojego tętna, upewnij się, że twoje ręce są ustawione zgodnie z opisem. Uważaj, aby 

nie przesuwać nadmiernie rąk lub mocno ściskać styków. Aby uzyskać optymalną wydajność, wyczyść styki miękką 

ściereczką; nigdy nie używaj alkoholu, środków ściernych ani chemikaliów do czyszczenia styków. 

 

 

 

 



6. Wentylator 

 

Wentylator ma kilka ustawień prędkości, w tym tryb automatyczny. Gdy wybrany jest tryb automatyczny, prędkość 

wentylatora będzie automatycznie zwiększana lub zmniejszana wraz ze wzrostem lub zmniejszeniem prędkości 

treningu. Naciskaj kilkukrotnie przyciski zwiększania i zmniejszania wentylatora, aby wybrać prędkość wentylatora 

lub go wyłączyć. 

 

7. Po zakończeniu wciśnij przycisk zasilający do pozycji Off (wyłączony) i odłącz przewód zasilający. 

 

Bieżnia: naciśnij przycisk Stop lub dotknij ekranu, następnie dotknij przycisk Finish. Na ekranie pojawi się 

podsumowanie treningu. Można zapisać lub opublikować wyniki treningu – postępuj zgodnie ze wskazówkami na 

ekranie. Następnie usuń klucz z konsoli.  

 

Wciśnij przycisk zasilający do pozycji Off, następnie odłącz przewód zasilający. 

 

 WAŻNE: niewykonanie powyższej czynności może skutkować szybszym zużyciem elementów elektrycznych 

sprzętu.  

 

JAK KORZYSTAĆ Z PROGRAMÓW TRENINGOWYCH 
 
1. Włącz konsolę 

 
Rozpocznij ćwiczenie lub naciśnij dowolny przycisk na konsoli, aby włączyć konsolę. Po włączeniu konsoli rozlegnie 
się sygnał dźwiękowy i konsola będzie gotowa do użycia. 
 
2. Wybierz trening na panelu 

 
Wybierz trening z panelu, naciśnij przycisk Workout Apps, aż żądany trening pojawi się na wyświetlaczu. Po wybraniu 
programu treningowego na wyświetlaczu pojawi się nazwa treningu i czas trwania treningu lub liczba spalonych 
kalorii. Na wyświetlaczu pojawi się również maksymalna prędkość i maksymalny poziom oporu dla treningu. 
 
3. Zacznij ćwiczyć, aby rozpocząć trening 

 
Każdy trening podzielony jest na jednominutowe segmenty. Dla każdego segmentu zaprogramowany jest jeden 
poziom oporu i jedna prędkość docelowa. Uwaga: Ten sam poziom oporu i / lub prędkość docelową można 
zaprogramować dla kolejnych segmentów. 
 
Na końcu każdego odcinka treningu zabrzmi seria dźwięków. Jeśli dla następnego segmentu zaprogramowany 
zostanie inny poziom oporu i / lub prędkość celu, na wyświetlaczu pojawi się poziom oporu i / lub docelowa prędkość, 
aby ostrzec. Opór pedałów zmieni się automatycznie. 
 
Podczas ćwiczeń utrzymuj prędkość w pobliżu prędkości docelowej dla bieżącego odcinka. 
 
WAŻNE: Prędkość docelowa ma jedynie motywować. Rzeczywista prędkość ćwiczenia może być mniejsza niż 
prędkość docelowa. Upewnij się, że trenujesz z prędkością, która jest dla Ciebie wygodna. 
 
Jeśli the poziom oporu dla bieżącego odcinka jest zbyt wysoki lub zbyt niski, można ręcznie zmienić ustawienie, 
naciskając przyciski szybkiego oporu.  
 
WAŻNE: Po zakończeniu bieżącego odcinka treningu parametry treningu automatycznie dostosują się do poziomu 
oporu zaprogramowanego dla następnego segmentu. 
 
Trening będzie kontynuowany aż do zakończenia ostatniego odcinka. Aby przerwać trening w dowolnym momencie, 
przestań ćwiczyć. Czas będzie migać na wyświetlaczu. Aby wznowić trening, po prostu kontynuuj ćwiczenia. 
Aby zakończyć trening, naciśnij przycisk Zakończ / Podsumowanie. Podsumowanie treningu pojawi się na ekranach 
przez kilka sekund. 

 



JAK KORZYSTAĆ Z PROGRAMÓW IFIT  
 
Aby użyć treningu iFit, konsola musi być podłączona do sieci bezprzewodowej. Wymagane jest także konto iFit 
założone na www.ifit.com. 
 
1. Dodaj treningi do swojego harmonogramu na iFit.com 

 
W Twoim komputerze, smartfonie, tablecie lub innym urządzeniu, otwórz przeglądarkę internetową, przejdź do 
witryny iFit.com i zaloguj się na swoje konto iFit. 
 
Następnie przejdź do Menu> Biblioteka na stronie internetowej. Przeglądaj programy treningowe w bibliotece i dołącz 
do wybranych treningów. 
 
Następnie przejdź do Menu> Harmonogram, aby wyświetlić swój harmonogram. Wszystkie treningi, które dołączyłeś, 
pojawią się w Twoim harmonogramie; możesz uporządkować lub usunąć treningi według swojego harmonogramu 
według potrzeb. 
 
Możesz również stworzyć trening na mapie i dodać do kalendarza na bieżący dzień. 
 
2. Wybierz menu główne 

 
Po włączeniu konsoli menu główne pojawi się na ekranie. 
 
Jeśli jesteś w trakcie treningu, dotknij ekranu, dotknij opcji Pauza, dotknij Zakończ, a następnie dotknij Zakończ, aby 
powrócić do menu głównego. Jeśli znajdujesz się w menu ustawień, dotknij przycisku Wstecz (symbol strzałki), a 
następnie dotknij przycisku zamykania (symbol x), aby powrócić do menu głównego. 
 
3. Zaloguj się na swoje konto iFit 

 
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, dotknij przycisku profilu (symbol osoby) u dołu ekranu, aby zalogować się na swoje 
konto iFit. Postępuj zgodnie z monitami na ekranie, aby wprowadzić swoją nazwę użytkownika i hasło. 
 
Aby przełączyć użytkowników na swoje konta iFit, dotknij przycisku profilu, a następnie dotknij Zarządzaj kontami. 
Jeśli więcej niż jeden użytkownik jest powiązany z kontem, pojawi się lista użytkowników. Wybierz nazwę żądanego 
użytkownika. 
 
4. Wybierz trening iFit, który wcześniej dodałeś do swojego harmonogramu na iFit.com 

 
Zanim załadują się treningi iFit, musisz dodać je do swojego harmonogramu na iFit.com na dzień bieżący (zobacz 
krok 1). 
Aby załadować trening iFit z iFit.com na konsolę, dotknij przycisku kalendarza (symbol kalendarza) na dole ekranu. 
Po załadowaniu treningu na ekranie pojawi się przegląd treningu, który zawiera szczegóły, takie jak czas trwania i 
odległość treningu oraz przybliżoną liczbę spalonych kalorii podczas treningu. 
 
5.  Rozpocznij trening 

 
Kliknj Start, aby rozpocząć trening. Trening będzie funkcjonował w taki sam sposób, jak trening mapowy lub wgrany 
w panel program treningowy. 

 

JAK KORZYSTAĆ Z TRENINGU NA MAPIE 
 

Uwaga: aby korzystać z tego typu treningów, konsola musi być połączona z siecią bezprzewodową.  

 

1. Włóż klucz do konsoli (bieżnia) / włącz konsolę (pozostałe sprzęty). 

 
2. Wybierz menu główne lub bibliotekę treningów 
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Dotknij ikony w lewym dolnym rogu ekranu (menu główne lub biblioteka treningów).  

 

3. Wybierz trening na mapie 

 

Dotknij na ekranie ikonę pożądanego treningu. Uwaga: polecane treningi na mapie będą się regularnie zmieniać. Aby 

zapisać wybrane treningi, dodaj je do ulubionych naciskając ikonę serca w prawym górnym rogu ekranu. Aby zapisać 

wybrane treningi należy być zalogowanym na swoim koncie iFit. Bieżnia: aby wyznaczyć własną trasę na mapie, 

postępuj zgodnie ze wskazówkami z sekcji HOW TO USE A DRAW YOUR OWN MAP WORKOUT po prawej stronie.  

Po wybraniu treningu na ekranie pojawi się przegląd treningu, który zawiera szczegóły, takie jak czas trwania i 

odległość treningu oraz przybliżoną liczbę spalonych kalorii podczas treningu. 

 

4. Rozpocznij trening 

 

Dotknij przycisku Start, aby rozpocząć trening.  

Bieżnia: chwilę po dotknięciu Start pas bieżni zacznie się ruszać. Trzymaj się poręczy i rozpocznij marsz / bieg.  

Podczas niektórych treningów na ekranie pojawi się mapa trasy i znacznik wskazujący twoje postępy. Dotknij 

przycisków na ekranie, aby wybrać żądane opcje mapy. 

Tryby wyświetlania będą pokazywać postępy. 

Aby wybrać żądany tryb wyświetlania lub wyświetlić statystyki i wykresy, przesuń palcem w dół na ekranie. Możesz 

także dotknąć przycisku więcej (symbol +), aby wyświetlić statystyki lub wykresy. 

Trening będzie działał w taki sam sposób, jak tryb ręczny. 

Podczas niektórych treningów ekran może pokazywać prędkość docelową. Podczas ćwiczeń utrzymuj prędkość w 

pobliżu prędkości docelowej pokazanej na ekranie. Może pojawić się komunikat z prośbą o zwiększenie, 

zmniejszenie lub utrzymanie prędkości. 

Prędkość docelowa ma jedynie motywować. Rzeczywista prędkość treningu może być mniejsza niż prędkość 

docelowa. Upewnij się, że trenujesz z prędkością, która jest dla Ciebie wygodna. 

 

Jeśli poziom oporu/prędkości/nachylenia jest zbyt wysoki lub zbyt niski, można ręcznie zmienić ustawienie.  

 

Uwaga: Cel kalorii pokazany w opisie treningu jest oszacowaniem liczby kalorii spalanych podczas treningu. 

Rzeczywista liczba spalonych kalorii zależy od różnych czynników, takich jak np. waga.  

 

Ponadto, jeśli ręcznie zmienisz poziom oporu czy nachylenia rampy, wpłynie to na spalane kalorie. 

 

Aby wstrzymać trening, dotknij ekranu lub przestań ćwiczyć. Aby zakończyć trening, dotknij Zakończ. Aby 

kontynuować trening, wznów ćwiczenia. 

 

Gdy trening się zakończy, na ekranie pojawi się jego podsumowanie. Możesz opublikować wyniki, używając jednej z 

opcji na ekranie. Następnie dotknij Zakończ, aby powrócić do menu głównego. 

 

Bieżnia: gdy trening dobiegnie końca, pas bieżni zwolni a następnie zatrzyma się a na ekranie pojawi się 

podsumowanie.  

 
5. Dokonuj pomiarów pracy serca (opcja) 

 
6. Steruj ustawieniami wentylatora (opcja)  

 
7. Po zakończeniu ćwiczeń wciśnij przycisk zasilający do pozycji Off (wyłączony) i odłącz przewód 

zasilający 
 
Bieżnia: usuń klucz z konsoli. 
 

TWORZENIE WŁASNEGO TRENINGU W OPARCIU O MAPĘ 
 

Wymagane jest połączenie z siecią bezprzewodową. 

 



1. Włóż klucz do konsoli (bieżnia) / włącz konsolę (pozostałe sprzęty). 

 

2. Wybór opcji 

 
Bieżnia: aby wybrać opcję własnego treningu opartego o mapę dotknij przycisk “Draw Your Own Map” na ekranie.  

Pozostałe sprzęty: wybierz opcję „Create” lub symbol mapy. 
 
3. Rysowanie własnej mapy treningu 

 
Przejdź do obszaru na mapie, w którym chcesz narysować swój trening, przesuwając palcami po ekranie. Dotknij 
ekranu, aby dodać punkt początkowy treningu. Następnie dotknij ekranu, aby dodać punkt końcowy treningu. Jeśli 
chcesz rozpocząć i zakończyć trening w tym samym miejscu, dotknij opcji Loop lub Out & Back po lewej stronie 
ekranu. Możesz także wybrać, czy chcesz, aby Twój trening został przyciągnięty do drogi. 

Jeśli pomylisz się, użyj przycisku Undo (Cofnij) po lewej stronie ekranu.  

 
Na ekranie wyświetlone zostaną statystyki wysokości i odległości dla twojego treningu. Wedle uznania można zmienić 
z góry ustawioną prędkość. 
 
4. Zapisywanie treningu 

 

Dotknij przycisk Touch the Save New Workout w lewym dolnym rogu ekranu. Możesz dodać nazwę treningu, jego 

opis – następnie dotknij ikony z symbolem > .  

 
5. Rozpocznij trening 

 

Dotknij przycisku Start, aby rozpocząć trening.  

Bieżnia: chwilę po dotknięciu przycisku Start pas bieżni zacznie się ruszać. Trzymaj się poręczy i rozpocznij 

marsz/bieg.  

 

 
6. Monitoruj postępy treningu. 

 
7. Dokonuj pomiarów pracy serca (opcja). 

 
8. Steruj ustawieniami wentylatora (opcja). 

 
9. Po zakończeniu ćwiczeń wciśnij przycisk zasilający do pozycji Off (wyłączony) i odłącz przewód 

zasilający 
 
Bieżnia: usuń klucz z konsoli. 
 

TRENINGI OPARTE O DYSTANS LUB CZAS 
 

Uwaga: konsola musi być podłączona do sieci bezprzewodowej. Wymagane jest również posiadanie aktywnego 

konta iFit.  

 
1. Dodawanie treningów do swojego harmonogramu na iFit.com. 

 

Na komputerze, smartphonie, tablecie lub innym urządzeniu wejdź na iFit.com, i zapisz się.  

Wejdź w Menu > Library, pobierz programy z biblioteki i dołącz do wybranych treningów.  

Wejdź ponownie w Menu > Schedule, aby zobaczyć swój harmonogram. Wszystkie treningi, do których dołączyłeś 

pojawią się w harmonogramie, wedle potrzeb możliwe jest modyfikowanie lub usuwanie treningów z harmonogramu.  

 
2. Włóż klucz do konsoli 

 
3. Wybierz główne menu  
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4. Logowanie na konto iFit. 
 
Jeśli do tej pory tego nie zrobiłeś, dotknij przycisk Login na swoim koncie iFit. Wpisz nazwę użytkownika I hasło i 
dotknij przycisk Submit. Aby wyjść z okna logowania dotknij przycisk Cancel. Aby przełączyć użytkowników na swoje 
konta iFit, dotknij przycisk Profile, a następnie Arrange accounts. Jeśli więcej niż jeden użytkownik jest powiązany z 
kontem, pojawi się lista użytkowników. Wybierz nazwę żądanego użytkownika. 
 
5. Wybierz trening oparty o dystans lub czas, który wcześniej został dodany do harmonogramu na  iFit.com 
 
Dotknij ikony kalendarza, aby pobrać trening (dystans lub czas) ze swojego harmonogramu.  
Uwaga: przed pobraniem konieczne jest dodanie treningów do swojego harmonogramu na iFit.com na dzień bieżący. 
Po wybraniu treningu na ekranie wyświetli się jego nazwa, szacunkowy czas trwania i dystans. 
 
6.  Rozpocznij trening 

 

Kliknij Start aby rozpocząć. Uwaga: podczas tego typu treningów, na ekranie nie jest wyświetlana mapa trasy.  

 

7. Monitoruj postępy treningu 

  
Na ekranie pojawi się przebyty dystans/czas oraz dystans/czas do pokonania. 
 
8. Dokonuj pomiarów pracy serca (opcja) 

 
9. Steruj ustawieniami wentylatora (opcja) 

 
10. Po zakończeniu usuń klucz z konsoli (bieżnia), wciśnij przycisk zasilający do pozycji Off (wyłączony) i 

odłącz przewód zasilający 
 

ŚLEDZENIE POSTĘPÓW NA WYŚWIETLACZACH 
 
Śledź swoje postępy na wyświetlaczu. Wyświetlacz może wyświetlać następujące informacje o treningu: 
 
Kalorie (ikona płomienia) - po wybraniu trybu ręcznego, wyświetlacz pokazuje przybliżoną liczbę spalonych kalorii. 
Po wybraniu programu treningowego na wyświetlaczu pojawi się przewidywalna liczba spalonych kalorii. 
 
Kalorie na godzinę (Cals / Hr) - ten ekran pokazuje przybliżoną liczbę spalanych kalorii na godzinę. 
 
Odległość - ten wyświetlacz pokazuje odległość, którą pokonałeś w milach (mi) lub kilometrach (km). 
 
Puls (BPM) - ten ekran pokazuje tętno w uderzeniach na minutę (bpm), gdy używasz monitora tętna na rękę lub 
opcjonalnego monitora tętna w klatce piersiowej 
 
Średnie tętno (BPM AVG) - ten ekran pokazuje średnie tętno w uderzeniach na minutę (uderzeń na minutę) w 
przypadku korzystania z monitora tętna na rękę lub opcjonalnego monitora tętna w klatce piersiowej. 
 
Opór - ten wyświetlacz pokaże poziom oporu przez kilka sekund za każdym razem, gdy zmienia się poziom oporu. 
 
RPM - ten wyświetlacz pokazuje prędkość pedałowania w obrotach na minutę (rpm). 
 
Średnia obr / min (RPM AVG) - ten wyświetlacz pokazuje średnią prędkość w obrotach na minutę (rpm). 
 
Prędkość - ten wyświetlacz pokazuje prędkość w milach na godzinę lub kilometrach na godzinę.  
 
Czas - po wybraniu trybu ręcznego na wyświetlaczu pojawi się upływający czas. Po wybraniu programu ćwiczeń z 
panelu na wyświetlaczu pojawi się czas pozostały do zakończenia treningu lub upływu czasu. 
 
Waty - ten wyświetlacz pokazuje przybliżoną moc wyjściową w watach. 
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Średnia WAT (AVG) - ten ekran pokazuje przybliżoną średnią moc wyjściową w watach za trening. 
 
Tryb skanowania i tryb priorytetu - wyświetlanie kalorii i watu następuje w cyklu naprzemiennym (tryb skanowania). 
Aby wybrać wyświetlanie kalorii lub watów w celu wyświetlania ciągłego (tryb priorytetowy), naciśnij kilkakrotnie 
przycisk zwiększania lub zmniejszania obok przycisku Enter, aż pojawi się żądany ekran. Aby powrócić do trybu 
skanowania, naciśnij kilkakrotnie przycisk zwiększania, aż pojawi się słowo SCAN. 
 
Naciśnij przycisk Home, aby wyjść z programu ćwiczeń i powrócić do menu głównego. W razie potrzeby ponownie 
naciśnij przycisk Home. 
 
Naciśnij przycisk Zakończ / Podsumowanie, aby zakończyć trening i wyświetlić podsumowanie treningu.  
 
Podsumowanie treningu pojawi się na ekranach przez kilka sekund. 

 

TRENING WATTS (dla wybranych sprzętów) 
 

1.  Włącz konsolę 
 
Rozpocznij trening lub naciśnij dowolny przycisk na konsoli, aby ją włączyć. Po włączeniu wyświetlacze podświetlą 
się i konsola będzie gotowa do użycia. 
 

2. Wybierz trening WATT  
 

Naciśnij kilkukrotnie przycisk Performance, aż dojdziesz do ostatniego treningu. Nazwa treningu WAT i docelowa 
moc watów dla treningu pojawi się na wyświetlaczu. 
 

3. Wprowadź ustawienia docelowe watów 
 

Naciskaj przyciski zwiększania i zmniejszania oporu (Quick Resistance). 
 

4. Zacznij ćwiczyć, aby rozpocząć trening 
 

Podczas treningu konsola będzie regularnie porównywać moc wyjściową watów z docelowym ustawieniem watów. 
Utrzymuj moc watów w pobliżu ustawienia docelowego dostosowując prędkość. 
 

Jeśli moc w watach jest poniżej lub powyżej docelowej mocy, opór sprzętu automatycznie zwiększy się lub zmniejszy, 
aby zbliżyć moc watów do docelowych ustawień. 
 

Zmień ustawienia mocy docelowej w dowolnym momencie naciskając przyciski Quick Resistance.  
 
Trening będzie kontynuowany w ten sposób w nieskończoność. Aby wstrzymać trening przestań ćwiczyć. Gdy 
konsola jest zatrzymana, czas miga na wyświetlaczu. Aby kontynuować trening, kontynuuj ćwiczenia. 
 

OPCJONALNY NAPIERSIOWY MONITOR RYTMU PRACY SERCA (PAS) 
 

Niezależnie od tego, czy naszym celem jest skuteczne spalenie tłuszczu czy wzmocnienie układu sercowo-

krążeniowego, najważniejsze w celu uzyskania jak najlepszych wyników jest utrzymanie odpowiedniego rytmu pracy 

serca podczas ćwiczeń. Opcjonalny monitor rytmu pracy serca na klatkę piersiową umożliwi stałą kontrolę rytmu 

pracy serca w trakcie ćwiczeń, pomagając w osiągnięciu celów treningowych. W celu zakupu monitora rytmu pracy 

serca na klatkę piersiową skontaktuj się ze sprzedawcą.  

 
Uwaga: Konsola jest kompatybilna z monitorami BLUETOOTH® Smart do kontroli rytmu pracy serca. 

 

Aby podłączyć pas do konsoli, naciśnij przycisk iFit Sync na konsoli. Wyświetli się numer parowania sprzętu. Po 

nawiązaniu połączenia dioda LED na konsoli dwukrotnie zamiga na czerwono. Konsola łączy się zawsze z pasem 

posiadającym najsilniejszy sygnał. Aby odłączyć pas od konsoli naciśnij i przytrzymaj przycisk iFit Sync do momentu, 

aż dioda LED na konsoli będzie się świecić na zielono. UWAGA: wszystkie połączenia BLUETOOTH pomiędzy 

konsolą a innymi urządzeniami (tablet, monitor pracy serca itd.) zostaną rozłączone 

 



ZMIANA USTAWIEŃ KONSOLI 
 
WAŻNE: Niektóre opisane ustawienia i funkcje mogą nie być włączone. Czasami aktualizacja oprogramowania 
układowego może spowodować, że konsola będzie działać nieco inaczej. Niektóre opcje dostępne są dla wybranych 
modeli. W razie pytań lub problemów skontaktuj się ze sprzedawcą. 
 
1. Wybierz menu główne ustawień 

 
Włącz zasilanie, włóż klucz do konsoli (bieżnia). Wybierz menu główne, dotknij przycisk zębatek, aby wybrać menu 
główne ustawień.  

 
2.  Wybierz sekcje treningu 
 
W menu głównym ustawień, przesuń ekran w dół lub w górę aż do sekcji Workout. 
 

3.   Dostosuj ustawienia 

 
Aby dostosować ustawienia, dotknij wybraną kategorię, następnie przycisk przełącznika z boku nazwy kategorii. 
 
4.   Wyjdź z menu głównego ustawień 

 
Aby wyjść, dotknij przycisk wstecz (symbol strzałki) na ekranie. 
 

WYBÓR TRYBU USTAWIEŃ SPRZĘTU 
 
1. Wybierz menu główne ustawień  

 
2. Wybierz sekcję ustawień sprzętu 
 

Przesuwaj ekran w dół lub w górę w celu odnalezienia pożądanej opcji.  

 

3. Dostosuj jednostkę miary i inne ustawienia  

 

Aby wybrać pożądaną strefę czasową, jednostkę miary czy inne ustawienia dotknij pożądaną sekcję a następnie 

przycisk przełącznika z boku każdej kategorii.  

 
4. Informacje o sprzęcie 

 

Dotknij przycisk Machine Info, aby uzyskać informacje o sprzęcie. Po uzyskaniu informacji dotknij przycisk wstecz na 

ekranie.  

 
5. Wyjdź z sekcji ustawień sprzętu 
 

WYBÓR TRYBU KONSERWACJI 
 
1. Wybierz menu główne ustawień  

 
2. Wybierz sekcję konserwacji (Maintenance) 

 
3. Zaktualizuj oprogramowanie konsoli 
 
Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy regularnie sprawdzać dostępność aktualizacji. Dotknij przycisk Update, 
aktualizacja rozpocznie się automatycznie. 

 

Aby uniknąć uszkodzenia bieżni, nie wolno odłączać zasilania ani wyjmować klucza podczas aktualizacji 
oprogramowania. 



Na ekranie wyświetli się informacja o postępach aktualizacji. Po zakończeniu aktualizacji sprzęt wyłączy się i włączy 
ponownie. Jeśli tak się nie stanie, należy nacisnąć wyłącznik, aby znalazł się w pozycji Off (wyłączony). Odczekać 
kilka sekund, a następnie nacisnąć wyłącznik, by znalazł się w pozycji resetowania. Uwaga: zanim konsola będzie 
gotowa do użytku, może minąć kilka minut.  
 
Uwaga: po aktualizacji oprogramowania konsola może działać inaczej. Aktualizacje mają zawsze na celu poprawę 
wrażeń użytkownika. 
 
4. Bieżnia: kalibracja układu pochylni bieżni  
  

Naciśnij przycisk Calibrate Incline. Następnie dotknij przycisk Begin, aby skalibrować układ pochylni. Bieżnia 
automatycznie podniesie się do maksymalnego poziomu nachylenia, obniży się do poziomu minimalnego, a 
następnie powróci do pozycji wyjściowej. Pozwoli to skalibrować układ pochylni. Naciśnij przycisk Cancel, aby 
powrócić do trybu konserwacji. Po skalibrowaniu układu pochylni dotknij przycisk Finish.  
 

WAŻNE: podczas kalibracji układu pochylni należy trzymać zwierzęta domowe, stopy i inne przedmioty z 
dala od bieżni. W przypadku sytuacji awaryjnej wyjąć klucz z konsoli, aby przerwać kalibrację pochylni. 

 
5. Wyjdź z trybu konserwacji 

 

Dotknij przycisk wstecz na ekranie.  

 

USTAWIENIA SIECI BEZPRZEWODOWEJ 
 

Konsola dysponuje trybem sieci bezprzewodowej, który umożliwia skonfigurowanie połączenia sieci 
bezprzewodowej. 

 
1. Wybierz menu główne  

 
2. Wybierz tryb sieci bezprzewodowej 

 
Dotknij symbol Wi-Fi® w prawym dolnym rogu ekranu, aby wejść w tryb ustawień sieci bezprzewodowej.  
 
3. Aktywacja Wi-Fi 

 
Upewnij się, że Wi-Fi jest aktywne.  
 

4. Konfiguracja i zarządzanie połączeniem sieci 
 

Gdy Wi-Fi jest włączone, na ekranie wyświetli się lista dostępnych sieci. Uwaga: zanim pojawi się lista może minąć 
kilka sekund.  
 
Należy sprawdzić, czy pole wyboru w menu powiadomień o sieci jest zaznaczone zielonym znacznikiem, aby konsola 
powiadamiała użytkownika, gdy w zasięgu znajduje się dostępna sieć bezprzewodowa. 
 

Uwaga: niezbędna jest własna sieć bezprzewodowa z routerem 802.11b/g/n z włączoną opcją rozgłaszania 
identyfikatora sieci (nie można korzystać z sieci ukrytych).  
 

Gdy pojawi się lista sieci, należy dotknąć wybraną sieć. Uwaga: trzeba znać nazwę swojej sieci (SSID). Jeśli sieć jest 
chroniona hasłem, trzeba również znać hasło.  
 

Wyświetli się zapytanie czy użytkownik chce połączyć się z siecią bezprzewodową. Należy dotknąć przycisk Connect, 
aby połączyć się siecią lub przycisk Cancel, aby powrócić do listy sieci. Jeśli sieć jest chroniona hasłem, należy 
dotknąć pola wprowadzenia hasła. Na ekranie wyświetli się klawiatura. Aby hasło było widoczne podczas wpisywania, 
należy dotknąć pola wyboru Show Password.  

 
Gdy konsola połączy się z siecią bezprzewodową, na ekranie obok nazwy sieci pojawi się znacznik. Dotknij przycisk 

wstecz na ekranie, aby powrócić do trybu sieci bezprzewodowej.  



Aby przerwać połączenie z siecią bezprzewodową, wybierz sieć bezprzewodową, a następnie dotknij przycisk Forget.   

 

PODŁĄCZANIE KABLA HDMI (opcja) 
 
Aby uzyskać podgląd ekranu konsoli na telewizorze lub innym monitorze, podłącz kabel HDMI (do kupienia osobno) 

do odpowiedniego port z boku konsoli oraz do portu na swoim telewizorze lub innym monitorze. Upewnij się, że 

końcówki kabla są odpowiednio włożone do portów.  

 

OBSŁUGA SYSTEMU DŹWIĘKOWEGO 
 
Aby podczas ćwiczeń odtwarzać za pomocą konsoli muzykę lub książki audio, należy podłączyć do gniazda konsoli 

kabel audio 3,5 mm z wtyczkami męskimi 3,5 mm (do nabycia osobno) połączony z odtwarzaczem audio; należy 

upewnić się, czy kabel został odpowiednio włożony do gniazda. Uwaga: Kabel audio można nabyć w sklepie 

z artykułami elektronicznymi. 

 
Następnie należy wcisnąć przycisk play (odtwórz) na odtwarzaczu audio. Ustawić poziom głośności za pomocą 

przycisków do regulacji głośności na konsoli lub funkcji regulacji głośności w odtwarzaczu audio. 

 

UCHWYT NA TABLET (opcja) 
 
WAŻNE: Uchwyt na tablet został zaprojektowany do użytku z większością pełnowymiarowych tabletów. W 
uchwycie na tablet nie należy umieszczać żadnych innych elektronicznych urządzeń ani przedmiotów.  
 
Aby umieścić tablet w uchwycie należy ustawić dolną krawędź tabletu w tacce. Następnie należy przeciągnąć uchwyt 
nad górną krawędzią tabletu. Należy upewnić się, że tablet został pewnie i bezpiecznie umieszczony w uchwycie. W 
celu wyjęcia tabletu z uchwytu należy postępować w odwrotnej kolejności. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WARUNKI GWARANCJI  
 

1. Sprzedawca w imieniu BACHA SPORT (dalej „Gwaranta”) udziela gwarancji na produkt(y) zawarte w pakiecie 

sprzedażnym (dalej „Produkt”).  

2. BACHA SPORT z siedzibą w Gliwicach (44-164) przy ul. Kozielskiej 439 gwarantuje Nabywcy poprawne działanie 

towaru, na który została wystawiona niniejsza karta gwarancyjna, pod warunkiem użytkowania go zgodnie z 

przeznaczeniem oraz zasadami określonymi w instrukcji obsługi doręczonej Nabywcy wraz z towarem.  

3. Gwarant zobowiązuje się, że w stosownym czasie usunie bezpłatnie wszelkie wady materiałowe, konstrukcyjne i 

wykonawcze, w drodze naprawy lub jeśli Gwarant stwierdzi taką konieczność – dokona wymiany Produktu. W 

szczególnie uzasadnionych wypadkach, związanych z koniecznością sprowadzenia z zagranicy elementów lub 

podzespołów bądź ze szczególnie skomplikowanym lub trudnym do naprawy albo zdiagnozowania uszkodzeniem, 

termin naprawy może ulec przedłużeniu o okres niezbędny do wykonania obowiązków gwarancyjnych.  

4. Gwarant nie będzie ponosić odpowiedzialności za serwis gwarancyjny, jeżeli wymagane naprawy nie mogą być 

wykonane z powodu restrykcji importowo-eksportowych na części zamienne i/lub innych przepisów prawnych czy też 

nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie naprawy.  

5. Decyzja Gwaranta odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją ostateczną.  

6. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg z chwilą zakupu Produktu przez pierwszego użytkownika końcowego. 

Produkt może składać się z wielu odrębnych części i każda z nich może posiadać inny okres gwarancji. Ponadto 

czas gwarancji jest uzależniony od producenta Produktu i sposobu jego użytkowania.  

7. Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne, takie jak: linki, paski, elementy gumowe, pasy, uchwyty z gąbki, 

pedały sprężyny, powłoka lakiernicza, itp.  

8. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku:  

a. niewłaściwego użytkowania i przechowywania sprzętu;  

b. niewłaściwej konserwacji;  

c. dokonywania samodzielnych napraw bez zgody i konsultacji z Autoryzowanym Serwisem;  

d. użytkowania niezgodnego z przepisami bezpieczeństwa;  

e. dokonywania samodzielnych zmian lub przeróbek konstrukcyjnych;  

f. uszkodzeń powstałych wskutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia towaru zgodnie z 

właściwościami albo przeznaczeniem towaru  

g. wad lub uszkodzeń, które wystąpiły na skutek pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi, uderzenia pioruna bądź 

innych klęsk żywiołowych, zanieczyszczenia środowiska oraz nieregularnych dostaw prądu;  

h. przekroczenia dopuszczalnej masy obciążeń dla danego produktu. Informacja o maksymalnym obciążeniu 

znajduje się w Instrukcji Obsługi oraz na Produkcie;  

i. przekroczenia dopuszczalnej masy ćwiczącego dla danego Produktu.  

9. Użytkowanie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz warunkami określonymi w Instrukcji Obsługi 

powoduje utratę Gwarancji.  

10. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i fizyczne powstałe w następstwie użytkowania 

Produktu niezgodnie z warunkami użytkowania, niesprawnego oraz niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa.  

11. Nabywca ma obowiązek zgłosić Produkt wykazujący wady do 14 dni od momentu pojawiania się usterki. Koszty 

związane z transportem, bezpiecznym opakowaniem, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi klient.  

12. Roszczenia Nabywca zgłasza za pośrednictwem Sprzedawcy towaru lub bezpośrednio do Gwaranta, używając 

formularza zgłoszeniowego oraz dołączając dowód zakupu, na adres:  

13. Aby uzyskać rozszerzoną gwarancję należy zarejestrować produkt najpóźniej dwa tygodnie od daty zakupu pod 

adresem: https://panel.bachasport.pl/zgloszenie/zglos 

 

 
 
 



ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
 
Aby zamówić części zamienne, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 32 270 16 15 lub napisz do nas: 
serwis@bachasport.pl 
 
Aby usprawnić proces rozwiązywania Twojego problemu, zanim się z nami skontaktujesz, prosimy o przygotowanie 
następujących informacji: 
 

• numer modelu oraz numer seryjny produktu (należy zapoznać się z informacjami na początku niniejszej instrukcji). 

• nazwę produktu  

• numer kluczowy oraz opis części zamiennych (należy zapoznać się z punktem WYKAZ CZĘŚCI oraz RYSUNEK 
ZŁOŻENIOWY). 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU 

Tego produktu elektronicznego nie wolno pozbywać się na składowisku odpadów komunalnych. Aby 

zapewnić ochronę środowiska naturalnego, produkt ten należy poddać recyklingowi po jego zużyciu, 

zgodnie z przepisami prawa. 

Należy korzystać z usług jednostek zajmujących się recyklingiem i posiadających 

uprawnienia do zbierania tego typu odpadów na danym obszarze. Postępując w ten 

sposób, pomagamy chronić zasoby naturalne i przyczyniamy się do poprawy 

europejskich standardów w zakresie ochrony środowiska. W razie konieczności 

zapoznania się z dodatkowymi informacjami na temat bezpiecznych i prawidłowych 

metod utylizacji należy skontaktować się z lokalnym organem miejskim lub sklepem, w 

którym zakupiliśmy dany produkt.ZASADY GWARANCJI 

1. Sprzedawca w imieniu Gwaranta udziela gwarancji na zakupiony towar w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży. 

2. Wszelkie reklamacje winny być zgłaszane w miejscu zakupu towaru. 

3. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą bezpłatnie usuwane w możliwie najkrótszym czasie. 
Standardowa procedura nie przewiduje terminu dłuższego niż 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu reklamowanego 
produktu do Serwisu Gwaranta. Okres usunięcia usterki może ulec wydłużeniu w sytuacjach nietypowych i nieobjętych 
standardową procedurą. W przypadku takiej ewentualności będą Państwo informowani o statusie reklamacji przez Serwis lub 
Sprzedawcę. 

4. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku: 

-niewłaściwego użytkowania i przechowywania sprzętu 
-niewłaściwej konserwacji, przechowywania oraz transportu 
-dokonywania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych 
5. Uszkodzony sprzęt dostarcza do punktu sprzedaży nabywca. 

6. Karta gwarancyjna jest ważna tylko z pieczęcią punktu sprzedaży, podpisem sprzedającego oraz wpisanym rodzajem sprzętu. 
W przypadku zakupu w sklepie internetowym karta gwarancyjna jest ważna tylko i wyłącznie na podstawie dokumentu zakupu 
(faktura, paragon) lub listu przewozowego kuriera. 

7. Duplikaty kart gwarancyjnych nie będą wydawane. 

8. Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne, które mogą różnić się w zależności od modelu sprzętu. Są to m.in.: linki, 
paski, elementy gumowe, uchwyty z gąbki, pedały, łożyska, obicia siedzeń i oparć itp. 

9. Po trzech naprawach (tego samego elementu) i kolejnym uszkodzeniu sprzęt zostanie wymieniony na nowy. 

10. Konsument jest zobowiązany do zapoznania się z instrukcją obsługi i przestrzegać warunków bezpieczeństwa podczas  
i poza użytkowaniem sprzętu. 

11. Użytkowanie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz warunkami określonymi w Instrukcji Obsługi powoduje utratę 
Gwarancji.  

12. Gwarancja jest ważna tylko na terenie Polski. 

13. UWAGA! Sprzęt jest przeznaczony tylko i wyłącznie do użytku domowego. 
 
UŻYTKOWANIE SPRZĘTU NIEZGODNIE Z WARUNKAMI GWARANCJI POWODUJE JEJ UTRATĘ. 
NINIEJSZA GWARANCJA NA SPRZEDANY TOWAR KONSUMPCYJNY NIE WYŁĄCZA, NIE OGRANICZA ANI NIE ZAWIESZA UPRAWNIEŃ 
KUPUJĄCEGO WYNIKAJĄCYCH Z NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ. 

mailto:serwis@bachasport.pl
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LISTA CZĘŚCI Model NETL14818.0 R0818A 

Numer Ilość Opis Numer Ilość Opis 

1 23 #8 x 1/2" Screw 51 2 9/32" Plastic Bushing 

2 32 #8 x 3/4" Screw 52 4 3/8" Plastic Bushing 

3 1 5/16" x 2 1/4" Bolt 53 1 Storage Latch 

4 2 5/16" x 3/4" Screw 54 1 Drive Motor 

5 4 #10 Star Washer 55 1 Motor Belt 

6 5 5/16" x 1 3/4" Bolt 56 1 Frame 

7 4 3/8" x 2 3/8" Screw 57 1 Left Rear Foot 

8 1 #8 x 1/2" Silver Screw 58 8 #3 x 1/4" Screw 

9 4 #10 x 3/4" Screw 59 4 Rubber Cushion 

10 6 #8 x 1/2" Washer Head Screw 60 1 Right Foot Rail 

11 6 5/16" Star Washer 61 1 Idler Roller 

12 4 1/4" x 1/2" Screw 62 2 3/8" x 1 3/4" Screw 

13 8 3/8" Star Washer 63 2 3/8" x 1 1/4" Screw 

14 9 #8 x 3/4" Truss Head Screw 64 1 Console Base 

15 3 1/4" x 2 1/2" Screw 65 1 Motor Hood 

16 1 3/8" x 1 1/2" Bolt 66 1 Hood Accent 

17 2 3/8" x 1 1/2" Wheel Bolt 67 2 Incline Frame Spacer 

18 4 1/4" Star Washer 68 5 Clip 

19 4 #8 x 7/16" Screw 69 1 Incline Motor 

20 2 5/16" Motor Screw 70 1 Incline Frame 

21 2 3/8" Pin 71 2 Frame Spacer 

22 2 3/8" x 1 1/8" Bolt 72 1 Controller 

23 1 #8 x 1/2" Pan Head Screw 73 1 Controller Plate 

24 4 #8 Star Washer 74 1 Receptacle 

25 4 Wheel 75 1 Power Switch 

26 1 Cable Tie 76 1 Power Cord 

27 1 Right Tray 77 2 Grommet 

28 4 5/16" x 2 1/2" Screw 78 1 Belly Pan 

29 1 3/8" x 1 3/4" Hex Head Bolt 79 1 Left Handrail Cover 

30 4 5/16" Flat Washer 80 1 Console 

31 2 #8 x 1" Screw 81 1 Upright Wire 

32 2 Incline Motor Spacer 82 1 Left Base Cover 

33 6 3/8" Jam Nut 83 1 Right Base Cover 

34 6 5/16" Nut 84 1 Controller Clamp 

35 13 1/4" Nut 85 1 Right Handrail Cover 

36 1 Left Tray 86 2 Handrail 

37 8 #8 x 5/8" Screw 87 1 Left Bottom Handrail Cover 

38 4 #8 x 5/8" Machine Screw 88 1 Right Bottom Handrail Cover 

39 6 Isolator 89 1 Left Upright 

40 2 Rear Foot 90 1 Right Upright 

41 1 Latch Crossbar 91 2 Warning Decal 

42 1 Left Foot Rail 92 2 Console Clamp 

43 1 Caution Decal 93 1 Pulse Crossbar 

44 1 Walking Platform 94 1 Base 

45 1 Walking Belt 95 12 #6 x 1/2" Screw 

46 2 Belt Guide 96 2 3/8" Motor Washer 

47 1 Right Rear Foot 97 2 Base Pad 

48 4 Wire Tie 98 1 Tablet Holder 

49 1 Drive Roller/Pulley 99 1 Left Inner Base Cover 

50 2 1/4" x 1 1/4" Screw 100 1 Right Inner Base Cover 
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101 2 3/8" Washer 113 1 Left Speaker Grill 

102 1 Magnet 114 1 Right Speaker Grill 

103 1 Reed Switch Clip 115 2 Speaker 

104 1 Reed Switch 116 1 Left Speaker Cover 

105 3 #8 Nut 117 1 Right Speaker Cover 

106 3 #8 x 1/2" Machine Screw 118 2 Fan 

107 1 Filter 119 8 3/16" Washer 

108 2 Motor Bushing 120 6 #8 x 1" Truss Head Screw 

109 1 Key/Clip 121 3 Console Ground Wire 

110 1 Pulse Crossbar Top 122 1 Ferrite Clamp 

111 1 Console Frame * – User’s Manual 

112 1 Motor Isolator        

Uwaga: Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadamiania. W celu uzyskania informacji na 

temat zamawiania części zamiennych należy zajrzeć na koniec niniejszej instrukcji. *Oznaczone części nie zostały 

pokazane na rysunkach. 
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