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PRVÉ POUŽITIE 

Výrobok začnite používať až po tom, ako si prečítate celý manuál. 

Pri prvom použití fitness náramku musíte náramok najskôr prepojiť so svojím mobilným telefónom cez 
aplikáciu Aceband. Po úspešnej synchronizácii dát môžete na náramku sledovať presný čas, 
informácie o volajúcom a ďalšie dáta zo svojho mobilného telefónu, rovnako tak ako merať svoju 
tepovú frekvenciu, počet krokov, prejdenú vzdialenosť a počet spálených kalórií. Pomocou náramku si 
tiež môžete nastaviť spánkový režim, cieľovú záťaž, zobrazenie dátumu a času, budík a obojsmerné 
vyhľadanie v prípade straty zariadenia (telefón aj náramok dokážu vyhľadať druhé zariadenie). 
Navyše môžete pomocou náramku na diaľku spustiť fotoaparát Vášho telefónu. 

 

Meranie tepovej frekvencie 

 

Krokomer 

 

Skype rozhranie 

 

Spálené kalórie 

 

Rozhranie Facebooku 

 

Informácie o volajúcom 

 

Rozhranie Twitteru 

 

Ovládanie fotoaparátu v telefóne na 
diaľku 

 

WhatsApp rozhranie 

 

Možnosť vyhľadania v prípade 
straty 

 

LINE rozhranie 

 

Monitorovanie času stráveného 
odpočinkom 

 

Zobrazenie času 

 

Monitorovanie spánku 

 

Zobrazenie SMS správ 

 

Meranie prejdenej vzdialenosti 

Pred použitím náramok najskôr nabite. 

KOMPATIBILITA 

 iPhone: 4S/5, 5C/5, S/6/6S s iOS 7.0 a vyššie 

 Android: 4.4 a vyššie 

 Zaradenie musí mať Bluetooth 4.0 s funkciu BLE 

ŠPECIFIKÁCIE 

Batéria 301321 60mAh lithium-polymerový akumulátor 

Displej OLED/LCD 0.49ʺ 
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Remienok TPU (termoplastický polyuretán) 

Meranie tepovej frekvencie PPG (fotopletysmograf) 

Spotreba energie Vydrží 3 dni bez nabitia pri obvyklom používaní, 
v úspornom režime mesiac. 

POUŽITIE 

Prvé, čo musíte urobiť, je stiahnuť si aplikáciu Aceband do svojho mobilného telefónu. Môžete tak 
urobiť naskenovaním QR kódu zo škatule alebo vyhľadaním aplikácie Aceband na Apple Store, ak 
máte iPhone, alebo na Google Play, ak vlastníte telefón s Androidom. 

 

Registrácia 

Otvorte aplikáciu. Zobrazí sa Vám prihlasovacia obrazovka („Login“). Kliknite na ikonku v pravom 
hornom rohu a zadaním užívateľského mena („Name“), emailu a hesla („Password“) sa registrujte. 

 

Prepojenie cez Bluetooth 

 

Pre prepojenie smart náramku s mobilným telefónom, kliknite na nastavenie („Settings“). 
Vstúpite do rozhrania nastavenia. 
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Na prvom riadku rozhrania kliknite na prepojenie zariadení („Binding Equipment") A 
potom kliknite na tlačidlo aktualizovať v pravom hornom rohu obrazovky. 

Akonáhle aplikácia zariadenie nájde, kliknite na jeho názov (napr.: Aceband-x4-3002) a obe 
zariadenia prepojte. Ak bude prepojenie úspešné, zobrazí sa názov náramku v stĺpčeku pripojených 
zariadení („Connected“). 

 

Aby ste získali čo najpresnejšie dáta, vyplňte pred použitím svoje užívateľské informácie: vek („Age“), 
pohlavie („Gender“), výška („Height“), váha („Weight“). Tieto informácie budú mať vplyv na 
vyhodnotenie Vašich výsledných hodnôt. Vyplňujte ich podľa aktuálneho stavu. 
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Popis funkcií 

 

Rozhranie „Môj status“ („My Status“) zobrazuje všetok pohyb, dáta k monitorovaniu 
spánku a aktuálne hodnoty. 

 

Step Kroky 

Distance Prejdená vzdialenosť 

Consume Spálené kalórie 

Heart Switch Zmerať tepovú frekvenciu 

Sleep Spánok 

Siesta Siesta 

Nap Zdriemnutie 

Heart rate Tepová frekvencia 
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Rozhranie monitorovania spánku („Sleep“) poskytuje podrobné dáta a grafy Vášho 
spánkového režimu. Ponúka tiež náhľad do histórie zaznamenaných dát. 

 

Sleep Spánok 

Siesta Siesta 

Nap Zdriemnutie 

Evaluate Vyhodnotiť 
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Rozhranie monitorovania športových aktivít („Sport“) poskytuje detailné informácie o Vašom 
pohybe: celkový počet krokov, celková prejdená vzdialenosť, počet spálených kalórií, graf 
aktuálnej dennej tepovej frekvencie. Môžete tiež nahliadnuť do histórie zaznamenaných dát.  

 

Total step Celkový počet krokov 

Heart rate chart Graf tepovej frekvencie 

Total distance Celková prekonaná vzdialenosť 

Consume Počet spálených kalórií 
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Graf záznamu tepovej frekvencie: 

 

Average Priemer 
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Rozhranie dát („Data“) zaznamenáva Váš denný pohyb („Step“) a spánok („Sleep“) a 
dokáže informácie zobraziť v grafe znázorňujúci týždenný („Weekly Statistics“) alebo 
mesačný („Monthly Statistics“) pohyb hodnôt. 

 

Highest Najvyšší 

Steps Kroky 

Month Mesiac 
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V rozhraní nastavení („Settings“) nastavíte funkcie a parametre aplikácie Aceband. 
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V pokročilom nastavení možno aktualizovať softvér náramku aj aplikácie, synchronizovať čas, zapnúť 
a vypnúť funkciu vyhľadania zariadenia v prípade straty, užívateľské informácie atď. 

 

Prepojenie zariadenia („Binding Equipment“) Prepojíte a odpojíte zariadenie. 

Synchronizovanie dát („Sync Data“) Ručne synchronizujete dáta v náramku. 

Maximálna tepová frekvencia („Maximum 
Heartbeat“) 

Nastavíte maximálnu tepovú frekvenciu - keď 
Vaša tepová frekvencia túto hranicu prekročí, 
náramok Vás upozorní vibrovaním. 

Spánok („Sleep“) Nastavíte si obdobie práce a odpočinku. 
Náramok bude zbierať a vypočítavať relevantné 
dáta ku každému obdobiu. 

Odpočinok („Sedentary Remind“) Nastavte si dobu, ktorú si prajete odpočívať. Ak 
náramok deteguje, že ste neaktívny dlhšie, než 
ste si nastavili, upozorní Vás vibráciami a ikonka 
odpočinku sa objaví na displeji. 

Budík (“Watch Alarm“) Náramok je možné nastaviť tak, aby plnil funkciu 
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budíka. 

Snímok („Take photo“) Pomocou náramku je možné na diaľku ovládať 
fotoaparát mobilného telefónu. Kliknite na „Take 
Photo“ (snímka) a potom „Quick Switch“" (rýchla 
spúšť). Toto nastavenie následne potvrďte 
stlačením ikonky v pravom hornom rohu 
obrazovky. Na náramku sa objaví ikonka 
fotoaparátu. Stlačením ikonky budete môcť na 
diaľku spustiť fotoaparát na mobilnom telefóne. 

 

Automatická detekcia tepovej frekvencie 
(„Automatic Heartbeat Detection“) 

Spustením tejto funkcie začne náramok každé 3 
minúty snímať Vašu tepovú frekvenciu. 

Upozornenie na správy (Skype, Facebook, Twitter 
atd. 

Nájdite si v nastavení ikonku príslušnej služby a 
vypnite/zapnite upozornenie na prichádzajúce 
správy. 

Upozornenie na prichádzajúci hovor („Caller 
Reminder“) 

Touto funkciou zapnete a vypnete upozornenie 
na prichádzajúce hovory na displeji náramku. 

Správy („Message“) Touto funkciou zapnete a vypnete upozornenie 
na novú správu. Náramok Vás upozorní 
vibráciami. 

Aktualizácia softwaru („Update Software“) Táto funkcia automaticky aktualizuje aplikáciu, 
ak je dostupná. 

Aktualizácia firmwaru („Update Firmware“) Táto funkcia aktualizuje firmware smart 
náramku. 

Verzia („Version“) Zobrazí aktuálnu verziu aplikácie. 

Verzia systému („Watch version“) Zobrazí aktuálnu verziu firmwaru náramku. 

Užívateľské informácie („User Data“) Tu si nastavte svoje osobné dáta. 
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Napájanie 

Najskôr k náramku pripevnite špeciálny klip na napájanie tak, aby sa tri kolíky na klipe presne dotýkali 
kovových kontaktov na druhej strane náramku. Potom zapojte druhý koniec napájacieho kábla do 
svojho počítača (USB). Ak je pripojenie v poriadku, náramok zavibruje a na displeji sa objaví ikonka 
nabíjanej batérie. Náramok je nabitý, ak je ikonka batérie vo vnútri úplne zaplnená. Doba nabíjania je 
2 - 3 hodiny. 

 

ČASTÉ PROBLÉMY A ICH RIEŠENIA 

1. Náramok nedeteguje tepovú frekvenciu ani nemonitoruje údaje o spánku: 

Náramok má funkciu detekcia užívateľa a senzory spoznajú, či ho nosíte alebo nie. Ak chcete, 
aby náramok snímal Vašu tepovú frekvenciu a monitoroval Váš spánok, musíte mať náramok 
riadne nasadený na ruke. 

2. Náramok nedeteguje užívateľa: 

Počkajte, kým nebude batéria náramku úplne vybitá. Potom batériu úplne nabite. Akonáhle 
bude batéria nabitá, detekcia užívateľa by mala byť opäť funkčná. 

3. Krokomer má problém synchronizovať sa s mobilným telefónom: 

Začnite sa pohybovať, tak aby prístroj pohyb zaznamenal a prístroj sa synchronizuje s 
mobilným telefónom. 

4. Počítanie hodnoty spálených kalórií nemožno synchronizovať s mobilným telefónom: 

Nastavte si svoje osobné údaje v aplikácii Aceband (vek, výška, váha, atď.). 

5. Porucha zobrazenia textu: 

Aktualizujte firmware. 

6. Tlačidlá nereagujú: 

Toto môže byť spôsobené vychýlením dotykových senzorov. Počkajte 8 sekúnd. Senzory by 
sa mali vrátiť do pôvodného nastavenia. Potom skúste tlačidlo stlačiť znova. 

7. Náramok neupozorňuje na nové správy (len Android a iOS): 
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Uistite sa, že ste túto funkciu povolili v aplikácii. Ak Vás náramok neupozorní na prichádzajúce 
hovory, musíte upozornenia povoliť. 

Ako povoliť upozornenie na prichádzajúce správy (len Android a iOS): 

A. Facebook 

1) Prejdite do hlavného menu a zvoľte „Others" (ostatné) a potom „Help & 
Settings" (nápoveda a nastavenie). 

2) Zvoľte „App Settings“ (nastavenie aplikácie). 

3) Zvoľte „Notifications“ (upozornenie). 

4) Zapnite upozornenie. 
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B. Twitter 

1. Prejdite do hlavného menu a vyberte „Settings" (nastavenie). 

2. Zvoľte „Notifications" (upozornenie). 

3. Zvoľte „Mobile Notifications" (upozornenie na telefóne). 

4. Zapnite upozornenie na telefóne. 
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C. Messenger 

1. Prejdite do hlavného menu a zvoľte „Profile" (profil). 

2. Zvoľte „Notifications and Sounds" (upozornenia a zvuky). 

3. Zapnite upozornenia a zvuky. 

  

D. WhatsApp 

1. Prejdite na „Others" (ostatné) a zvoľte „Settings" (nastavenie). 

2. Zvoľte „Notifications" (upozornenie). 

3. Zapnite „Conversation tones" (zvuky). 
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E. LINE 

1. Prejdite do hlavného menu a vyberte ikonu nastavenie. 

2. Zvoľte „Notifications" (upozornenie). 

3. Zapnite upozornenie. 

   

*Nastavenia popísané vyššie sa môžu líšiť v závislosti od modelu telefónu a aktuálnej verzii aplikácie. 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE 

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov 

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované 
predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov 
uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník  č. 40/1964 Zb. v znení 
neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 
znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo 
veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých. 

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, 
IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R. 

Adresa predajní:  

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, 
predajnatn@insportline.sk 

2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, 
predajnaba@insportline.sk 

3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), 
+421 917 866 622, predajnake@insportline.sk 

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý 
spotrebiteľom nie je. 

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v 
rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.  

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za 
účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou 
kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.  

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy 
uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a 
záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude 
stranami dohodnuté inak.  

Záručné podmienky a záručná doba 

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness 
modelov s kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov 
na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie 
je týmto dotknutá. 

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre 
použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti. 

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku: 

a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo 
dňa predaja zákazníkovi s kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH. 

b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie  pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa 
predaja zákazníkovi. 

c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi. 

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: (ak je možné aplikovať na zakúpený 
produkt): 

 zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, 
nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v 
kľukách a kľúk k stredovej osi  

 nesprávnou údržbou 

 mechanickým poškodením 

 opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé    
mechanizmy, atď.) 

 neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 

 neodbornými zásahmi 

 nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej 
teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, 
tvarom alebo rozmermi 

 nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na 
domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie). 

Upozornenie: 

1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo 
chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná. 

2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným 
dokladom o zakúpení. 

3) záruka sa uplatňujte u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v 
predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený. 

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru 

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia 
škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, 
ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť. 
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Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť 
reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými 
istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, 
má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.  

Pokiaľ kupujúci oznámi závadu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky 
záruky, závada bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu 
nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia 
servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a 
nákladov na dopravu.  

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia 
za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v 
súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.  

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných 
záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, 
prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom 
kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale 
minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia 
reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.  

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ 
nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo 
vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný 
vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné  riešenie. Pokiaľ k takej dohode 
nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.  

 

Dátum predaja:                  Pečiatka a podpis predajcu: 
 

 

 

 


