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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

• Manuál si prečítajte ešte pred prvým použitím výrobku. 

• Nevykonávajte neschválené modifikácie. 

• Chráňte pred otrasmi a pred prípadnými pádmi na zem. 

• Zariadenie neukladajte blízko silných magnetických polí alebo motorov s magnetickým 
pohonom. Držte mimo silné rádiové vlny. Silné magnetické pole môže zariadenie 
permanentne zničiť, poškodiť obraz alebo zvuk. 

• Neukladajte kameru v miestach s vysokými teplotami alebo na priamom slnku. 

• Aby ste sa vyhli strate dát, udržujte zariadenie mimo silné magnetické pole. 

• Ak sa počas nabíjania začne výrobok prehrievať, začne z neho stúpať dym alebo z neho bude 
vychádzať nezvyčajný zápach, okamžite ho odpojte z napájania. Vyhnete sa tak prípadnému 
požiaru. 

• Uistite sa, že výrobok nabíjate na mieste, kde k nemu nemajú prístup deti. Mohlo by dôjsť k 
zásahu elektrickým prúdom. 

• Výrobok skladujte v tienistých, suchých a chránených priestoroch. 

• V súlade s uvedenými normami: EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, 
EMS: EN 55024:2010+A1:2015+A1:2015, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-
3:2006+A1:2008+A2:2010, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014, EN 61000-4-6:2014, EN 
61000-4-8:2010, EN 61000-4-11:2004 

POPIS 

 

1 Micro USB port 

2 Tlačidlo pre zapnutie batérie 

3 Šošovky 

4 Tlačidlo pre nahrávanie 

5 Tlačidlo pre vytvorenie snímky 

6 Navigačné tlačidlo nahor 

7 Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie zariadenia 

8 Tlačidlo pre potvrdenie/WIFI 

9 Navigačné tlačidlo nadol 

10 LCD displej 

11 Modré svetlo indikuje že zariadenie pracuje, červené svetlo indikuje nabíjanie 
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12 Reproduktor 

13 Mikrofón 

14 Slot pre micro SD kartu 

POUŽITIE 

Nabíjanie vstavanej lítiovej batérie 

Kamera má vstavanú 3,7V lítiovú batériu. Na použitie sa uistite že je batéria nabitá, ak je batéria 
vybitá, prosím dobite ju. 

 

Pre dobitie batérie kameru vypnite a pripojte k počítaču. Počas nabíjania sa kontrolka rozsvieti na 
červeno a vypne sa, akonáhle je batéria plne nabitá. Priemerná doba nabíjania sú 3 hodiny.  

Použitie pamäťovej karty 

• Vložte microSD pamäťovú kartu do microSD slotu, ako je zobrazené v blízkosti slotu pre 
microSD karty.  

• Kartu vyberte ľahkým stlačením karty. Karta bude vysunutá.  

POZNÁMKA: Kamera nemá vnútornú pamäť. Pred použitím vložte pamäťovú kartu.  

 

Zapnutie a vypnutie zariadenia 

Pred zapnutím prepnite status batérie na „I“.  

Zapnutie: Krátko stlačte tlačidlo . Potom sa rozsvieti displej.  

 

Vypnutie: Podržte tlačidlo  po dobu 3 sekúnd, akonáhle je kamera v nečinnom stave. Kamera sa 
potom vypne.  

Šetrič displeja: Šetrič sa podľa nastavenia zapne po 30 sekundách, 1 minúte alebo 3 minútach. Šetrič 
je možné vypnúť v nastaveniach.  

Kamera sa automaticky vypne, akonáhle je vybitá batéria. Akonáhle je nízka kapacita batérie, zobrazí 

sa na displeji ikonka , ktorá Vás upozorní na nízky stav batérie. Akonáhle ikonka začne blikať, 
kamera sa automaticky vypne.  

POZNÁMKA: Pokiaľ zariadenie nebudete používať dlhší čas, prepnite status batérie na „O“. 
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NAKRÚCANIE, FOTENIE, PREHRÁVANIE A SYSTÉMOVÉ 
NASTAVENIE 

NAKRÚCANIE 

Ak je kamera zapnutá (ON), prechádza do východiskového režimu natáčania pri zobrazení 

zodpovedajúceho režimu náhľadu. Krátko stlačte nahrávacie tlačidlo  na hornej časti zariadenia 

alebo krátko zatlačte potvrdzujúce tlačidlo  na paneli, aby ste začali natáčanie. Tlačidlami potom 
natáčanie tiež ukončíte. 

FOTENIE 

Po spustení zariadenia môžete krátko stlačiť tlačidlo pre zhotovenia fotografie  a vstúpiť tak do 
režimu fotenia. Opätovným krátkym stlačením toho istého tlačidla fotíte. 

PREHRÁVANIE 

V nahrávacom alebo fotiacom režime krátko zatlačte spúšťacie tlačidlo . Na displeji sa zobrazia 
nasledujúce ikony:  

 

Krátko stlačte navigačné tlačidlo (nahor)  a navigačné tlačidlo (nadol)  pre zmenu režimu. 

Potom stlačte potvrdzovacie tlačidlo  pre potvrdenie zvoleného režimu. Krátkym stlačením 

spúšťacieho tlačidla  nastavenia opustíte. 

 
Režim natáčania 

 
Režim fotenia 

 

Prehrávanie 

 
Systémové nastavenie 

POZNÁMKA: Pre prezeranie zhotovených videí alebo fotografií použite jednu z uvedených možností: 

• Stlačte tlačidlo pre vstup do režimu prehrávania, ako je uvedené skôr. Potom stlačte 
navigačné tlačidlo (dole) pre voľbu videozáznamu alebo fotiek. Pre prehrávanie 
videozáznamu stlačte potvrdzovacie tlačidlo a zahájte prehrávanie. Opätovným stlačením 
toho istého tlačidla prehrávanie prerušíte. Stlačením spúšťacieho tlačidla prehrávanie 
ukončíte. V sekcii prehrávania stlačte jedno z navigačných tlačidiel pre listovanie medzi 
fotografiami a videami. Spúšťacím tlačidlom môžete prejsť do režimu voľby. 

• Pripojte kameru k počítaču pomocou dodaného USB kábla a môžete prezerať videá alebo 
fotografie. 
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SYSTÉMOVÉ NASTAVENIE 

Do režimu nastavenia sa dostanete nasledujúcim spôsobom: Krátko stlačte navigačné tlačidlo (nahor) 

 alebo navigačné tlačidlo (dole)  pre vykonanie voľby. Krátko stlačte potvrdzujúce tlačidlo 

 pre potvrdenie vykonanej voľby. Krátkym stlačením spúšťacieho tlačidla  nastavenie 
opustíte. 

1. Rozlíšenie (Resolution) 1M (1280x960), 3M (2048x1536), 5M (2592x1944) 

2. Veľkosť filmu (Movie size) FHD (1920x1080), HD (1280x720), 640 (640x480) 

3. Frekvencia napájania (Power 
frequency) 

50 Hz, 60 Hz 

4. Úspora energie (Power save) 

Zvoľte vypnutie (OFF) 30 s/1 min/3 min/Exit. 
Zariadenie sa tak samo vypne za účelom úspory 
energie, ak vo zvolenom časovom intervale 
nezaznamená aktivitu tlačidiel. 

5. Dátum/Čas (Date/Time) Nastavenie aktuálneho dátumu a času. 

6. Jazyk (Language) Nastavenie jazyka. 

7. Preklápací režim (Invert mode) Môžete obrázok pretočiť hore nohami. 

8. Formátovanie (Format) Vymaže všetky údaje na SD karte. 

9. Celkový reset (Reset all) 
Vymazanie údajov a návrat do továrenského 
nastavenia. 

10. Pripojenie k PC (Connect to PC)  

Kamera je vybavená systémom pre zapojenie a prehrávanie (plug-and-play). Stačí zapnuté zariadenie 
pripojiť k počítaču pomocou USB kábla a režim sa automaticky prepne na prenosný disk. To je 
sprevádzané zobrazením patričnej ikony v okne "Môj Počítač". Videá a fotky môžu byť uložené na 
disku H:\DCIM\DCIM A zložka ("H" je označenie pre disk zariadenia). 

VAROVANIE: Počas sťahovanie súborov je zakázané odpájať USB kábel alebo vyťahovať pamäťovú 
kartu. Nedodržaním pokynu sa vystavujete riziku straty dát. 

TECHNICKÉ PARAMETRE 

Obrázkový snímač 1,3 mega-pixelový CMOS snímač obrázkov 

Funkcie Natáčanie, fotenie, prehrávanie 

LCD rozhranie LCD rozhranie (1,77”) 

Rozlíšenie obrázkov 1M (1280x960), 3M (2048x1536), 5M (2592x1944) 

Rozlíšenie videa FHD (1920x1080), HD (1280x720), 640 (640x480) 

Pamäť TF karta (max. podpora 32 GB) 

USB port USB 2.0 

Napájanie 3,7V 700mAh dobíjacia lítiová batéria 

Jazyk Angličtina/Zjednodušená čínština 

Úspora energie 30S/1 min/3 min/OFF 

Požiadavky na operačný systém Windows XP/Vista/7/8, Mac 10,8 
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OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt 
nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na 
určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma. 

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii 
potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky 
nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho 
zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými 
predpismi udelené pokuty. 

Batériu nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií. 

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.  

„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. 

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený 
produkt): 

• zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, 
nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v 
kľukách a kľúk k stredovej osi 

• neodborným repasom 

• 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 poruchou 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 poruchy, 
ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť. 

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 poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky 
záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu 
nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy 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 chybný, považuje sa reklamácia 
za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v 
súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.  

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných 
záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, 
prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom 
kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný 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 chybného 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 
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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: 

 

 


