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POUŽÍVANIE  

POPIS 

 

1 Displej 

2 Dotykové tlačidlo 

3 Nabíjací port 

4 Senzor srdcovej frekvencie 

SPUSTENIE 

Podržte dotykové tlačidlo po dobu 3 sekúnd, alebo pripojte do nabíjačky.  

STIAHNUTIE A INŠTALÁCIA APLIKÁCIE 

Systémové požiadavky: Andriod 5.1 alebo IOS 8.0 alebo vyšší, Bluetooth 4.0 alebo vyšší 

QR kód 

 

JYouPro aplikáciu môžete stiahnuť i pomocou APP store pre IOS alebo Google Play pre Android.  
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SPÁROVANIE 

  

1. V mobilnej aplikácii vyberte Device 2. Stlačte Scan device 

  

3. Vyberte Vaše zariadenie 4. Úspešné spárovanie 
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HOME: Domovská stránka aplikácie zobrazuje a 
ukladá dáta o pohybe, spánku, srdcovej 
frekvencie alebo tlaku 

 

EXERCISE: Zobrazenie aktuálnych a 
predchádzajúcich údajov o pohybe: chôdza, beh, 
cyklistika, horolezectvo. 

 

DEVICE: Spusťte Bluetooth a vyhľadajte Vaše 
zariadenie 

 

MY: Zobrazí informácie spojené so zariadením. 
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UZAMKNUTIE APLIKÁCIE 

Pre iOS nie je nutné aplikáciu v pozadí uzamykať, aplikácia beží v pozadí, pokiaľ nie je ručne vypnutá.  

Pre Android je nutné aplikáciu v pozadí uzamknúť. Náramok sa odpojí, pokiaľ je aplikácia automaticky 
vypnutá. Aplikáciu je nutné nastaviť tak, aby sa nevypínala v pozadí.  

1. Spusťte aplikáciu. 

2. Vstúpte do spustených aplikácií.  

3. Nastavte zámok aplikácie.  

4. Aplikácia by nemala byť vypnutá automatickým čistením.  
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APLIKÁCIA V POZADÍ 

Pre iOS nie je nutné ďalšie nastavenie.  

Pre Android je nutné nastaviť aplikáciu tak, aby nebola limitovaná úsporou batérie.  

Nastavenie sa líši podľa značky telefónu.  

 

ROZHRANIE 

Stlačte tlačidlo pre zobrazenie hlavného menu a zobrazenie nasledujúcich funkcií:  

 

Hlavné menu zobrazí čas, dátum, stav batérie a spárovanie s Bluetooth, pokiaľ je náramok spárovaný 
s mobilným zariadením.  
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Stlačte tlačidlo po dobu 3 sekúnd, pre zmenu zobrazených funkcií.  

Zobrazenie počet krokov, vzdialenosti a kalórií pri chôdzi.   

 

Podržte tlačidlo po dobu 3 sekúnd v rozhraní pohybu (movement) – chôdza (walking), jogging, 
cyklistika (riding), turistika (climbing mountain), plávanie (swiming). Pokiaľ je vybraná chôdza, stlačte 
tlačidlo po dobu 3 sekúnd pre vstup do nastavenia pohybu.  

 

Poznámka: Pri spustení športového režimu, svetlo svieti podľa srdcovej frekvencie. Zelená je pre 
normálnu srdcovú frekvenciu, modrá pre strednú srdcovú frekvenciu, červená pre vysokú srdcovú 
frekvenciu (značí potrebu znížiť záťaž alebo tempo).  

SRDCOVÁ FREKVENCIA 

Vstúpte do rozhrania srdcovej frekvencie a podržte tlačidlo po dobu 3 sekúnd. 
Sledovanie srdcovej frekvencie vybíja batériu rýchlejšie.  

Senzor sa musí dotýkať kože. Pokiaľ je náramok voľný, nemusí byť meranie presné. 
Nepozerajte sa priamo do svetla zobrazujúce srdcovú frekvenciu.  

Srdcovú frekvenciu začnite merať v pokojovom stave. Používateľ by sa nemal 
pohybovať, dokým náramok nezaznamená srdcovú frekvenciu.  

Merajte srdcovú frekvenciu 5x po odpočinku.  

Uistite sa, že je senzor srdcovej frekvencie čistý.  

Meranie srdcovej frekvencie po dlhšiu dobu, môže spôsobiť zahrievanie produktu.  

SPRÁVY 

Vstúpte do rozhrania správ a podržte tlačidlo po dobu 3 sekúnd. Zobrazia sa hovory a 
maximálne 7 správ, ďalšie správy sa zobrazia po prečítaní aktuálnych správ.  
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KRVNÝ TLAK 

Krvný tlak by mal byť meraný v kľudnom prostredí. Pred meraním sa posaďte a 
odpočívajte minimálne 5 minút. Tlak merajte 3x v intervale 2 minút.  

VAROVANIE: Údaje sú iba orientačné a neslúžia pre lekárske účely.  

 

 

 

 

OKYSLIČENIE KRVI 

Zobrazí percentuálne okysličenie krvi.  

VAROVANIE: Údaje sú iba orientačné a neslúžia pre lekárske účely.   

 

 

 

OSVETLENIE ROZHRANIA 

Vstúpte do nastavenia osvetlenia rozhrania a podržte dotykové tlačidlo po dobu 3 
sekúnd pre vstup do nastavenia. Krátkym stlačením tlačidla vyberte farbu a podržaním 
tlačidla po dobu 3 sekúnd výber potvrdíte. 

ALL Budú sa striedať 3 farby. 

RED Červené rozhranie. 

BLUE Modré rozhranie. 

GREEN Zelené rozhranie. 

CLOSE/OFF Vypne farebné osvetlenie. 

 NASTAVENIA 

Vyberte settings a dlhšie stlačte dotykové tlačidlo pre vstup do nastavení.  
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STOPKY/STOPWATCH 

Vyberte nastavenie stopiek a dlhšie stlačte dotykové tlačidlo. Stlačením tlačidla stopky 
spustíte, opakovaným stlačením tlačidla stopky zastavíte. Dlhšie stlačte tlačidlo pre 
opustenie stopiek.  

 

 

NÁJDI TELEFÓN/FIND PHONE 

Vyberte funkciu find phone, a zatrepte náramkom, mobil by mal začať vyzváňať.  

 

 

 

 

 

MAC ADRESA 

Mac adresa zobrazuje identifikačné číslo náramku. Číslo nemôže byť upravené ani 
zmenené. Pokiaľ máte náramok spárovaný s mobilným telefónom tak podľa MAC adresy 
zistíte, ktorý náramok spárovať.  

 

 

 

VYPNUTIE/POWER OFF 

Vstúpte do power off a stlačte tlačidlo po dobu 3 sekúnd.  

 

 

 

 

 

VÝROBNÉ NASTAVENIA/RESTORING FACTORY SETTINGS 

Dlhšie stlačte tlačidlo po dobu 3 sekúnd pre vyčistenie všetkých správ a obnovenia 
výrobných nastavení. 
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ÚDRŽBA 

• Pravidelne čistite náramok, obzvlášť zadnú stranu. Udržujte náramok suchý.  

• Správne dotiahnite náramok. 

• Nepoužívajte nadmerné množstvo krému a podobných prípravkov v mieste nosenia náramku.  

• Pokiaľ pozorujete podráždenie kože, prestaňte náramok nosiť.  

• Náramok je vodoodolný do 1 m, odolný proti potu, dažďu a sprchovaniu. Nie je vhodné nosiť 
do vody teplejšej ako 42 °C. 

NABÍJANIE 

Pre nabitie pripojte nabíjačku do nabíjacieho portu.  

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY / FAQ 

1. Náramok nie je možné nájsť pomocou inteligentného telefónu.  

Uistite sa, že je náramok nabitý a zapnutý. Potom položte náramok blízko telefónu. Pokiaľ stále 
nemôžete náramok nájsť, reštartujte Bluetooth a telefón.  

2. Náramok sa automaticky nepripojil k inteligentnému telefónu.  

Pokiaľ je doba pripojenia dlhá, uistite sa, že pripojenie nie je rušené iným signálom.  

Pokiaľ sa zariadenie nepripojí, reštartuje telefón a Bluetooth.  

3. Nedostávam upozornenia z náramku o prichádzajúcich hovoroch a oznámeniach.  

Uistite sa, že sú zariadenia spárované a aplikácia v mobilnom telefóne beží v pozadí.  

4. Náramok nemeria srdcovú frekvenciu.  

Počas merania buďte v kľude. Senzor musí doliehať na kožu. Počas merania nehýbte pažami.  

5. Ikona Bluetooth bliká.  

Aplikácia nie je prepojená s náramkom. Spusťte aplikáciu.  

6. Synchronizácia dát. 

Spusťte aplikáciu a spárujte s náramkom. Vyberte Download data from server v nastavení. Pokiaľ 
synchronizácia nefunguje, vypnite a zapnite mobil a znovu spárujte s náramkom.  

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola  ekonomicky nevýhodná, 
sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste 
na najbližšie zberné miesto k tomu určené. 

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii 
negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, 
konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a 
následnej sankcii. 

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu. 
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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. 

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 

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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• 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 
vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode 
nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.  
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Dátum predaja:                  Pečiatka a podpis predajcu: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


