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ÚVOD 

Ďakujeme za zakúpenie tohto produktu, ktorý Vám určite bude užitočným pomocníkom pri športových 
aktivitách. Pred začatím používania si pozorne prečítajte celý manuál a uschovajte si ho pre budúce 
použitie. 

Stopky inSPORTline SW Profi Dual Chrono sú stopky s presnosťou merania na 1/100 sekundy a 
nadštandardnou funkčnou výbavou. Stopky dokážu zaznamenávať časy až 100 kôl a zvukovou 
signalizáciou upozorniť na každý nový najlepší dosiahnutý čas. Prehľadný dvojriadkový displej, 3 
veľké funkčné tlačidlá a jednoduché ovládanie radí tieto stopky inSPORTline SW Profi Dual Chrono 
medzi profesionálmi vyhľadávané športové doplnky. 

TECHNICKÝ POPIS 

• profesionálne stopky 

• vode odolný pogumovaný povrch prístroja 

• meranie s presnosťou na 1/100 sekundy 

• záznam 100 meraných medzičasov kôl 

• funkcia DUAL Chrono: meranie 2 nezávislých časov súčasne 

• ukladanie dát pre každé nové meranie 

• zobrazované informácie: čas kola, celkový čas, najrýchlejšie kolo, priemerný čas kola, 

výpočet času 

• nastavenie tréningových intervalov 

• zvuková signalizácia pri zaznamenaní novej najlepšej hodnoty 

• časový odpočet: až 10 hodín 

• ukladanie meraných časov v jednotlivých dňoch 

• dátum a čas 

• formát času: 12/24 

• denný budík 

• počítadlo 

• podsvietenie displeja 

• 3V CR2032 Lítiová batéria 

• jednoduchá výmena batérie 

TIME/ČAS Zobrazuje čas (mesiac, dátum, deň v týždni). 

CHRONOGRAPH/ČASOMIERA 
Meria ubehnutý čas a umožňuje náhľad 
čiastkových časových úsekov a kôl. 

CHRONO DUAL/DVOJITÁ ČASOMIERA Meria dva časové úseky súčasne a po stranách. 

CHRONO DATA/ČASOVÉ ZÁZNAMY 
Prehliadanie každého kola s ohľadom na 
celkový, najlepší a priemerný čas. 

TIMER/ČASOVAČ Klasické počítanie alebo časový odpočet. 

INTERVAL/INTERVAL 
Meria medzičas s možnosťou zadania kôl a 
odpočinkového času. 

ALARM/UPOZORNENIE 
Nastaviteľná výstraha. Možnosť ručného 
zapnutia alebo vypnutia. 

PACER/TEMPO Nastaviteľné rozmedzie od 10 do 240. 

TALLY/CELKOVÉ SÚČTY Jednoduché sčítanie celkov. 
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S1 

+Prepínanie režimov 

+Potvrdenie 

+Štart/Stop Chrono 1 

S2 

+Zníženie hodnoty 

+Čiastkový úsek 

+Mazanie dát 

+Prehliadanie 

+Štart/Stop Chrono 2 

+Vstup do nastavenia 

S3 

+Navýšenie hodnoty 

+Štart/Prerušenie/Ukončenie 

+Uloženie časových údajov 

+Prehliadanie údajov 

+Výstraha On/Off (zapnutie/vypnutie) 

+Tempo On/Off (zapnutie/vypnutie) 

+Prepínanie medzi časmi (Time 1 a 2) 

S4 

+Podsvietenie 

 

ČAS (TIME) 

  

• Stlačte S3 na prepínanie medzi časmi Time 1 a 2. 

• Zadanie času: Stlačte S1 na prechod k časovému režimu (Time Mode), pokiaľ v ňom už nie 
ste. 

• Stlačte a podržte S2 na 2 sekundy pre vstup do nastavenia. Time 1 (T1) začne svietiť. 
Pomocou tlačidla S3 zvoľte čas 1 alebo 2 (Time 1, 2). Stlačte S1 pre potvrdenie a pre prechod 
na nastavenie hodín. 

• Stlačte S3 pre navýšenie alebo S2 pre zníženie hodnoty. Podržaním tlačidla rolovanie 
urýchlite. Stlačte S1 pre potvrdenie. Obdobne nastavte minúty, sekundy, rok, mesiac a deň 
(stlačte buď S2 alebo S3 pre resetovanie sekúnd). Potvrďte tlačidlom S1. 
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• Stlačte S3 pre aktiváciu alebo deaktiváciu zvonenia alebo pre voľbu 12/24 hodinového 
formátu. Ak zvolíte 24-hodinový formát, symboly AM/PM sa nezobrazia. Potvrďte tlačidlom S1. 

ČASOMIERA (CHRONOGRAPH) 

  

Meria a zaznamenáva časy jednotlivých kôl a čiastkových úsekov (až do 100 kôl) vrátane upozornenia 
na najrýchlejší časový úsek. 

• Stlačte S3. Čas kola sa zobrazí na 1/100 sekundy. Po sekundách nasledujú minúty. Ak sa čas 
dostane až k hodinovej hodnote, zobrazí sa počet hodín nad prvým údajom a nahradí 1/100 
sekundy v druhotnom zobrazení. 

• Horný riadok zobrazuje čas kola a spodný riadok potom čiastkový čas. Číslo jednotlivého kola 
bude svietiť na vrchnom riadku. 

• Po každom zakončení jednotlivého kola, stlačte S2 pre záznam času. Na 2 sekundy sa 
rozsvieti číslo zaznamenávaného kola. Ak nejaké kolo prebehne rýchlejšie, zobrazí sa po 
dobu dvoch sekúnd na hornom riadku nápis Fastest. 

• Potom sa horný riadok vráti k zobrazeniu času ďalšieho kola. Spodný riadok bude ďalej 
zobrazovať čiastkový čas bez prerušenia. 

• Stlačte S3 na prerušenie/zastavenie hodín. Začne blikať nápis PAUSE. Môžete buď urobiť 
súhrn tlačidlom S2 alebo tlačidlom S3 stopovanie času ukončiť. 

• Ak si prajete uložiť dané dáta, podržte S3 na dve sekundy až sa objaví nápis STORE DATA. 
Po ich uložení sa zariadenie prepne k ďalšiemu behu (iba ak prvý cyklus už bol ukončený). 

• Pre zmazanie dát podržte S2 na dve sekundy. Zobrazí sa nápis CLEAR DATA a zariadenie sa 
vráti do RUN-01. 

• Všetky časové dáta v rámci Chrono dát budú zmazané a zariadenie sa prepne do RUN-01. 

DVOJITÁ ČASOMIERA (CHRONOGRAPH DUAL) 

  

• Zaznamenáva súčasne časy dvoch kôl. 

• Stlačte S3 pre zahájenie oboch časomier. Chrono 1 a Chrono 2 naskočia súčasne. 

• Stlačte S1 pre stop/štart času Chrono 1. Stlačte S2 pre stop/štart času Chrono 2. 

• Stlačte S3 pre ukončenie oboch cyklov. 

• Stlačte a podržte S3 pre uloženie dát. Stlačte S2 pre zmazanie aktuálneho cyklu. 

• Pre ukončenie cyklu, uložte dáta alebo ich zmažte a prejdite do ďalšieho režimu. Ako Chrono 
1 tak Chrono 2 musí byť prerušené. 
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ČASOVÉ ZÁZNAMY (CHRONOGRAPH DATA) 

  

• Dajú sa opätovne vyvolať záznamy čiastkového času i času každého kola, vrátane celkového 
času, najrýchlejšieho času a priemerného času. 

• Pre vyvolanie časových záznamov stlačte S2 pre postup na záznam, ktorý chcete vyvolať. 
Tlačidlom S3 nabehnete k dátam cyklu. 

• Tlačidlom S3 sa dostanete k položke kôl v danom slede: individuálny čas kola, celkový čas, 
najlepší čas, priemerný čas. 

• Stlačte a podržte S2 pre zmazanie aktuálnych údajov. 

ČASOVAČ (TIMER) 

  

• Stlačte a podržte S2 na dve sekundy pre vstup do nastavenia (set mode). Na jednu sekundu 
sa zobrazí nápis HOLD/ADJUST. Hodinový ukazovateľ sa rozbliká. 

• Tlačidlom S3 hodnotu zvýšite a tlačidlom S2 ju znížite. Podržaním tlačidla budete rolovať 
rýchlejšie. Potvrďte tlačidlom S1 a prejdite k minútam a potom ku sekundám. 

• Po kompletnom nastavení zahájte odpočet tlačidlom S3. Týmto tlačidlom tiež môžete 
počítanie prerušiť alebo si urobiť súhrn. 

• Tlačidlom S2 odpočet resetujete. 

• Akonáhle odpočet dosiahne nulové hodnoty, budú stopky počítať ďalej vzostupne, aby sa 
zaznamenal čas, ktorý ubehol od ukončenia odpočtu. Tlačidlom S3 činnosť prerušíte a 
tlačidlom S2 vykonáte reset. 

• Pred ukončením odpočtu bude vydané upozornenie po dobu 5 sekúnd. 

MEDZIČAS (INTERVAL) 

  

• Cyklus si môžete rozdeliť do intervalov na základe kôl a odpočinkového času. 

• Stlačte a podržte S2 na dve sekundy pre vstup do nastavenia. Zobrazí sa nápis 
HOLD/ADJUST na jednu sekundu. Hodinový ukazovateľ začne blikať. 
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• Stlačte S3 pre navýšenie hodnoty alebo S2 pre zníženie hodnoty. Podržaním tlačidla rolovanie 
urýchlite. Stlačte S1 pre potvrdenie a prechod k minútam, kolám a odpočinkovému času. 

• Po zakončení vkladania stlačte S3 pre spustenie medzičasu. 

• Po zavŕšení času sa bude odpočítavať odpočinkový čas. Po jeho zavŕšení sa začne ďalšie 
kolo. 

• Stlačte S3 pre prerušenie v ktoromkoľvek okamihu. Môžete v tejto fáze stlačiť S2 pre 
resetovanie v prípade potreby. 

UPOZORNENIE (ALARM) 

 
 

• Môžete ho aktivovať alebo deaktivovať prepínaním medzi ON/OFF tlačidlom S3. Pokiaľ je 
funkcia výstrahy zapnutá, zobrazí sa na displeji. 

• Stlačte a podržte S2 na dve sekundy pre vstup do nastavenia. Na jednu sekundu sa zobrazí 
nápis HOLD/ADJUST. Hodinový ukazovateľ začne blikať. 

• Stlačte S3 pre navýšenie hodnoty, S2 pre zníženie hodnoty. Podržaním tlačidla rolovanie 
urýchlite. Stlačte S1 pre potvrdenie a prejdite k minútam. 

• Po ukončení všetkých nastavení stlačte S1 pre opustenie režimu nastavenia. Po ukončení 
nastavenia sa automaticky zapne funkcia ALARM. 

• Upozornenie zaznie na dobu 30 sekúnd, ak je funkcia aktivovaná. Ktorýmkoľvek tlačidlom 
výstrahu ukončíte. 

TEMPO (PACER) 

  

• Stlačte S3 a prepínajte medzi aktiváciou a deaktiváciou (ON/OFF). 

• Stlačte a podržte S2 na tri sekundy pre voľbu frekvencie rýchlosti: 10-20-30-40-60-70-80-100-
120-180-240. 

• Stlačte S3 pre rolovanie vpred alebo S2 pre rolovanie vzad. Tlačidlom S1 potvrďte a opustite 
nastavenia. 
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CELKOVÉ SÚČTY (TALLY) 

 
 

• Použite časomieru pre čokoľvek vďaka funkcii TALLY. 

• Stlačte S2 alebo S3 pre počítanie. 

• Súčasným stlačením S2 a S3 funkciu resetujete. 

ÚDRŽBA 

• Zariadenie nerozoberajte a nepokúšajte sa ho sami opraviť. 

• Chráňte pred extrémnymi teplotami, nárazmi a priamym slnkom. 

• Výrobok sa môže utierať iba mierne navlhčenou handričkou. Na odolnejšiu špinu sa môže 
použiť jemné mydlo. 

• Výrobok nesmie prísť do kontaktu s chemikáliami: benzínom, rozpúšťadlami, acetónom, 
alkoholom, repelentmi hmyzu atď. 

• Skladujte iba na suchom a čistom mieste. 

• Výrobok nesmie prísť do kontaktu s vlasovou alebo kožnou kozmetikou, popr. s podobnými 
produktmi. Ak by snáď došlo ku kontaminácii výrobku týmito prostriedkami, okamžite ich 
zotrite suchou a jemnou handričkou. 

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. 

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

 



9 

 

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. 

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 

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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• 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. 

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.  
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