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ÚVOD  

Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili tento produkt. Veríme, že s týmto produktom budete veľmi spokojný 
a že Vám pomôže udržiavať si kondíciu pod dohľadom. Pred samotnou inštaláciou produktu si 
prečítajte všetky informácie v manuáli a uschovajte si ich k budúcemu nahliadnutiu. 

Digitálny krokomer inSPORTline Pole (pedometer) je krokomer s funkciou počítania krokov, ktorý je 
navrhnutý špeciálne pre trekingové palice. Krokomer má množstvo užitočných funkcií ako je počítanie 
spálených kalórií, budík, čas. Digitálny krokomer inSPORTline Pole je vďaka malým rozmerom a 
nízkou hmotnosťou vhodný pre chôdzu aj beh. 

TECHNICKÝ POPIS 

• 5-číselný LCD displej (počítadlo do 99 999 krokov) 

• krokomer s prispôsobením citlivosti pohybu (chôdza/beh) 

• unikátny pohybový senzor navrhnutý špeciálne pre trekingové palice 

• jednoduchý a praktický dizajn 

• prakticky umiestnené tlačidlá Mode, Adjust, Reset 

• meranie počtu krokov 

• počet spálených kalórií 

• denný budík 

• záznam celkového času aktivity 

• klip pre pevné uchytenie krokomera 

• tlačidlo Reset 

• batéria CR2032 1 ks 

REŽIMY 

K dispozícii je 7 režimov: 

• prezeranie uložených údajov o cvičení (Total Data mode) 

• zobrazenie času (Time mode) 

• meranie počtu krokov (Step mode) 

• meranie celkového počtu krokov (ODO Step mode) 

• odhad vzdialenosti (Distance mode) 

• odhad spotreby kalórií (Calories mode) 

• meranie doby cvičenia (Exercise Timer mode) 

• na prepínanie medzi režimami slúži tlačidlo MODE 

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 

Ďakujeme za zakúpenie tohto krokomera, ktorý vyniká čo do účinnosti a spoľahlivosti. Dá sa používať 
ako pri behu, tak pri chôdzi. Poskytuje nasledujúce funkcie: Zobrazenie času, Počítanie krokov, 
Prekonaná vzdialenosť, Kalorická spotreba, Cvičebný čas, Budík/Výstraha. 

• Manuál si pozorne prečítajte ešte pred prvým použitím a uschovajte si ho pre budúcu potrebu. 

• Výrobok používajte iba podľa manuálu a nerobte neschválené úpravy krokomera. 

Pripevnenie k trekingovej palici: 
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Odporúča sa naozaj dôsledné upevnenie a utiahnutie, aby nebola negatívne ovplyvnená spoľahlivosť 
merania. Na upevnenie použite krúžkový držiak, pomocou ktorého výrobok pripnete k telu palice. Pre 
ľahšiu montáž sledujte obrázok nižšie. 

 

1) Pripnite okružie k palici 

2) Pevne utiahnite 

TLAČIDLÁ A FUNKCIE 

 

TLAČIDLO FUNKCIA 

MODE 
• Listovanie medzi hlavnými režimami. 

• Potvrdenie voľby 

RESET 

• Resetovanie dát 

• Navýšenie číselnej hodnoty 

• Prepnutie medzi ON/OFF 
(zapnutie/vypnutie) pre režim výstrahy 

ADJUST 

• Vstup do nastavenia 

• Prepínanie jednotiek (vzdialenostný 
režim) 

MODES 

• Funkcie a postupnosť (Time/Čas – Step 
counting/Počítanie krokov – 
Distance/Vzdialenosť – Calories/Kalórie 
– Timer/Časovač – Alarm/Výstraha – 
Time/Čas) 

ČAS 

Bude sa zobrazovať aktuálny čas: hodina, minúta, sekunda. 

Nastavenie času: 

• Vstúpte do režimu času (TIME). 

• Stlačte a podržte tlačidlo ADJUST na 2 sekundy pre vstup do nastavenia. 

• Začne blikať ukazovateľ hodiny. Tlačidlom RESET môžete hodnotu navýšiť postupne alebo to 
isté tlačidlo pridržať pre rýchlejšie navýšenie hodnoty. 
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• Potvrďte tlačidlom MODE a choďte na nastavenie minút. 

• Potvrďte tlačidlom MODE a nastavte sekundy. 

• Opäť potvrďte tlačidlom MODE a zvoľte zodpovedajúci časový formát (12H alebo 24H). 

• Stlačením MODE voľbu potvrdíte a vrátite sa späť do časového režimu (TIME). Ak zariadenie 
nedostane signál do 30 sekúnd, prepne sa späť do časového ukazovateľa. 

POČÍTANIE KROKOV 

Na rozdiel od ostatných krokomerov, sa dá tento pripevniť k trekingovej palici. Produkt je schopný 
zaznamenať aj jemný pohyb, prenesený odrazom na palicu bez toho, aby pritom vydával typický 
chrastivý zvuk. 

Pre zahájenie počítania stlačte v režime zobrazenia času tlačidlo MODE. Počítanie sa začne až po 5 
sekundách činnosti, aby sa neznížila presnosť meraných údajov. V praxi to znamená, že pre začatie 
počítania musíte prístroj používať dlhšie ako 5 sekúnd vkuse. Nebudú tak počítané pohyby, ktoré v 
skutočnosti kroky nie sú. To isté nastane, ak nebudú registrované kroky dlhšie ako 2 sekundy. 

VLOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

• Vstúpte do krokového režimu (STEP). 

• Stlačte a podržte tlačidlo ADJUST na dve sekundy pre vstup do nastavenia. 

• Prvou nastaviteľnou hodnotou je vek (AGE). Rozbliká sa ukazovateľ. Stláčaním tlačidla 
RESET môžete hodnotu postupne zvyšovať alebo to isté tlačidlo podržať pre rýchle navýšenie 
hodnoty. 

• Potvrďte tlačidlom MODE a prejdite na nastavenie pohlavia (GENDER). 

• Tlačidlom RESET zvoľte pohlavie. Potvrďte tlačidlom MODE a zvoľte jednotky (UNIT). Môžete 
voliť medzi metrickými a imperiálnymi jednotkami. 

• Stlačte RESET pre vykonanie voľby a potvrďte tlačidlom MODE. Potom zadajte hmotnosť 
(WEIGHT). 

• Stláčaním tlačidla RESET môžete hodnotu postupne zvyšovať alebo to isté tlačidlo podržať 
pre rýchle navýšenie hodnoty. 

• Potvrďte tlačidlom MODE a zadajte dĺžku kroku (STRIDE LENGTH). 

• Stláčaním tlačidla RESET môžete hodnotu postupne zvyšovať alebo to isté tlačidlo podržať 
pre rýchle navýšenie hodnoty. 

• Stlačte MODE pre potvrdenie voľby pre nastavenie podsvietenia (LED ON/OFF). 

• Stlačte tlačidlo RESET pre nastavenie a následne potvrďte tlačidlom MODE. Vráťte sa späť 
do režimu krokov. 

MERANIE VZDIALENOSTI 

Touto funkciou sa dá zmerať vzdialenosť, ktorú ste prešli. V časovom režime stlačte dvakrát tlačidlo 
MODE. Pre prevod krokov na celkovú vzdialenosť je potrebné zadať dĺžku kroku. Stlačte tlačidlo 
ADJUST v režime vzdialenosti (DISTANCE) pre prepínanie medzi jednotkami (km alebo míle). 

SPÁLENÉ KALÓRIE 

Pomocou tejto funkcie môžete zistiť počet spálených kalórií počas chôdze. V časovom režime stlačte 
trikrát tlačidlo MODE. Pre prevod krokov na spálené kalórie bude nutné zadať Vašu hmotnosť. 



6 

 

CVIČEBNÝ ČAS 

Zariadenie meria automaticky dobu cvičenia, ktorú potom môžete zobraziť. V časovom režime stlačte 
štyrikrát tlačidlo MODE. 

VÝSTRAHA/BUDÍK 

Aktivácia a deaktivácia výstrahy: 

• Vstúpte do režimu výstrahy (ALARM). 

• Stlačte tlačidlo RESET a zvoľte buď ON (aktivovať) alebo OFF (deaktivovať). 

• Aktivovaná výstraha je znázornená ikonou, ktorá sa zobrazí na displeji, bez ohľadu na 
aktuálny režim. 

Nastavenie výstrahy: 

• Stlačte a podržte tlačidlo ADJUST na dve sekundy. Vstúpite do režimu nastavenia 
(SETTING). 

• Začne blikať hodinový ukazovateľ. Počet hodín navýšite buď postupne stláčaním tlačidla 
RESET alebo rýchlo jeho podržaním. 

• Stlačte tlačidlo MODE pre potvrdenie zadania a vložte minúty. 

• Potvrďte tlačidlom MODE a vráťte sa späť do režimu výstrahy (ALARM). Zariadenie sa do 
tohto režimu vráti samo, ak počas 30 sekúnd v režime nastavenia nedostane žiadny signál. 

RESET FUNKCIÍ 

Údaje ohľadne počtu krokov, vzdialenosti, cvičebného času a spálených kalórií môžu byť resetované. 
Dá sa tak urobiť v ktoromkoľvek režime stlačením a podržaním tlačidla RESET po dobu dvoch 
sekúnd. Úspešný reset je sprevádzaný zvukovým signálom. 

POZNÁMKA: Resetované údaje sa nedajú obnoviť, preto odporúčame si hodnoty pred zmazaním 
poznamenať. 

INŠTALÁCIA BATÉRIE 

• Otvorte priehradku na batérie tak, že zasuniete mincu do zárezu na jej krytu a pootočíte proti 
smeru hodinových ručičiek. 

• Starú batériu vyberte von. 

• Vložte novú batériu (1 ks CR2032) pri dodržaní správnej polarity. Symbol + je hore. 

• Pootočením v smere hodinových ručičiek krytku zatvorte a preverte, či je správne zaistená. 

ÚDRŽBA 

• Výrobok chráňte pred extrémnymi teplotami. 

• Čistite iba pomocou suchej a jemnej handričky, ktorá môže byť navlhčená roztokom vody a 
jemného čistidla. Nepoužívajte agresívne prostriedky, (benzén, rozpúšťadlá, spreje apod.). 

• Ak krokomer nepoužívate, skladujte ho na suchom mieste. 

• Manuál a ďalšiu dokumentáciu výrobku si starostlivo uschovajte pre prípad budúcej potreby 
alebo k ďalšiemu nahliadnutiu. 
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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. 

Batérie 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. 

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku: 

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

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 
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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: 

 

 


