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ÚVOD 

Ďakujeme Vám za zakúpenie digitálneho krokomera. Meranie pomocou tohto krokomera je veľmi 
presné. Veľký displej krokomera umožňuje zobrazenie času (time), počtu krokov (step) a ďalších 
príslušných údajov ako kalórie (calories), vzdialenosť (distance), doba cvičenia (exercise timer). 
Pamäť počítača umožňuje zobrazenie údajov o cvičení v predchádzajúcich siedmych dňoch. 
Prostredníctvom USB je jednoduché nahrať informácie o cvičení do počítača a sledovať tak rozvoj 
telesnej kondície.  

Pre správne používanie výrobku si prečítajte tento manuál a uschovajte ho pre prípad potreby. 

POUŽÍVANIE KROKOMERA 

ODPORÚČANIE 

• Krokomer by mal byť pri meraní kolmo k zemi. 

• Používajte obuv s pevnou podrážkou. 

• Snažte sa udržiavať rovnaké  tempo počas cvičenia a chôdze. 

• Tempo chôdze by nemalo byť veľmi pomalé alebo nepravidelné. 

• Záznam údajov môžu ovplyvniť vertikálne vibrácie alebo pohyb krokomera smerom hore a 
dole (napr. pri jazde autom). 

PRIPEVNENIE 

Odporúčame pripnúť krokomer pevne k vrecku nohavíc alebo ho zavesiť na krk. Pre dosiahnutie čo  
najlepšej presnosti merania si prečítajte nasledujúce pokyny týkajúce sa používania krokomera: 

Pripnutie k oblečeniu 

• Pripevnite krokomer k prednému vrecku nohavíc.  

• Nepripevňujte krokomer k zadnému vrecku nohavíc či kraťasov. 

• Pre dosiahnutie čo najlepšej presnosti merania pripevnite krokomer čo najpevnejšie k časti 
odevu, ktorá najviac obopína Vaše telo. Pripnutím krokomera k voľným častiam oblečenia 
dochádza k nežiadúcim otrasom a nepresnému meraniu. 

Zavesenie na krk 

• Pripevnite ku krokomeru šnúrku a zaveste si ju na krk. 

• Pre beh nie je zavesenie na krk vhodné. 

REŽIMY 

K dispozícii je 6 režimov: 

• Prezeranie uložených údajov o cvičeniach (Total Data mode) 

• Zobrazenie času (Time mode) 

• Meranie počtu krokov (Step mode) 

• Meranie celkového počtu krokov (ODO Step mode) 

• Meranie vzdialenosti (Distance mode) 

• Meranie spotreby kalórií (Calories mode) 

• Meranie doby cvičenia (Exercise Timer mode) 

• K prepínaniu medzi režimami slúži tlačidlo MODE. 
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Úsporný režim 

LCD displej sa automaticky vypne po 3 minútach nečinnosti – pokiaľ nie je po túto dobu stlačené 
žiadne tlačidlo alebo nedochádza k žiadnemu meraniu. Pre rozsvietenie displeja stlačte akékoľvek  
tlačidlo. 

Nastavenie pred cvičením 

Pred prvým použitím krokomera je potrebné nastaviť Vaše osobné údaje. 

Nastavenie osobných údajov je možné v režime pre meranie počtu krokov (Step mode): 

• Podržte tlačidlo SET po dobu 2 sekúnd a nastavte nasledujúce údaje v tomto poradí: 

o 12/24 hodinový formát času (12/24HR display) – Čas (Time) – Dĺžka kroku (Stride 
lenth) – Cieľový počet krokov (Target goal) 

12/24 hodinový formát zobrazenia času 

Najskôr je potrebné nastaviť formát zobrazenia času (12/24 hodinový formát). Pomocou tlačidla 
MODE zvoľte požadovaný formát. Tlačidlom SET potvrďte nastavenie. 

Čas (Time) 

Najskôr bude potrebné nastaviť hodnotu hodín, pri nastavení bude táto hodnota blikať. Pre zvýšenie 
hodnoty slúži tlačidlo RESET a pre zníženie tlačidlo MODE. Tlačidlom SET potvrďte nastavenie hodín 
a prejdite k nastaveniu minút, minúty nastavte rovnakým spôsobom a potom zvoľte jednotku mernej 
sústavy. 

Jednotka mernej sústavy (imperiálna alebo metrická) 

Pre výber je možné použiť tlačidlá RESET a MODE, nastavenie potom uložte stlačením tlačidla SET. 
Následne bude potrebné nastaviť dĺžku kroku. 

Zmarenie dĺžky kroku (Stride length) 

Správne by sa mala dĺžka kroku merať  ako vzdialenosť medzi špičkami chodidiel. Hodnotu priemernej 
dĺžky kroku určíte tak, že urobíte desať krokov a vydelíte nameranú vzdialenosť číslom 10. Ukážka, 
ako určiť dĺžku kroku: 

6,2 m (celková vzdialenosť) / 10 (počet krokov)  = 0,62 m (62 cm). 

Dĺžku kroku je potrebné určiť pri chôdzi i behu. Pre presnejšie zmeranie dĺžky kroku pri behu 
odporúčame urobiť viacej  krokov (aspoň 50). 

Dĺžka kroku 

Počas nastavenia zvýšite hodnotu parametrov pomocou tlačidla RESET a pomocou tlačidla MODE ju 
znížite. Stlačte tlačidlo SET pre potvrdenie  nastavenia a prechod do režimu nastavenie hmotnosti. 

Hmotnosť (Weight) 

Pre zvýšenie hodnoty slúži tlačidlo RESET a pre zníženie tlačidlo MODE. Tlačidlom SET potvrďte 
nastavenie Vašej hmotnosti a vstúpte do nastavenia cieľového počtu krokov. 

Cieľový počet krokov (Target goal) 

Pre zachovanie dobrého zdravia a zníženia rizika vzniku chronických ochorení odporúčame denne 
prejsť 10 000 krokov. Pre úbytok hmotnosti prejdite 12 000 – 15 000 krokov.  Ak chcete zlepšiť telesnú 
kondíciu, odporúčame urobiť denne aspoň 3 000 krokov. 
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Pri nastavení používajte tlačidlo RESET pre zvýšenie hodnoty a tlačidlo MODE pre zníženie hodnoty, 
tlačidlom SET potvrďte nastavenie. 

Na displeji sa zobrazuje pri chôdzi v % množstvo prejdených krokov z nastavenej cieľovej hodnoty. 
Indikátor v priebehu chôdze sa rozbliká, pokiaľ prekročíte nastavenú hodnotu. 

ZAHÁJENIE CHÔDZE 

Aby sa zabránilo zlému meraniu, začnú sa na displeji pripočítavať kroky až po počtu 10. krokov. To 
znamená, že displej začne zobrazovať hodnotu až od 10. kroku po zahájení chôdze. Následne sa 
bude zobrazovať počet zrealizovaných krokov. 

Teraz môžete začať používať krokomer. Pomocou tlačidla MODE môžete prepínať medzi jednotlivými 
režimami. 

• Zobrazenie času (Time mode) 

• Meranie počtu krokov (Step mode) 

• Meranie celkového počtu krokov (ODO Step mode) 

Pre zapnutie funkcie ODO vstúpte pomocou tlačidla MODE do režimu zobrazenia nápisu ODOSTEP 
v hornej časti. Stlačte tlačidlo SET a podržte ho po dobu 2 sekúnd, následne dôjde k zapnutiu tejto 
funkcie – súčasne sa na displeji rozbliká nápis ODO. 

Pre vypnutie tejto funkcie pridržte tlačidlo SET po dobu 2 sekúnd – nápis ODO prestane blikať. 

Pokiaľ sa nachádzate v režime ODO, môžete nameranú hodnotu vynulovať podržaním tlačidla RESET 
po dobu 2 sekúnd. Táto hodnota sa nevynuluje, pokiaľ pridržíte tlačidlo RESET v režimoch pre 
meranie počtu krokov, vzdialenosti, spotreby kalórií. 

• Meranie vzdialenosti (Distance mode) 

• Meranie spotreby kalórií (Calories mode) 

• Meranie doby cvičenia (Exercise Time mode) 

• Ukladanie údajov o cvičení (Total data mode) 

Všetky dáta sú uložené, podržaním tlačidla RESET vynulujete hodnoty na nulu, hodnoty sa zobrazujú 
v poradí: POČET KROKOV, VZDIALENOSŤ, KALÓRIE a ČAS CVIČENIA. Hodnoty prepnete 
pomocou tlačidla SET.  

VÝMENA BATÉRIE 

• Pomocou skrutkovača  odskrutkujte krytku batérie na zadnej strane krokomera. 

• Použite ostrý predmet pre vybranie vybitej batérie a vložte novú lítiovú batériu typu CR2032 – 
3 V. Stranu batérie s kladným pólom (+) umiestnite smerom hore.  

• Umiestnite krytku batérie na zadnú stranu krokomera a pripevnite ju pomocou skrutkovača.  

ÚDRŽBA 

• Nepokúšajte sa krokomer rozoberať ani opravovať. 

• Nevystavujte elektronický modul vysokým teplotám, dlhodobému priamemu slnečnému 
žiareniu a chráňte ho pred nárazmi. 

• Prístroj je možné povrchovo očistiť pomocou vlhkej handričky, v prípade potreby je možné 
použiť pre odstránenie nečistôt jemné mydlo. Nepoužívajte agresívne chemické prostriedky 
ako benzín, čistiace rozpúšťadla, acetón, alkohol, repelenty proti hmyzu, mohlo by dôjsť 
k poškodeniu krokomera. 

• Krokomer skladujte na suchom mieste. 
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• Krokomer udržujte mimo dosahu detí. 

• Pokiaľ dieťa prehltne batériu, krytku batérie alebo skrutku, vyhľadajte okamžite lekársku 
pomoc. 

• Pri prevádzke krokomera je potrebné ho chrániť pred nežiadúcimi otrasmi, pôsobením 
magnetického poľa, elektrickým šumom. 

• S krokomerom nekývajte do strán ani ho nepretáčajte hore nohami. 

• Pri behu by nemal byť krokomer zavesený na krku. 

• Dávajte pozor, aby ste krokomer nepustili a nestupili naň. 

• Nevkladajte krokomer do zadného vrecka nohavíc alebo kraťasov. 

• Nečistite krokomer vodou a nedotýkajte sa ho mokrými rukami. 

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. 

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.  

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zm luvy 
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 

• 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.  
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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.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Dátum predaja:                  Pečiatka a podpis predajcu: 

 

 


