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ÚVOD 

Tento krokomer zobrazuje počet krokov, prejdenú vzdialenosť, spálené kalórie, celkový cvičebný čas. 
Okrem toho má možnosť uchovania dát po dobu 30 dní a ďalšie užitočné funkcie. Dosiahnuté údaje 
sa potom dajú stiahnuť do Vášho počítača. 

Manuál si prečítajte ešte pred zahájením používania prístroja a uschovajte si ho pre budúce 
nahliadnutie. 

Pre zachovanie dobrého zdravia a zmiernenie rizika chronických zdravotných komplikácií sa odporúča 
urobiť 10 000 krokov denne. Pre efektívny úbytok hmotnosti by potom celkový počet krokov mal byť v 
rozmedzí od 12 000 do 15 000 krokov. Pokiaľ chcete výrazne zlepšiť svoju kondíciu, odporúča sa 
vykonať až 30 000 krokov denne. 

POZNÁMKA: 

• V ktoromkoľvek režime (okrem režimu SET) stlačte a podržte tlačidlo MODE na dlhšie ako dve 
sekundy pre zapnutie alebo vypnutie funkcií krokomera. Ak je krokomer zapnutý, rozsvieti sa 

táto ikonka . 

VÝMENA BATÉRIE 

• Vyberte krokomer zo silikónového rámu a odstráňte krytku batérie. 

• Vyberte starú batériu a nahraďte ju novou batériou CR2032. 

• Uistite sa, že kladný pól batérie (+) smeruje k veku priehradky. 

• Dajte kryt späť na miesto. 

ÚDRŽBA A ČISTENIE 

• Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať alebo demontovať. V prípade opravy nahliadnite do 
pasáže ohľadom záruky. 

• Výrobok chráňte pred nárazmi a otrasmi, nepúšťajte ho na zem. 

• Chráňte pred chemickými prípravkami, akými sú napr. benzín, rozpúšťadlá, acetón, alkohol, 
repelent proti hmyzu. Tie by mohli poškodiť tesnenia zariadenia vrátane jeho povrchu. 

• Výrobok skladujte na suchom mieste. 

• Pred dlhším skladovaním vyberte batérie von. Ich výtok by mohol krokomer poškodiť. 

• Pre elimináciu nebezpečenstva zadusenia, držte ďalej od detí. 

• Výrobok sa musí používať v prostredí bez otrasov, mimo magnetických polí a elektrického 
rušenia, a mimo silných vibrácií. 

• Výrobok sa nesmie ponárať do vody. 

• Čistenie vykonávajte len mierne navlhčenou handričkou. V prípade odolnej špiny použite 
jemné mydlo. 
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UMIESTNENIE TLAČIDIEL 

 

1) Režim (Mode) 

2) Svetlo 

3) USB Port 

4) Nastavenie (Set) 

5) Reset 

TLAČIDLO MODE 

• Prechádzanie medzi jednotlivými režimami. 

• Zníženie danej hodnoty ohľadom času a používateľských dát v režime nastavenia. 

TLAČIDLO SET 

• Stlačením a podržaním tlačidla vstúpite do režimu nastavenia (SETTING MODE), ak sa 
nachádzate v krokovom režime (STEP) alebo v režime výstrahy (ALARM). 

• Stlačením prepnete medzi zobrazením režimu vzdialenosti (DISTANCE) a spálených kalórií 
(CALORIES). 

• Tlačidlom môžete prechádzať údaje v režime celkových dát (TOTAL DATA MODE). 

TLAČIDLO RESET 

• Stlačením a podržaním resetujete údaje v režime: krokov (STEP), vzdialenosti (DISTANCE), 
času (TIMER) a celkových dát (TOTAL DATA MODE). 

• Navýšenie hodnoty v režime SETUP a počas zadávania výstrahy (ALARM). 

• Tlačidlom môžete prechádzať údaje za posledných 30 dní. 
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NASTAVENIE KROKOMERA 

NASTAVENIE (SETUP MODE) 

 

• Stlačte tlačidlo MODE a vstúpte to režimu krokov (STEP). 

• Stlačte a podržte tlačidlo SET na dve sekundy pre vstup do režimu SETUP nasledovne: 
časový formát 12 alebo 24 hodín, Sekundy, Hodiny, Minúty, Mesiac, Deň, Rok, Jednotky 
merania, Krok, Hmotnosť, Cieľový počet krokov. 

• Stlačte tlačidlo RESET pre navýšenie zadávaných hodnôt. Stlačte MODE pre zníženie daných 
hodnôt. Stlačením a pridržaním tlačidla sa budú čísla meniť rýchlejšie. 

• Po dosiahnutí požadovanej hodnoty stlačte SET a choďte ďalej. Pokračujte tlačidlom SET a 
zmeňte hodnoty podľa požiadavky až po opätovné dosiahnutie režimu STEP. 

• Percentuálna hodnota krokov a cieľového počtu krokov bude zobrazená pomocou 10 ikon na 
ľavej strane displeja. Pokiaľ dosiahnete cieľového počtu krokov (100%), bude zobrazených 
všetkých 10 ikon a budú svietiť. Prednastavená hodnota je 5 000 krokov. Za účelom 
vylepšenia kondície si môžete cieľovú hodnotu upraviť. 

POZNÁMKA: Ak v režime SETUP zariadenie nedostane impulz počas 10 sekúnd, prepne sa 
krokomer sám späť do režimu krokov (STEP MODE). 

VÝPOČET DĹŽKY KROKU 

Na výpočet celkovej vzdialenosti, ktorú prejdete, je nutné zadať dĺžku Vášho kroku. 

Postup pri výpočte dĺžky kroku: 

Pre správny výpočet si najprv zmerajte určitú vzdialenosť v krokoch. Rozsah kroku je určený ako 
vzdialenosť jednej špičky nohy od tej druhej. Pre správny výpočet priemernej hodnoty, podeľte 
vzdialenosť, ktorú ste prešli za desať krokov počtom krokov (10). Výpočet hodnoty podľa daného 
konania: chôdza 6,2 m. 6,2 m je celková vzdialenosť/10 (počet krokov) = 0,62 m (62 cm). 

POZNÁMKA: Na rozdiel od iných krokomerov, tento využíva 3D pohybový senzor, ktorý zachytáva aj 
jemné pohyby bez mechanického snímača. To znamená, že zariadenie počas pohybu nevydáva 
chraptivý zvuk. 

OPERAČNÉ REŽIMY 

Systém disponuje celkom 7 operačnými režimami v uvedenom poradí. Tlačidlom MODE sa dá 
prechádzať medzi jednotlivými režimami: 

REŽIM KROKOV (STEP MODE): počet vykonaných krokov. 

VZDIALENOSŤ (DISTANCE MODE): dosiahnutá vzdialenosť. 
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SPÁLENÉ KALÓRIE (CALORIES MODE): počet spálených kalórií. 

CVIČEBNÝ ČAS (EXERCISE TIME MODE): zobrazenie celkového cvičebného času. 

PAMÄŤ (MEMORY MODE): Zobrazuje počet krokov, spálených kalórií, prejdenú vzdialenosť a 
cvičebný čas za posledných 30 dní. 

CELKOVÉ ÚDAJE (TOTAL DATA MODE): Zobrazuje celkový počet krokov, celkový počet kalórií. 
Taktiež celkovú vzdialenosť a celkový cvičebný čas za 5 dní. 

VÝSTRAHA (ALARM MODE): Funkcia jednej výstrahy pri dosiahnutí používateľom zadaného 
časového limitu. 

OVLÁDANIE KROKOMERA 

Aby sa zamedzilo nesprávnemu počítaniu krokov, začne zariadenie počítanie až po 5 sekundách 
chôdze. To znamená, že sa nezobrazí počet krokov, ktoré ste urobili počas prvých piatich sekúnd. 
Kroky sa budú zobrazovať a počítať až po týchto piatich sekundách chôdze. 

REŽIM KROKOV (STEP MODE) 

 

• Východiskovým režimom zariadenia je režim krokov. 

• V tomto režime zobrazuje prvý riadok celkový počet krokov za daný deň. 

• Čas vo formáte 12 alebo 24 hodín sa bude zobrazovať v spodnej časti displeja. 

• Stlačte a podržte tlačidlo SET na dve sekundy pre vstup do nastavenia času (TIME), 
hmotnosti (WEIGHT), krokov (STRIDES), cieľových hodnôt (TARGET). 

• Stlačte a podržte tlačidlo RESET na dve sekundy pre vymazanie dát. 

• Počet krokov, prejdená vzdialenosť, spálené kalórie, celkový cvičebný čas sa automaticky 
uložia v režime pamäti (MEMORY MODE) na 30 dní a potom sa sám vymaže. 

VZDIALENOSŤ (DISTANCE MODE) 

 

• Stlačte MODE pre vstup do režimu vzdialenosti (DISTANCE MODE). 

• Stlačte a podržte RESET na dve sekundy pre vymazanie dát. 

KALÓRIE (CALORIES MODE) 

 

• Stlačte MODE pre vstup do režimu kalórií (CALORIES MODE). 
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• Stlačte a podržte RESET na dve sekundy pre vymazanie dát. 

CVIČEBNÝ ČAS (EXERCISE TIME MODE) 

 

• Stlačte MODE pre vstup do cvičebného času (EXERCISE TIME MODE). 

• Stlačte a podržte RESET na dve sekundy pre vymazanie dát. 

PAMÄŤ (MEMORY MODE) 

 

• Stlačte MODE pre vstup do režimu pamäti (MEMORY MODE). 

• Stlačte SET pre vyvolanie dát v danom slede: Kroky/Vzdialenosť/Kalórie/Cvičebný čas. 

• Stlačte RESET pre prechádzanie uvedených dát. 

CELKOVÉ ÚDAJE (TOTAL DATA MODE) 

 

• Stlačte MODE pre vstup do celkových dát (TOTAL DATA MODE). 

• V tomto režime udáva vrchné číslo celkový počet dát za posledných päť dní. 

• Stlačte SET pre opätovné vyvolanie dát v danom poradí: Kroky/Vzdialenosť/Kalórie/Cvičebný 
čas. 

• Stlačte a držte RESET na dve sekundy pre zmazanie dát. 

VÝSTRAHA (ALARM MODE) 

 

• Stlačte MODE pre vstup do režimu výstrahy (ALARM MODE). 

• Stlačte a podržte SET na dve sekundy pre zadanie výstrahy. 

• Stláčajte RESET pre navýšenie hodnoty alebo MODE pre jej zníženie. 

RESETOVANIE PRÍSTROJA 

• Sú celkom dve možnosti resetu prístroja. Denný reset a celkový reset. 
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• Denný reset sa vykoná zatlačením a podržaním tlačidla RES na 2 sekundy v režime krokov, 
vzdialenosti, kalórií alebo cvičebného času. Dáta pre daný deň sa zmažú. 

• Pre celkový reset stlačte a podržte RESET na dve sekundy v režime celkovej pamäte (TOTAL 
MEMORY). Tým sa zmažú všetky dáta späť na úroveň firemného nastavenia. 

POZNÁMKA: Reset ktoréhokoľvek údaju krokov, vzdialenosti, kalórií, času spôsobí zmazanie 
všetkých údajov daného dňa pri vyššie uvedených hodnotách. 

USB PRIPOJENIE 

Ak chcete preniesť údaje do svojho počítača, musíte si najprv nainštalovať riadiaci program do svojho 
PC. 

Až po inštalácii pripojte dodaný USB kábel do USB portu a prepojte s počítačom. 

 

• Spusťte software 

• Pri prvom použití budete vyzvaní k registrácii krokomera. 

• Prihláste sa používateľským menom a heslom. 

INŠTALÁCIA 

Inštalačné požiadavky: 

Operační systém: Windows XP, Win 7, Win 8 a Vista 

Inštalácia: 

Dvojitým kliknutím spustite inštaláciu. Pre dokončenie kliknite na NEXT. 

PRIHLÁSENIE 

 

• Pre prvé prihlásenie vložte 
používateľské meno „admin“  a heslo 
„123456“. 

• Kliknite na login. 
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REGISTROVANIE NOVÉHO POUŽÍVATEĽA 

 

• Aby ste mohli prístroj plne použiť, musíte sa registrovať. 

• Kliknite na „Register“ k vytvoreniu vlastného profilu. 

• Vložte osobné informácie: meno, heslo, vek, pohlavie, jednotky merania, výška (cm), hmotnosť 
(kg), dĺžka kroku (cm). 

• Kliknite na „Register“. 

• Kliknite na „Close“, potom vložte Vaše používateľské meno a heslo na prihlásenie.  
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POPIS HLAVNÉHO MENU 

 

• User Management: Slúži na spravovanie registrovaných používateľských účtov.  

• Statistic Analysis: Slúži na zobrazenie dát z cvičenia. 

• Goal Setting: Slúži na nastavenie cieľov. 

• Information Modify: Slúži na zmenu hesla alebo povolenia. 

• Data Synchronus: Slúži na export dát z krokomera do počítača. 

• Safely Exit: Slúži na opustenie menu. 
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NASTAVENIE POUŽÍVATEĽSKÝCH ÚČTOV S ÚČTOM ADMINA 

Mazanie dát 

Admin môže mazať 
informácie iných 
používateľov. 

 

 

Obnova dát 

Admin môže vybrať dáta 
používateľa a obnoviť ich. 
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NASTAVENIE POUŽÍVATEĽSKÉHO ÚČTU REGISTROVANÝM 
ÚČTOM 

Záloha dát 

Registrovaný používateľ môže 
skontrolovať a zálohovať svoje 
dáta. 
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ŠTATISTICKÁ ANALÝZA 

V tomto móde môžete zobraziť analýzu získaných dát z cvičenia za deň, týždeň, mesiac a rok. 

Dáta môžete zobraziť pomocou Číselného zobrazenia a Grafického zobrazenia.  

 

Číselné zobrazenie 

Dáta za deň Dáta za mesiac 

  

Dáta za týždeň Dáta za rok 

  

 

Grafické zobrazenie 

Dáta za deň Dáta za mesiac 
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Dáta za týždeň Dáta za rok 

  
 

Export dát 

 

• Kliknite na „Export“ 

• Vyberte formát a umiestnenie 
uloženia 

• Kliknite na „Save“ 
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NASTAVENIE CIEĽOV 

 

Používateľ si môže nastaviť ciele ako sú počet 
krokov, kalórie alebo vzdialenosť. 

 

Modifikácia informácii 

Používateľ si môže zmeniť údaje vložené počas 
registrácie. 

SYNCHRONIZÁCIA DÁT 

Nahranie dát 

 

Kliknite na „Data upload“ a potom na 
„synchronous“. 

Dáta krokomera sa synchronizujú s 
programom. 
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Kliknite na „Sync setting“, môžete si vybrať 
synchronizáciu z počítača do zariadenia a 
naopak. 

 

Po dokončení požadovanej operácie 
kliknite na „Safely exit" a potom na „Áno", 
týmto opustíte systém. 

 

 

 

 

 

 



17 

 

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. 

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený 
produkt): 

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