UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 11145 Krokoměr inSPORTline Punty
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ČÁSTI KROKOMĚRU
1. Tlačítko „MODE“
2. Integrovaný klips
3. Tlačítko „SET“
4. Přihrádka na baterie

POPIS PRODUKTU
Děkujeme vám za zakoupení tohoto krokoměru.
Funkční popis krokoměru PR059:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Počítadlo kroků (1 – 99 999 kroků)
Automatické měření času (max. 9:59:59)
Překonaná vzdálenost (max. 99.9 mi)
Spotřebované kalorie (max. 99 999 kcal)
Spálený tuk (max. 999 g)
Cílový počet kroků (1 000 – 99 000 kroků)
Automatické shromažďování dat
Integrovaný klips na opasek
Snadné ovládání
Nízká hmotnost
Vyměnitelná baterie

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ
VAROVÁNÍ: Doporučujeme, abyste si před zahájením cvičebního programu nechali udělat kompletní
lékařskou prohlídku a poradili se s lékařem o cvičebních cílech.
Před prvním použitím přístroje si přečtěte všechny instrukce uvedené v manuálu.
UPOZORNĚNÍ: Krokoměr PR059 není vodotěsný. Nedávejte krokoměr do vody a nepoužívejte jej ve
vlhkém prostředí.
UCHOVÁVEJTE přístroj mimo dosah dětí a domácích zvířat. Krokoměr obsahuje malé částí, u kterých
hrozí nebezpečí spolknutí či vdechnutí.
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NEVYSTAVUJTE krokoměr extrémním podmínkám a teplotám.
CHRAŇTE krokoměr před hrubým zacházením a prudkými nárazy.
ČISTĚTE krokoměr pravidelně pomocí měkkého, suchého hadříku.
SKLADUJTE krokoměr na suchém místě, jestliže nebude delší dobu používán.
PRO DOSAŽENÍ NEJVĚTŠÍ PŘESNOSTI by měl být krokoměr připevněn k opasku (prostřednictvím
klipsu na opasek). Při nesprávném upevnění se snižujte přesnost krokoměru.
NIKDY krokoměr nerozebírejte ani žádným způsobem neupravujte. V případě zásahu do konstrukce
přístroje pozbývá záruka platnosti.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Pokud přístroj neměří správně počet kroků, může být příčinou:

-

-

-

Špatná poloha krokoměru: Měření je nejpřesnější, je-li krokoměr kolmo k zemi.
Krokoměr se pohybuje v nepravidelném tempu: Měření je nepříznivě ovlivněno, pokud je
přístroj uložen v batohu, jehož pohyb je nepravidelný, pokud se krokoměr pohupuje
v nepravidelném rytmu nebo během chůze do/ze schodů, sportovních aktivit a chůze do
prudkého kopce.
Uživatel se pohybuje v nepravidelném tempu nebo příliš pomalu: K nesprávnému záznamu
může docházet, pokud se uživatel nepohybuje rovnoměrnou rychlostí (šoupe nohama,
popochází v řadě).
Slabá baterie

INFORMACE O STAVU BATERIE
Indikace slabé / vybité baterie:

-

Slabý nebo ztrácející se obraz na displeji
Nesprávné snímání

VÝMĚNA BATERIE
Pro provoz přístroje PR059 je třeba 1 alkalická baterie LR1130 1.5V.

-

Pomocí menšího šroubováku odšroubujte šroub fixující krytku baterie. Opatrně sejměte
krytku baterie.
Vyměňte baterii za novou baterii typu LR1130. Ujistěte se, že má baterie správnou polaritu –
kladný pól je označen symbolem (+).
Nasaďte zpět krytku baterie. Dávejte pozor, abyste fixační šroub neutáhli přespříliš.

POZNÁMKA:
•

Uchovávejte baterii mimo dosah dětí a domácích zvířat.

•

Přístroj obsahuje knoflíkovou baterii. V případě jejího spolknutí kontaktujte okamžitě lékaře;
hrozí vážná újma na zdraví či úmrtí.

•

Hodinkové baterie obsahují chemické látky. Krokoměr, baterii i veškeré součásti zlikvidujte
v souladu s místními předpisy. Nesprávný způsob likvidace může přispět ke znečištění
životního prostředí.

•

Nevhazujte baterii do otevřeného ohně, hrozí její exploze.

•

Při manipulaci dbejte mimořádné opatrnosti
(viz www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).

UPOZORNĚNÍ: Typ alkalických baterií používaný v tomto přístroji snadno podléhá nesprávnému
uskladnění. Často se stává, že jsou nové baterie již při zakoupení částečně nebo kompletně vybity.
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Pokud výměna baterie nepomůže ke správnému chodu přístroje, zkuste použít novou baterii od jiného
výrobce, abyste se ujistili, že není závada v baterii.

ZPROVOZNĚNÍ KROKOMĚRU
Při prvním spuštění je potřeba odstranit z bateriové přihrádky izolační pásek.
Opatrně vytáhněte celý pásek z přihrádky na baterii.
Sundejte z displeje ochrannou vrstvu.
LCD displej by měl být nyní aktivován a připraven k použití.

OVLÁDACÍ REŽIMY
-

Stiskáním tlačítka MODE lze přepínat mezi následujícími režimy:

Počítadlo kroků

Délka cvičení

Překonaná vzdálenost

Spotřebované kalorie

Spálený tuk

Odpočet cílového počtu kroků

STEP:
V tomto režimu krokoměr počítá celkový počet kroků.
POZNÁMKA: Počítadlo se aktivuje až po vykonání 10. kroku od zahájení cvičení. Tato funkce
zajišťuje, že se budou počítat pouze úmyslné kroky, nikoliv náhodné otřesy.
EX-TIME:
V tomto režimu krokoměr měří celkovou délku cvičení.
DIST:
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V tomto režimu se zobrazuje celková překonaná vzdálenost.
KCAL:
Zobrazení odhadovaného množství spotřebovaných kalorií (jednotka: kcal).
FATBURN:
V tomto režimu krokoměr zobrazuje odhadované množství spáleného tuku (jednotka: gramy).
TARGET:
POZNÁMKA: Pro nastavení cílového počtu kroků, viz kapitola Nastavení uživatelských údajů.
V tomto režimu se bude zobrazovat počet kroků, které je potřeba provést pro dosažení nastavené
hodnoty.
Příklad: Pokud nastavíte parametr na 16 000 kroků, bude se po vykonání 15 398 kroků zobrazovat
zbývající počet, tedy 602 kroků.

NASTAVENÍ DÉLKY KROKU
Délka kroku, kterou nastavíte, značně ovlivní celkovou přesnost počítadla. Pokud se vám zdá, že je
zaznamenaný počet kroků příliš vysoký nebo nízký, bude pravděpodobně potřeba přenastavit délku
kroku.

-

Pro přesné změření délky kroku budete potřebovat lepicí pásku.
Zaznamenejte na zemi výchozí bod. Na tento bod se postavte špičkou chodidla a proveďte 10
kroků směrem dopředu.
Po vykonání 10. kroku zaznačte polohu špičky předního chodidla.
Změřte vzdálenost mezi startovním a koncovým bodem a vydělte ji číslem 10.

POZNÁMKA: Pro maximální přesnost měření používejte krokoměr pouze k chůzi. Při joggingu a běhu
může docházet k nepravidelným pohybům a rozdílné délce jednotlivých kroků. Následkem může být
nepřesné počítání kroků.

NASTAVENÍ UŽIVATELSKÝCH ÚDAJŮ
POZNÁMKA: Dbejte na správné nastavení všech údajů. Nesprávné nastavení může ovlivnit přesnost
měření.

-

-

-

V režimu STEP přidržte tlačítko SET, dokud se na displeji nerozbliká ADJ. Tento indikátor bude
následně automaticky doprovázen blikající hodnotou „VÁHA“.
Hmotnost lze nastavit v rozmezí 20-160kg (44-352lbs). Jednotku lze přičítat pomocí tlačítka
SET (pro rychlé přičítání jednotky tlačítko SET přidržte). Nastavenou hodnotu potvrďte
stisknutím tlačítka MODE a přejděte k nastavení délky kroku.
Délku kroku lze nastavit v rozsahu 18-120cm (7-47palců) pomocí tlačítka SET (pro rychlé
přičítání jednotky tlačítko SET přidržte). Nastavenou hodnotu potvrďte stisknutím tlačítka
MODE a přejděte k nastavení cílového počtu kroků.
Nastavte cílový počet kroků (rozsah: 1 000 – 99 000 kroků) pomocí tlačítka SET (pro rychlé
přičítání jednotky tlačítko SET přidržte). Po nastavení požadované hodnoty stiskněte tlačítko
MODE a přejděte zpět do výchozího režimu STEP.

POZNÁMKA: Pokud není po dobu 30 vteřin stisknuto žádné tlačítko, přepne se krokoměr zpět do
výchozího režimu STEP.

RESET / VYNULOVÁNÍ PARAMETRŮ
POZNÁMKA: Při resetování dojde k vynulování všech údajů (ve všech režimech).

V režimu STEP přidržte tlačítko MODE, dokud se na displeji nezobrazí „CLEAR“.
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE
Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů
Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované
prodávajícím na zboží dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků
uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník,
a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve
věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.
Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha,
I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka
116888.
Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který
spotřebitelem není.
„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v
rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem
svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a
obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi
prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní
smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.
Záruční podmínky
Záruční doba
Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu,
faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby
poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.
Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro
použití
k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.
Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:
zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným
zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
nesprávnou údržbou
mechanickým poškozením
opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)
neodvratnou událostí, živelnou pohromou
neodbornými zásahy
nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením
vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry
Reklamační řád
Postup při reklamaci vady zboží
Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí
škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady,
které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.
Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost
reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž
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doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má
prodávající právo reklamaci odmítnout.
Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky
záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu
nákladů,
které
vznikly
v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v
tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.
Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za
neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti
s neoprávněnou reklamací.
V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních
podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny
vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat
výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších
technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží
prodávajícímu.
Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude
dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží
předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v
uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající
povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:
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