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ÚVOD 

Tento krokoměr obrazuje počet kroků, uraženou vzdálenost, spálené kalorie, celkový cvičební čas. 
Kromě toho má možnost uchování dat po dobu 30 dní a další užitečné funkce. Dosažené údaje se 
poté dají stáhnout do Vašeho počítače. 

Manuál si přečtěte ještě před zahájením používání přístroje a uschovejte si ho pro budoucí nahlédnutí. 

Pro zachování dobrého zdraví a zmírnění rizika chronických zdravotních komplikací se doporučuje 
udělat 10000 kroků denně. Pro efektivní úbytek váhy by pak celkový počet kroků měl být v rozmezí od 
12000 do 15000 kroků. Pokud chcete výrazně zlepšit svou kondici, doporučuje se provést až 30000 
kroků denně. 

POZNÁMKA: 

• V kterémkoliv režimu (kromě režimu SET) stlačte a podržte tlačítko MODE na déle než dvě 
vteřiny pro zapnutí nebo vypnutí funkcí krokoměru. Pokud je krokoměr zapnut, rozsvítí se tato 

ikonka . 

VÝMĚNA BATERIE 

• Vyndejte krokoměr ze silikonového rámu a sejměte krytku baterie. 

• Vyjměte starou baterii a nahraďte ji novou. 

• Ujistěte se, že kladný pól baterie (+) směřuje k víku přihrádky. 

• Dejte krytku zpět na místo. 

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 

• Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo demontovat. V případě opravy nahlédněte do pasáže 
ohledně záruky. 

• Výrobek chraňte před nárazy a otřesy, nepouštějte ho na zem. 

• Chraňte před chemickými přípravky, jakými jsou např. benzín, rozpouštědla, aceton, alkohol, 
repelent proti hmyzu. Ty by mohly poškodit těsnění zařízení včetně jeho povrchu. 

• Výrobek skladujte na suchém místě. 

• Před delším skladováním vyjměte baterie ven. Jejich výtok by mohl krokoměr poškodit. 

• Pro eliminaci nebezpečí zadušení, držte dále od dětí. 

• Výrobek se musí používat v prostředí bez otřesů, mimo magnetická pole a elektrické rušení a 
mimo silné vibrace. 

• Výrobek se nesmí ponořovat do vody. 

• Čištění provádějte pouze lehce navlhčeným hadříkem. V případě odolné špíny použijte jemné 
mýdlo. 
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UMÍSTĚNÍ TLAČÍTEK 

 

1) Režim (Mode) 

2) Světlo 

3) USB Port 

4) Nastavení (Set) 

5) Reset 

TLAČÍTKO MODE 

• Přecházení mezi jednotlivými režimy. 

• Snížení dané hodnoty ohledně času a uživatelských dat v režimu nastavení. 

TLAČÍTKO SET 

• Stlačením a podržením tlačítka vstoupíte do režimu nastavení (SETTING MODE), pokud se 
nacházíte v krokovém režimu (STEP) nebo v režimu výstrahy (ALARM). 

• Stlačením přepnete mezi zobrazením režimu vzdálenosti (DISTANCE) a spálených kalorií 
(CALORIES). 

• Tlačítkem můžete procházet údaje v režimu celkových dat (TOTAL DATA MODE). 

TLAČÍTKO RESET 

• Stlačením a podržením resetujete údaje v režimu: kroků (STEP), vzdálenosti (DISTANCE), 
času (TIMER) a celkových dat (TOTAL DATA MODE). 

• Navýšení hodnoty v režimu SETUP a během zadávání výstrahy (ALARM). 

• Tlačítkem můžete procházet údaje za posledních 30 dní. 
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NASTAVENÍ KROKOMĚRU 

NASTAVENÍ (SETUP MODE) 

 

• Stlačte tlačítko MODE a vstupte to režimu kroků (STEP). 

• Stlačte a podržte tlačítko SET na dvě vteřiny pro vstup do režimu SETUP následovně: časový 
formát 12 nebo 24 hodin, Vteřiny, Hodiny, Minuty, Měsíc, Den, Rok, Jednotky měření, Krok, 
Hmotnost, Cílový počet kroků. 

• Stlačte tlačítko RESET pro navýšení zadávaných hodnot. Stlačte MODE pro snížení daných 
hodnot. Stlačením a přidržením tlačítka se budou čísla měnit rychleji. 

• Po dosažení požadované hodnoty stlačte SET a jděte dále. Pokračujte tlačítkem SET a 
změňte hodnoty dle požadavku až po opětovné dosažení režimu STEP. 

• Procentuální hodnota kroků a cílového počtu kroků bude zobrazena pomocí 10 ikon na levé 
straně displeje. Pokud dosáhnete cílového počtu kroků (100%), bude zobrazeno všech 10 
ikon a budou svítit. Přednastavená hodnota je 5000 kroků. Za účelem vylepšení kondice si 
můžete cílovou hodnotu upravit. 

POZNÁMKA: Pokud v režimu SETUP zařízení neobdrží impulz během 10 vteřin, přepne se 
krokoměr sám zpět do režimu kroků (ŠTEP MODE). 

VÝPOČET DÉLKY KROKU 

Pro výpočet celkové vzdálenosti, kterou ujdete, je nutno zadat délku Vašeho kroku. 

Postup při výpočtu délky kroku: 

Pro správný vypočet si nejprve změřte určitou vzdálenost v krocích. Rozsah kroku je určen jako 
vzdálenost jedné špičky nohy od té druhé. Pro správný vypočet průměrové hodnoty, podělte 
vzdálenost, kterou jste urazili za deset kroků počtem kroků (10). Výpočet hodnotu dle daného postupu: 
chůze 6,2 m. 6,2 m je celková vzdálenost/ 10 (počet kroků) = 0,62 m (62 cm). 

POZNÁMKA: Na rozdíl od jiných krokoměrů, tento využívá 3D pohybový sensor, který zachycuje i 
jemné pohyby bez mechanického čidla. To znamená, že zařízení během pohybu nevydává chrastivý 
zvuk. 

OPERAČNÍ REŽIMY 

Systém disponuje celkem 7 operačními režimy v uvedeném pořadí. Tlačítkem MODE se dá procházet 
mezi jednotlivými režimy: 

REŽIM KROKŮ (STEP MODE): počet vykonaných kroků 

VZDÁLENOST (DISTANCE MODE): dosažená vzdálenost 
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SPÁLENÉ KALORIE (CALORIES MODE): počet spálených kalorií 

CVIČEBNÍ ČAS (EXERCISE TIME MODE): zobrazení celkového cvičebního času 

PAMĚŤ (MEMORY MODE): Zobrazuje počet kroků, spálených kalorií, uraženou vzdálenost a cvičební 
čas za posledních 30 dní. 

CELKOVÉ ÚDAJE (TOTAL DATA MODE): Zobrazuje celkový počet kroků, celkový počet kalorií. 
Taktéž celkovou vzdálenost a celkový cvičební čas za 5 dní. 

VÝSTRAHA (ALARM MODE): Funkce jedné výstrahy při dosažení uživatelem zadaného časového 
limitu. 

OVLÁDÁNÍ KROKOMĚRU 

Aby se zamezilo nesprávnému počítání kroků, zahájí zařízení počítání teprve po 5 vteřinách chůze. To 
znamená, že se nezobrazí počet kroků, které jste udělali během prvních pěti vteřin. Kroky se budou 
zobrazovat a počítat až po těchto pěti vteřinách chůze. 

REŽIM KROKŮ (STEP MODE) 

 

• Výchozím režimem zařízení je režim kroků. 

• V tomto režimu zobrazuje první řádek celkový počet kroků za daný den. 

• Čas ve formátu 12 nebo 24 hodin se bude zobrazovat ve spodní části displeje 

• Stlačte a podržte tlačítko SET na dvě vteřiny pro vstup do nastavení času (TIME), hmotnosti 
(WEIGHT), kroků (STRIDES), cílových hodnot (TARGET). 

• Stlačte a podržte tlačítko RESET na dvě vteřiny pro vymazání dat. 

• Počet kroků, ušlá vzdálenost, spálené kalorie, celkový cvičební čas se automaticky uloží 
v režimu paměti (MEMORY MODE) na 30 dní a poté se sám smaže. 

VZDÁLENOST (DISTANCE MODE) 

 

• Stlačte MODE pro vstup do režimu vzdálenosti (DISTANCE MODE). 

• Stlačte a podržte RESET na dvě vteřiny pro vymazání dat. 

KALORIE (CALORIES MODE) 

 

• Stlačte MODE pro vstup do režimu kalorií (CALORIES MODE). 
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• Stlačte a podržte RESET na dvě vteřiny pro smazání dat. 

CVIČEBNÍ ČAS (EXERCISE TIME MODE) 

 

• Stlačte MODE pro vstup do cvičebního času (EXERCISE TIME MODE). 

• Stlačte a podržte RESET na dvě vteřiny pro smazání dat. 

PAMĚŤ (MEMORY MODE) 

 

• Stlačte MODE pro vstup do režimu paměti (MEMORY MODE). 

• Stlačte SET pro vyvolání dat v daném sledu: Kroky/ Vzdálenost/ Kalorie/ Cvičební čas. 

• Stlačte RESET pro procházení uvedených dat. 

CELKOVÉ ÚDAJE (TOTAL DATA MODE) 

 

• Stlačte MODE pro vsup do celkových dat (TOTAL DATA MODE). 

• V tomto režimu udává vrchní číslo celkový počet dat za posledních pět dnů. 

• Stlačte SET pro opětovné vyvolání dat v daném pořadí: Kroky/ Vzdálenost/ Kalorie/ Cvičební 
čas. 

• Stlačte a držte RESET na dvě vteřiny pro smazání dat. 

VÝSTRAHA (ALARM MODE) 

 

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

• Stlačte a podržte SET na dvě vteřiny pro zadání výstrahy. 

• Mačkejte RESET pro navýšení hodnoty nebo MODE pro její snížení. 

RESETOVÁNÍ PŘÍSTROJE 

• Jsou celkem dvě možnosti restu přístroje. Denní reset a celkový reset. 
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• Denní reset se provede stlačením a podržením tlačítka RES na 2 vteřiny v režimu kroků, 
vzdálenosti, kalorií, nebo cvičebního času. Data pro daný den se smažou. 

• Pro celkový reset stlačte a podržte RESET na dvě vteřiny v režimu celkové paměti (TOTAL 
MEMORY). Tím se smaží veškerá data zpět na úroveň firemního nastavení. 

POZNÁMKA: Reset kteréhokoliv údaje kroků, vzdálenosti, kalorií, času způsobí smazání všech údajů 
daného dne u výše uvedených hodnot. 

USB PŘIPOJENÍ 

Pokud chcete přenést údaje do svého počítače, musíte si nejprve nainstalovat řídící program z našeho 
webu do svého PC. 

Teprve po instalaci připojte dodaný USB kabel do USB portu a propojte s počítačem. 

 

• Spusťte software 

• Při prvním použití budete vyzváni k registraci krokoměru 

• Přihlaste se uživatelským jménem a heslem 

INSTALACE 

Instalační požadavky: 

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

Instalace: 

Dvojím kliknutím zahajte instalaci. Pro dokončení klikněte na NEXT. 

PŘIHLÁŠENÍ 

 

• Pro přihlášení s administrátorskými 
právy vložte uživatelské jméno „admin“  
a heslo „123456“. 

• Klikněte na login 
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NASTAVENÍ UŽIVATELSKÝCH ÚČTŮ S ÚČTEM ADMINA 

Mazání dat Admin může mazat informace 
jiných uživatelů. 

 

 

Obnova dat Admin může vybrat data 
uživatele a obnovit je 
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REGISTROVÁNÍ NOVÉHO UŽIVATELE 

 

• Abyste mohli přístroj plně použít musíte se registrovat. 

• Klikněte na „Register“ k vytvoření vlastního profilu. 

• Vložte osobní informace: jméno, heslo, věk, pohlaví, jednotky měření, výška (cm), váha (kg), 
délka kroku (cm). 

• Klikněte na „Register“. 

• Klikněte na „Close“, poté vložte vaše uživatelské jméno a heslo k přihlášení.  

 

 



11 

 

POPIS HLAVNÍHO MENU 

 

• User Management: Slouží ke spravování registrovaných uživatelských účtů  

• Statistic Analysis: Slouží ke zobrazení dat z cvičení 

• Goal Setting: Slouží k nastavení cílů. 

• Information Modify: Slouží ke změně hesla nebo povolení. 

• Data Synchronus: Slouží k exportu dat z pedometru do počítače. 

• Safely Exit: Slouží k opuštění menu. 
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 NASTAVENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU REGISTROVANÝM ÚČTEM 

Záloha dat Registrovaný uživatel může 
zkontrolovat a zálohovat své data. 
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STATISTICKÁ ANALÝZA 

V tomto módu můžete zobrazit analýzu získaných dat z cvičení za den, týden, měsíc a rok. 

Data můžete zobrazit pomocí Číselného zobrazení a Grafického zobrazení.  

 

Číselné zobrazení 

Data za den Data za měsíc 

  

Data za týden Data za rok 

  

 

Grafické zobrazení 

Data za den Data za měsíc 
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Data za týden Data za rok 

  

 

Export dat 

 

• Klikněte na „Export“ 

• Vyberte formát a umístění uložení 

• Klikněte na „Save“ 
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NASTAVENÍ CÍLŮ 

 

Uživatel si může nastavit cíle jako jsou počet 
kroků, kalorie nebo vzdálenost. 

 

Modifikace informací 

Uživatel si může změnit údaje vložené během 
registrace. 

SYNCHRONIZACE DAT 

Nahrání dat 

 

Klikněte na „Data upload“ a poté na 
„synchronous“. 

Data pedometru se synchronizují 
s programem. 
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Klikněte na „Sync setting“, můžete si vybrat 
synchronizaci z počítače do zařízení a 
naopak. 

 

Po dokončení požadované opera klikněte 
na „Safely exit“ a poté na „Ano“, tímto 
opustíte systém. 
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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. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., 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 Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, 
IČ: 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. 

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 (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt): 

• 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, kloubové spoje, opotřebení brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, 
kazety/vícekolečka 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  
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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 
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.  

 

 

CZ 
SEVEN SPORT s.r.o. 

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR 
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01 
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01 

IČO: 26847264 
DIČ: CZ26847264 

Tel: +420 556 300 970 
Mail: eshop@insportline.cz 
  reklamace@insportline.cz 
  servis@insportline.cz  

Web: www.inSPORTline.cz 

SK 
inSPORTline s.r.o. 

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK 

IČO: 36311723 
DIČ: SK2020177082 

Tel.: +421(0)326 526 701 
Mail: objednavky@insportline.sk 
  reklamacie@insportline.sk 
 servis@insportline.sk 

Web: www.inSPORTline.sk 

Datum prodeje:      Razítko a podpis prodejce:  

 

 


