UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
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ÚVODNÍ INFORMACE
Digitální krokoměr měří počet kroků, překonanou vzdálenost, množství spotřebovaných kalorií a čas
chůze. Další užitečnou funkcí je paměť na 30 dní. Ovšem hlavní výhodou tohoto krokoměru je, že si
tréninková data můžete snadnou stáhnout do svého počítače.
Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte celý manuál. Doporučujeme, abyste si manuál
uschovali pro případ další potřeby.
Pro udržení dobrého zdravotního stavu a prevenci chronických onemocnění byste měli denně udělat
přibližně 10 000 kroků. Pro efektivní hubnutí by se měl počet kroků pohybovat mezi 12 000 – 15 000.
Pokud usilujete o zlepšení tělesné kondice, doporučujeme vám denně provést alespoň 30 000 kroků.
POZNÁMKA: Pro spuštění/zastavení počítadla kroků stačí v jakémkoliv režimu (s výjimkou režimu
SET) přidržet déle než 2 vteřiny tlačítko MODE. Pokud je počítadlo kroků aktivní, rozbliká se na
displeji ukazatel .

TLAČÍTKA
1. Port USB
2. Osvětlení
3. SET
4. MODE
5. RESET

TLAČÍTKO MODE


Tlačítko pro přepínání mezi jednotlivými režimy



V režimu nastavení slouží k odečítání jednotek parametrů

TLAČÍTKO SET


V režimu STEP nebo ALM přidržte toto tlačítko pro přechod do režimu nastavení



Tlačítko pro přepínání mezi režimy KM a KCAL



Tlačítko pro prohlížení údajů v režimu TOTAL

TLAČÍTKO RESET


Přidržením tlačítka vynulujete následující parametry: počet kroků, vzdálenost, kalorie, čas a
všechny záznamy v režimu TOTAL



V režimu nastavení slouží k přičítání jednotek parametrů



Tlačítko k prohlížení údajů zaznamenaných během posledních 30 dní

TLAČÍTKO MASTER RESET (tzv. tvrdý restart)


Tlačítko pro vynulování všech parametrů a vymazání paměti
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FUNKCE
Krokoměr je vybaven celkem 7 režimy, mezi kterými lze pomocí tlačítka MODE přepínat
v následujícím pořadí:
STEP

Počítání provedených kroků

KM/MILE

Měření překonané vzdálenosti

KCAL

Měření spotřebovaných kalorií

MIN

Měření délky cvičení

RECORD

Do paměti se ukládá počet provedených kroků, množství spotřebovaných kalorií,
překonaná vzdálenost a délka chůze za posledních 30 dní

TOTAL

Celkový počet kroků, spotřebovaných kalorií, překonaných kilometrů a odcvičených
minut

ALM

Funkce umožňující nastavení dvou různých budíků

NASTAVENÍ KROKOMĚRU
REŽIM NASTAVENÍ (SETUP)

Stisknutím tlačítka MODE vstoupíte do režimu STEP. Pro vstup do režimu SETUP tlačítko MODE
přidržte alespoň 2 vteřiny. Údaje se nastavují v následujícím pořadí: 12/24 hodinový formát času /
vteřiny / hodiny / minuty / měsíc / den / rok / jednotka měření / délka kroku / hmotnost / cílový počet
kroků.
K přičítání jednotek slouží tlačítko RESET, k odečítání tlačítko MODE (pokud tlačítko přidržíte, budou
se jednotky přičítat/odečítat rychleji).
Pro přechod na další údaj stiskněte tlačítko SET. Nastavte všechny potřebné údaje. Po dokončení
nastavení se displej přepne do režimu STEP.
Na levé straně displeje se zobrazuje sloupeček složený celkově z 10 částí – jedná se o
procentuálního ukazatele kroků vzhledem k předem nastavené hodnotě. Po provedení nastaveného
počtu kroků bude sloupeček kompletní, rozbliká se a ozve se 30 vteřinová zvuková signalizace.
Výchozí hodnota tohoto parametru je 5000 kroků.
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POZNÁMKA: Po 10 vteřinách nečinnosti se displej automaticky přepne z režimu SETUP zpět do
režimu STEP.

VÝPOČET DÉLKY KROKU
Aby bylo možné měřit překonanou vzdálenost, tak je třeba nejdříve zadat do krokoměru délku vašeho
kroku.
Postup při měření délky kroku:
Délka kroku se správně vypočítává na základě vzdálenosti mezi špičkami chodidel. Pro dosažení co
nejpřesnějšího výsledku doporučujeme provést alespoň deset kroků, změřit překonanou vzdálenost a
vydělit ji počtem kroků (v tomto případě číslem 10). Příklad: během deseti kroků ujdete vzdálenost 6,2
m → 6,2 (celková vzdálenost) / 10 (počet kroků) = 0,62 (62cm).
POZNÁMKA: Oproti běžným krokoměrům je tento model vybaven tzv. pohybovým 3D senzorem, který
umožňuje detekci kroků potichu, bez jakéhokoliv tikání či cvakání typického pro mechanické senzory.
POZNÁMKA: Kroky se začínají zobrazovat až po pěti vteřinách chůze, aby se zabránilo nepřesnému
měření. To znamená, že během prvních pěti vteřin chůze se na displeji nezobrazí žádné číslo. Kroky
se ovšem budou započítávat a zobrazí se až po uplynutí tohoto pětivteřinového intervalu.

OVLÁDACÍ POKYNY
MĚŘENÍ POČTU KROKŮ



Režim Step je výchozím režimem krokoměru.



První řádek displeje zobrazuje celkový počet kroků vykonaných během dne.



Ve spodním řádku displeje se zobrazují hodiny (lze nastavit 12/24 hodinový formát času).



Pro vstup do nastavení času/hmotnosti/délky kroku/cílového počtu kroků stiskněte a přidržte
alespoň 2 vteřiny tlačítko set.



Pro vynulování všech údajů přidržte na 2 vteřiny tlačítko RESET.



Počet kroků, překonaná vzdálenost, spotřebované kalorie a délka chůze se denně
automaticky ukládají do paměti krokoměru. Celkem se v paměti uchovává 30 předchozích
dnů, přičemž po půlnoci se údaje začínají počítat vždy od nuly.

MĚŘENÍ PŘEKONANÉ VZDÁLENOSTI



Pomocí tlačítka MODE zvolte režim Km/Mile.
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Pro vynulování vzdálenosti přidržte na 2 vteřiny tlačítko RESET.

MĚŘENÍ SPOTŘEBOVANÝCH KALORIÍ



Pomocí tlačítka MODE zvolte režim Kcal.



Pro vynulování kalorií přidržte na 2 vteřiny tlačítko RESET.

MĚŘENÍ ČASU



Pomocí tlačítka MODE zvolte režim Min.



Pro vynulování naměřené hodnoty přidržte na 2 vteřiny tlačítko RESET.

ZOBRAZENÍ PAMĚTI



Pomocí tlačítka MODE zvolte režim Record.



Pomocí tlačítka SET lze přepínat naměřené údaje v následujícím pořadí: počet kroků /
vzdálenost / kalorie / čas chůze.



Mezi jednotlivými dny přepínejte tlačítkem RESET.

ZOBRAZENÍ SOUHRNNÝCH INFORMACÍ



Pomocí tlačítka MODE zvolte režim Total.
6



V tomto režimu se na horním řádku displeje zobrazuje u každého parametru součet hodnot
uložených v paměti krokoměru.



Pomocí tlačítka SET můžete přepínat mezi hodnotami v následujícím pořadí: celkový počet
kroků / celková vzdálenost / celkové množství kalorií / celkový čas chůze



Pro vynulování všech parametrů přidržte na 2 vteřiny tlačítko RESET.

BUDÍK



Pomocí tlačítka MODE zvolte režim ALM.



Pro vstup do nastavení času přidržte na 2 vteřiny tlačítko SET.



Pomocí tlačítka RESET můžete jednotku času přičítat, pomocí tlačítka MODE odečítat.

VYNULOVÁNÍ KROKOMĚRU (tzv. RESET)
Krokoměr lze resetovat dvěma způsoby: reset jednoho dne / kompletní reset
Pokud v režimech STEP/KM/KCAL/MIN přidržíte na 2 vteřiny tlačítko RESET, dojde k vynulování
hodnot naměřených během aktuálního dne.
Pro kompletní reset krokoměru přidržte na 2 vteřiny tlačítko RESET v režimu TOTAL. V tomto případě
dojde ke smazání všech údajů a obnovení továrního nastavení krokoměru.
POZNÁMKA: Pokud resetujete počet kroků, vzdálenost, kalorie nebo čas, znamená to, že vynulujete
všechny údaje naměřené v aktuálním dni.

USB PŘIPOJENÍ
Než začnete kopírovat data do počítače, nainstalujte si nejprve software z našich webových stránek,
který naleznete u tohoto produktu.
Po nainstalování softwaru zapojte dodaný USB kabel do USB portu na krokoměru a poté připojte
krokoměr k počítači.

1. Spusťte nainstalovaný software.
2. Při prvním spuštění si budete muset založit svůj uživatelský účet kliknutím na ikonu „Create
New Profile“.
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3. Přihlaste se do systému pod svým uživatelským jménem a heslem.

OVLÁDÁNÍ SOFTWARU

Home: Internetový prohlížeč
Chart: Prohlížení cvičebních záznamů v různých režimech
Users: Správa uživatelských účtů registrovaných do systému
USB: Export dat z krokoměru do PC / synchronizace PC s krokoměrem
Password: Změna přihlašovacího hesla
Quit: Odchod ze systému

VÝMĚNA BATERIÍ
DOPORUČUJEME OBRÁTIT SE NA HODINÁŘSTVÍ. PŘI NEODBORNÉ VÝMĚNĚ MŮŽE DOJÍT
K TRVALÉMU POŠKOZENÍ KROKOMĚRU.
1. Vyjměte krokoměr ze silikonového obalu a demontujte krytku baterie.
2. Vybitou baterii vyměňte za novou – ujistěte se, že kladný pól (strana +) směřuje dolů do
přihrádky.
3. Instalujte zpět krytku baterie.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ


Nesnažte se krokoměr rozebírat. V případě potřeby se obraťte na naše servisní oddělení. Na
vady vzniklé při neodborných opravách se nevztahuje záruka.



Nevystavujte krokoměr nadměrným otřesům (dávejte pozor, aby vám neupadl na zem).



K čištění nepoužívejte chemické čisticí prostředky jako benzín, rozpouštědlo, aceton či
alkohol. Buďte opatrní také při aplikaci repelentů proti hmyzu. Tyto prostředky mohou poškodit
těsnící matriál, pouzdro i lak.
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Výrobek skladujte na suchém místě.



Baterie může po určitém čase zkorodovat a poškodit výrobek. Proto nezapomeňte před
dlouhodobým skladováním baterii z krokoměru vytáhnout.



Z bezpečnostních důvodů skladujte krokoměr mimo dosah dětí.



Nevystavujte krokoměr nadměrným otřesům, působení magnetického pole, elektrického šumu
a silných vibrací.



Neponořujte krokoměr do vody, poškodil by se.



K čištění používejte lehce navlhčený hadřík. Hrubou špínu a nečistoty můžete očistit pomocí
jemného mýdla.

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
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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
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.
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Razítko a podpis prodejce:

Datum prodeje:
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