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ÚVOD
Děkujeme Vám, že jste si vybrali tento digitální krokoměr. S jeho pomocí lze snadno měřit intenzitu cvičení.
Předností tohoto digitálního krokoměru je jednoduchý displej, který zobrazuje čas, počet kroků a další užitečné
informace (kalorie / vzdálenost / tempo / stanovený cíl / doba cvičení). Krokoměr je rovněž vybaven funkcí
DATA, díky které lze uložit a zobrazit údaje o předchozím cvičení.
Pro správné používání výrobku si přečtěte tento manuál a uschovejte jej pro případ potřeby.

POUŽÍVÁNÍ KROKOMĚRU
TLAČÍTKA

DOPORUČENÍ
•

Připevněte krokoměr k botě pomocí dodaného držáku.

•

Používejte obuv s pevnou podrážkou.

•

Snažte se při chůzi či běhu udržovat stejné tempo.

•

Tempo chůze by nemělo být příliš pomalé nebo nepravidelné.

•

Záznam údajů mohou ovlivnit vertikální vibrace a pohyb krokoměru směrem nahoru a dolů (např. při
jízdě autem).

PŘIPEVNĚNÍ KROKOMĚRU
1. Vložte držák pod zašněrovanou tkaničku od boty. Snažte se předejít tomu, aby se tkanička zamotala či
zauzlovala.
2. Vložte spodní část krokoměru do pouzdra na držáku a přitlačte horní část krokoměru směrem ke špičce
držáku. Měli byste cítit zaklapnutí pojistky.
3. Zkontrolujte, zda je krokoměr v držáku řádně upevněn. Zatlačte na krokoměr a zkuste s ním pohnout.
Před chůzí či během se ujistěte, že je krokoměr pevně připojen k držáku.
4. Pro odjištění a vyjmutí krokoměru z držáku postupujte opačným způsobem.

CVIČEBNÍ REŽIMY

Krokoměr je vybaven 4 různými režimy:
-

Odpočet času (Time Mode): 12/24 hodinový formát

-

Chůze (Walk Mode): Počet kroků (Step) / Vzdálenost (Distance) / Kalorie (Calorie)

-

Běh (Run Mode): Tempo (Pace) / Vzdálenost (Distance) / Délka cvičení (Exercise time)

-

Záznam a prohlížení údajů o cvičení (Data Mode): Průměrné tempo (Average Pace) / Maximální
tempo (Maximum Pace) / Délka cvičení (Exercise Time) / Vzdálenost (Distance)

K přepínání mezi jednotlivými režimy slouží tlačítko MODE (vlevo na zadní straně krokoměru). K prohlížení
parametrů u zvoleného režimu slouží tlačítko BROWSER na přední straně krokoměru.

ÚVODNÍ NASTAVENÍ
Před prvním použitím krokoměru je třeba nastavit několik osobních údajů. Pro nastavení osobních údajů vstupte
do režimu Time a přidržte tlačítko ADJUST po dobu 2 vteřin. Parametry se nastavují v následujícím pořadí:
12/24 HR (formát času) – Time (Čas) – Unit (Jednotka) – Weight (Hmotnost) – Height (Výška) – Stride
length (Délka kroku) – Target Pace (Cílové tempo)
12/24 hodinový formát času
Nejdříve bude třeba nastavit formát času (12/24HR). Pomocí tlačítka MODE zvolte požadovaný formát a pro
potvrzení nastavení stiskněte tlačítko BROWSER.
Čas (Time)
Poté nastavte počet minut. Číslo označující minuty bude během nastavení blikat. Pro zvýšení hodnoty použijte
tlačítko MODE, pro snížení hodnoty použijte ADJUST. Nastavenou hodnotu potvrďte stisknutím tlačítka
BROWSER a přejděte k nastavení hodin. Hodiny nastavte stejným způsobem a přejděte k nastavení dalších
parametrů: Unit (Jednotka) – Weight (Hmotnost) – Height (Výška) – Stride length (Délka kroku) – Target Pace
(Cílové tempo).
Hmotnost uživatele (Weight)

Zadejte svou hmotnost pomocí tlačítek MODE a ADJUST. MODE slouží pro zvýšení hodnoty, ADJUST pro
snížení. Pro potvrzení nastavené hodnoty a přechod k nastavení výšky stiskněte BROWSER.
Výška uživatele (Height)
Zadejte svou výšku pomocí tlačítek MODE a ADJUST. MODE slouží pro zvýšení hodnoty, ADJUST pro
snížení. Pro potvrzení nastavené hodnoty a přechod k nastavení délky kroku stiskněte BROWSER.

ZMĚŘENÍ DÉLKY KROKU
Délka kroku by se měla správně měřit od špičky jednoho chodidla ke špičce druhého chodidla. Pro stanovení
průměrné délky kroku změřte vzdálenost překonanou deseti kroky při chůzi / běhu a vydělte tuto vzdálenost
počtem kroků (10). Vypočítejte délku kroku dle následujícího vzorce:
Pokud urazíte vzdálenost 6,2 metrů: 6,2m (celková vzdálenost) / 10 (počet kroků) = 0,62m (62cm).
Je třeba změřit délku kroku jak pro chůzi, tak pro běh. Pro přesnější změření délky kroku při běhu doporučujeme
udělat více kroků (alespoň 50).
Zadejte naměřenou délku kroku (Stride distance) pomocí tlačítek MODE a ADJUST. MODE slouží pro zvýšení
hodnoty, ADJUST pro snížení. Pro potvrzení nastavené hodnoty a přechod k nastavení tempa stiskněte
BROWSER.

CÍLOVÉ TEMPO (TARGET PACE)
Při prvním spuštění krokoměru bude tato funkce vypnutá. Pro zapnutí tohoto indikátoru stiskněte tlačítko
START/STOP. Zadejte cílové tempo pomocí tlačítek MODE a ADJUST. MODE slouží pro zvýšení hodnoty,
ADJUST pro snížení. Pro potvrzení stiskněte BROWSER.

POČÍTÁNÍ KROKŮ
Aby se zamezilo špatnému měření, tak se na displeji krokoměru začne zobrazovat údaj o celkovém počtu kroků
až po provedení 10. kroku. To znamená, že během prvních deseti kroků se na displeji žádné informace
zobrazovat nebudou.
Nyní můžete začít využívat všech funkcí krokoměru a pomocí tlačítka MODE přepínat mezi jednotlivými údaji o
cvičení.

REŽIM CHŮZE (WALK MODE)

V tomto režimu může uživatel při cvičení sledovat naměřené údaje. Informace o cvičení se zobrazují v tomto
pořadí: Step (počet kroků) – Distance (vzdálenost v km/mi) – Calorie (spotřebované kalorie). Pomocí tlačítka
BROWSER lze přepínat mezi jednotlivými údaji, přičemž u ukazatele na displeji se zobrazí proužek, který
informuje o aktuálním výběru.

REŽIM BĚHU (RUN MODE)

Tento režim je navržen pro uživatele, kteří chtějí při běhu dosáhnout určitého cíle. Uživatel si může vybrat,
kterým ze tří parametrů (Pace (tempo) – Distance (vzdálenost) – Exercise Time (čas)) se bude při cvičení řídit.

Nejdříve si pomocí tlačítka BROWSER vyberte požadovaný parametr a potvrďte výběr tlačítkem
START/STOP. Na displeji se zobrazí „START“. Pro zahájení cvičení stiskněte tlačítko START/STOP ještě
jednou. Tlačítkem START/STOP můžete trénink také přerušit. Pro pokračování ve cvičení stiskněte BROWSER.
Pro další přerušení tréninku stiskněte START/STOP a pro ukončení programu stiskněte START/STOP ještě
jednou.

REŽIM PRO ZÁZNAMENÁNÍ ÚDAJŮ O CVIČENÍ (DATA MODE)

Do paměti krokoměru lze uložit informace o posledním tréninku. Zaznamenávají se tyto údaje: Average Pace
(průměrné tempo) / Maximum Pace (maximální tempo) / Exercise Time (délka cvičení) / Distance (vzdálenost).
Do režimu DATA vstoupíte pomocí tlačítka MODE. K prohlížení údajů slouží tlačítko BROWSER. Údaje se
přepínají v tomto pořadí:
Average Pace – Maximum Pace – Exercise Time – Distance

INDIKÁTOR TEMPA
Tento krokoměr je vybaven speciální funkcí, která pomáhá uživateli kontrolovat, zda běží požadovaným
tempem. Tuto funkci lze zapnout pouze v režimu PACE. Tempo běhu se bude měřit a aktualizovat každých 30
vteřin. Jednotkou jsou km/h či mph. Tlačítko BROWSER bude blikat při určité frekvenci a bude sloužit jako
ukazatel toho, zda uživatel neběží příliš rychle nebo příliš pomalu. Při běhu bude světlo indikátoru při pohledu
na botu jasně patrné.
Tlačítko BROWSER nebude blikat ihned po zahájení běhu. Tlačítko se rozbliká pouze tehdy, když dosáhnete
požadovaného tempa, a když bude Vaše běžecké tempo vyšší/nižší než cílové tempo o více než 5%. Frekvence
blikání se zvýší, pokud poběžíte příliš rychle a bude třeba zpomalit. Pokud světlo bliká pomalu, znamená to, že
běžíte příliš pomalu a je třeba zrychlit, aby bylo zachováno požadované tempo. Tlačítko přestane blikat, jakmile
bude Vaše rychlost 0 – tzn. při odpočinku.

VÝMĚNA BATERIÍ
-

Špičkou prstu (nebo pomocí dvou špičatých předmětů) vyšroubujte krytku baterie umístěnou na zadní
straně krokoměru.

-

Vyjměte z krokoměru vybitou baterii a vložte novou lithiovou baterii typu 3V CR2032. Baterii vložte
tak, aby kladný pól (+) směřoval nahoru.

-

Nasaďte zpět na zadní stranu krokoměru krytku baterie a zašroubujte ji.

ÚDRŽBA
-

Nepokoušejte se krokoměr rozebírat ani opravovat.

-

Nevystavujte elektronický modul vysokým teplotám, dlouhodobému přímému slunečnímu záření
a chraňte jej před nárazy.

-

Přístroj lze povrchově očistit pomocí vlhkého hadříku, v případě potřeby lze použít pro odstranění
nečistot jemné mýdlo. Nepoužívejte agresivní chemické prostředky jako benzín, čistící rozpouštědla,
aceton, alkohol, repelenty proti hmyzu, mohlo by dojít k poškození krokoměru.

-

Krokoměr skladujte na suchém místě.

-

Krokoměr udržujte mimo dosah dětí.

-

Jestliže dítě spolkne baterii, krytku baterie nebo šroubek, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

-

Při provozu krokoměru je třeba jej chránit před nežádoucími otřesy, působením magnetického pole,
elektrickým šumem.

-

S krokoměrem nekývejte do stran ani jej nepřetáčejte vzhůru nohama.

-

Dávejte pozor, abyste krokoměr neupustili a nestoupli na něj.

-

Nečistěte krokoměr vodou a nesahejte na něj mokrýma rukama.

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 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:

