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ÚVOD 

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu, který Vám jistě bude užitečným pomocníkem při sportovních 
aktivitách. Před zahájením používání si pozorně přečtěte celý manuál a uschovejte si ho pro budoucí 
použití. 

TIME/ČAS Zobrazuje čas (měsíc, datum, den v týdnu). 

CHRONOGRAPH/ČASOMÍRA Měří uběhnuvší čas a umožňuje náhled dílčích 
časových úseků a kol. 

CHRONO DUAL/DVOJÍ ČASOMÍRA Měří dva časové úseky současně a po stranách. 

CHRONO DATA/ČASOVÉ ZÁZNAMY Prohlížení každého kola s ohledem na celkový, 
nejlepší a průměrný čas. 

TIMER/ČASOVAČ Klasické počítání nebo časový odpočet. 

INTERVAL/INTERVAL Měří mezičas s možností zadání kol a 
odpočinkového času. 

ALARM/UPOZORNĚNÍ Nastavitelná výstraha. Možnost ručního zapnutí 
nebo vypnutí. 

PACER/TEMPO Nastavitelné rozmezí od 10 do 240. 

TALLY/CELKOVÉ SOUČTY Jednoduché sčítání celků. 

 

 

S1 

+Přepínání režimů 

+Potvrzení 

+Start/Stop Chrono 1 

S2 

+Snížení hodnoty 

+Dílčí úsek 

+Mazání dat 

+Prohlížení 

+Start/Stop Chrono 2 

+Vstup do nastavení 

S3 

+Navýšení hodnoty 

+Start/Přerušení/Ukončení 

+Uložení časových údajů 

+Prohlížení údajů 

+Výstraha On/Off (zapnutí/vypnutí) 

+Tempo On/Off (zapnutí/vypnutí) 

+Přepínání mezi časy (Time 1 a 2) 

S4 

+Podsvícení 
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ČAS (TIME) 

  

• Stlačte S3 pro přepínání mezi časy Time 1 a 2. 

• Zadání času: Stlačte S1 pro přechod k časovému režimu (Time Mode), pokud v něm již nejste. 

• Zmáčkněte a podržte S2 na 2 vteřiny pro vstup do nastavení. Time 1 (T1) začne svítit. Pomocí 
tlačítka S3 zvolte čas 1 nebo 2 (Time 1, 2). Stlačte S1 pro potvrzení a pro přechod k nastavení 
hodin. 

• Stlačte S3 pro navýšení nebo S2 pro snížení hodnoty. Podržením tlačítka rolování urychlíte. 
Stlačte S1 pro potvrzení. Obdobně nastavte minuty, vteřiny, rok, měsíc a den (Zmáčkněte buď 
S2 nebo S3 pro resetování vteřin). Potvrďte tlačítkem S1. 

• Stlačte S3 pro aktivaci nebo deaktivaci vyzvánění nebo pro volbu 12/24 hodinového formátu. 
Pokud zvolíte 24-hodinový formát, symboly AM/PM se nezobrazí. Potvrďte tlačítkem S1. 

ČASOMÍRA (CHRONOGRAPH) 

  

Měří a zaznamenává časy jednotlivých kol a dílčích úseků (až do 100 kol) včetně upozornění na 
nejrychlejší časový úsek. 

• Zmáčkněte S3. Čas kola se zobrazí na 1/100 vteřinách. Po vteřinách následují minuty. Pokud 
se čas dostane až k hodinové hodnotě, zobrazí se počet hodin nad prvním údajem a nahradí 
1/100 vteřiny v druhotném zobrazení.  

• Horní řádek zobrazuje čas kola a spodní řádek pak dílčí čas. Číslo jednotlivého kola bude 
svítit na vrchním řádku. 

• Po každém zakončení jednotlivého kola, stlačte S2 pro záznam času. Na 2 vteřiny se rozsvítí 
číslo zaznamenávaného kola. Pokud nějaké kolo proběhne rychleji, zobrazí se po dobu dvou 
vteřin na horním řádku nápis FASTEST. 

• Poté se horní řádek vrátí k zobrazení času dalšího kola. Spodní řádek bude dále zobrazovat 
dílčí čas bez přerušení. 

• Stlačte S3 pro přerušení/zastavení hodin. Začne blikat nápis PAUSE. Můžete buď udělat 
souhrn tlačítkem S2 nebo tlačítkem S3 stopování času ukončit. 

• Pokud si přejete uložit daná data, podržte S3 na dvě vteřiny až se objeví nápis STORE DATA. 
Po jejich uložení se zařízení přepne k dalšímu běhu (pouze pokud první cyklus již byl 
ukončen). 

• Pro smazání dat podržte S2 na dvě vteřiny. Zobrazí se nápis CLEAR DATA a zařízení se vrátí 
do RUN-01. 
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• Veškerá časová data v rámci Chrono dat budou smazána a zařízení se přepne do RUN-01. 

DVOJÍ ČASOMÍRA (CHRONOGRAPH DUAL) 

  

• Zaznamenává současně časy dvou kol. 

• Stlačte S3 pro zahájení obou časomír. Chrono 1 a Chrono 2 naskočí současně. 

• Stlačte S1 pro stop/start času Chrono 1. Stlačte S2 pro stop/start času Chrono 2. 

• Zmáčkněte S3 pro ukončení obou cyklů. 

• Stlačte a podržte S3 pro uložení dat. Stlačte S2 pro smazání aktuálního cyklu. 

• Pro ukončení cyklu, uložte data nebo je smažte a přejděte do dalšího režimu. Jak Chrono 1 
tak Chrono 2 musí být přerušeny. 

ČASOVÉ ZÁZNAMY (CHRONOGRAPH DATA) 

  

• Dají se opětovně vyvolat záznamy dílčího času i času každého kola, včetně celkového času, 
nejrychlejšího času a průměrného času. 

• Pro vyvolání časových záznamů stlačte S2 pro postup k záznamu, který chcete vyvolat. 
Tlačítkem S3 najedete k datům cyklu. 

• Tlačítkem S3 se dostanete k číslu kol v daném sledu: individuální čas kola, celkový čas, 
nejlepší čas, průměrný čas. 

• Stlačte a podržte S2 pro smazání aktuálních údajů. 

ČASOVAČ (TIMER) 

  

• Stlačte a podržte S2 na dvě vteřiny pro vstup do nastavení (set mode). Na jednu vteřinu se 
zobrazí nápis HOLD/ADJUST. Hodinový ukazatel se rozbliká. 

• Tlačítkem S3 hodnotu zvýšíte a tlačítkem S2 ji snížíte. Podržením tlačítka budete rolovat 
rychleji. Potvrďte tlačítkem S1 a přejděte k minutám a poté ke vteřinám. 
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• Po kompletním nastavení zahajte odpočet tlačítkem S3. Tímto tlačítkem také můžete počítání 
přerušit nebo si udělat souhrn. 

• Tlačítkem S2 odpočet resetujete. 

• Jakmile odpočet dosáhne nulové hodnoty, budou stopky počítat dále vzestupně, aby se 
zaznamenal čas, který uběhl od ukončení odpočtu. Tlačítkem S3 činnost přerušíte a tlačítkem 
S2 provedete reset. 

• Před ukončením odpočtu bude vydáno upozornění po dobu 5 vteřin. 

MEZIČAS (INTERVAL) 

  

• Cyklus si můžete rozdělit do intervalů na základě kol a odpočinkového času. 

• Stlačte a podržte S2 na dvě vteřiny pro vstup do nastavení. Zobrazí se nápis HOLD/ADJUST 
na jednu vteřinu. Hodinový ukazatel začne blikat. 

• Stlačte S3 pro navýšení hodnoty nebo S2 pro snížení hodnoty. Podržením tlačítka rolování 
urychlíte. Stlačte S1 pro potvrzení a přechod k minutám, kolům a odpočinkovému času. 

• Po zakončení vkládání stlačte S3 pro spuštění mezičasu. 

• Po završení času se bude odpočítávat odpočinkový čas. Po jeho završení se zahájí další kolo. 

• Stlačte S3 pro přerušení v kterémkoliv okamžiku. Můžete v této fázi stlačit S2 pro resetování 
v případě potřeby. 

UPOZORNĚNÍ (ALARM) 

 
 

• Můžete ho aktivovat nebo deaktivovat přepínáním mezi ON/OFF tlačítkem S3. Pokud je 
funkce výstrahy zapnuta, zobrazí se na displeji. 

• Stlačte a podržte S2 na dvě vteřiny pro vstup do nastavení. Na jednu vteřinu se zobrazí nápis 
HOLD/ADJUST. Hodinový ukazatel začne blikat. 

• Stlačte S3 pro navýšení hodnoty, S2 pro snížení hodnoty. Podržením tlačítka rolování 
urychlíte. Stlačte S1 pro potvrzení a přejděte k minutám. 

• Po ukončení všech nastavení stlačte S1 pro opuštění režimu nastavení. Po ukončení 
nastavení se automaticky zapne funkce ALARM. 

• Upozornění zazní na dobu 30 vteřin, pokud je funkce aktivována. Kterýmkoliv tlačítkem 
výstrahu ukončíte. 



7 

 

TEMPO (PACER) 

  

• Stlačte S3 a přepínejte mezi aktivací a deaktivací (ON/OFF). 

• Stlačte a podržte S2 na tři vteřiny pro volbu frekvence rychlosti: 10-20-30-40-60-70-80-100-
120-180-240 

• Stlačte S3 pro rolování vpřed nebo S2 pro rolování vzad. Tlačítkem S1 potvrďte a opusťte 
nastavení. 

CELKOVÉ SOUČTY (TALLY) 

 
 

• Použijte časomíru pro cokoliv díky funkci TALLY. 

• Stlačte S2 nebo S3 pro počítání. 

• Současným stlačením S2 a S3 funkci resetujete. 

ÚDRŽBA 

• Zařízení nerozebírejte a nepokoušejte se ho sami opravit. 

• Chraňte před extrémními teplotami, nárazy a přímým sluncem. 

• Výrobek se může utírat pouze mírně navlhčeným hadříkem. Na odolnější špínu se může 
použít jemné mýdlo. 

• Výrobek nesmí přijít do kontaktu s chemikáliemi: benzínem, rozpouštědly, acetonem, 
alkoholem, repelenty hmyzu atd. 

• Skladujte pouze na suchém a čistém místě. 

• Výrobek nesmí přijít do kontaktu s vlasovou nebo kožní kosmetikou, popř. s podobnými 
produkty. Pokud by snad došlo ke kontaminaci výrobku těmito prostředky, okamžitě je setřete 
suchým a jemným hadříkem. 
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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 (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, 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. 
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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:  

 

 


