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BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 

 Nepokoušejte se zařízení otevřít nebo odklopit zadní víčko. 

 Neobsluhujte zařízení pod vodou. Pod vodou nemačkejte tlačítka. 

 Pokud se uvnitř objeví vlhkost, kontaktujte servis, aby nedošlo ke korozi kovových částí. 

 Zařízení je určeno pro klasické použití. Vyhněte se příliš tvrdému použití a s výrobkem 
neházejte. 

 Výrobek chraňte před extrémními teplotami. 

 Zařízení otřete pouze suchým a měkkým hadříkem. Nepoužívejte chemická čistidla, abyste 
nepoškodili plastové díly. 

 Výrobek nepoužívejte v nevhodných elektromagnetických podmínkách nebo v prostředí se 
statickou elektřinou. 

SYMBOLY 

 
Srdeční tep 

 
Index tělesného tuku 

 
EL Podsvícení 

 
Stopky 

 
Duální čas 

 
Odpočet času 

 
Vyzvánění 

 
3 Budík 

 
Kalendář (50 let) 

 
Tempo 

 
Voděodolné (100 m) 

 
Baterie (CR2032) 

TLAČÍTKA 

Funkce tlačítek je uvedena na schématu níže. 

 

A) Reset 

B) Mode (Režim) 

C) EL Backlight (Podsvícení) 

D) Start/Stop 

VOLBA REŽIMU 

Zmáčkněte „B“ pro změnu režimu dle následujícího sledu: Zobrazení času – Stopky – Srdeční tep – 
Režim záznamu – Informační režim – Odpočet času – Budík – Duální čas – Tempo. 
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1. Zobrazení času 

 12/24H formát 

 Hod., Min., Sek., Měsíc, Datum, 
Den v týdnu 

 Kalendář – 50 let (2000-2049) 

 

2. Stopky 

 1/100 vteřiny 

 8 úseků (kol), mezičasy 

 Rozmezí: 0:00´00”~23:59´59” 

 

3. Srdeční tep 

 4 cílové zóny tepu 

 

4. Záznam 

 25 cvičebních záznamů 

 

5. Informace 

 Pohlaví, Věk, Jednotka, Výška, 
Váha – jsou nastavitelné 

 3 úrovně BMI (Body Mass Index) 
- zobrazení 

 

6. Odpočet 

 Odpočítávání v rozsahu: 

23:59´59”~0:00´00” 

 

7. Budík (Výstraha) 

 3 buzení (výstrahy) 

 Zvonění 

 

8. Duální čas 

 Čas další časové zóny. 

 

9. Tempo 

 16 temp 
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ZOBRAZENÍ ČASU 

12/24 H FORMÁT 

V režimu zobrazení času zmáčkněte „D“ pro změnu formátu času (12 a 24 H formát). 

 

NASTAVENÍ ČASU 

1. V režimu času zmáčkněte a podržte A, dokud vteřiny nezačnou blikat. Blikání znamená, že 
můžete zadávat. 

 

2. Zmáčkněte C nebo D a resetujte vteřiny. 

 

3. Zmáčkněte B pro další volbu. 

 

4. Zmáčkněte D pro zvýšení hodnoty. Zmáčkněte C pro snížení hodnoty. Zmáčkněte a podržte 
pro rychlé nastavení. 

 

5. Opakujte kroky 3 a 4 pro volbu v následujícím pořadí: Vteřiny – Hodiny – Minuty – Rok – 
Měsíc – Datum – DST (změna času). 

6. Zmáčkněte A pro opuštění režimu nastavení, jakmile vše nastavíte. Den v týdnu se zobrazí 
automaticky na základě předvolby roku, měsíce a data. 

 

STOPKY 

1. V režimu stopek zmáčkněte D pro spuštění měření času. 
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2. Opětovným zmáčknutím tlačítka D stopky zastavíte. 

 

3. Zmáčkněte A pro resetování stopek. 

 

MEZIČAS 

 

1. V režimu stopek zmáčkněte D a spusťte stopky. 

 

2. Stlačte A pro zobrazení mezičasu (automaticky po 2 vteřinách). 

 

3. Zopakujte krok 2. Můžete měřit mezičas několikanásobně. 

 

4. Zmáčkněte D a zastavte stopky. 

 

VYVOLÁNÍ DAT 

ÚSEK (KOLO) 
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1. V režimu stopek stlačte B pro vyvolání času úseku (kola), pokud stopky zachycují více 
mezičasů. 

 

2. Zmáčkněte D a prohlédněte si jednotlivá kola (úseky) směrem dopředu LAP1 – LAP8 (čas). 

 

3. Stlačte C a prohlížejte úseky směrem dozadu LAP8 – LAP1 (čas). 

 

4. Zmáčkněte A pro vyvolání mezičasů. 

 

5. Stlačte D” a prohlížejte mezičasy směrem vpřed SPLIT1-SPLIT8 (čas). 

 

6. Zmáčkněte C a prohlížejte mezičasy směrem dozadu SPLIT8-SPLIT1. 

 

7. Stlačte A pro návrat do režimu stopek. 
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SRDEČNÍ TEP 

VOLBA CÍLOVÉ TEPOVÉ FREKVENCE 

V režimu tepu stlačte C pro změnu zóny tepu 
v tomto pořadí: HZ1 – HZ2 – HZ3 – HZ4. 

HZ1 – nízká intensita 

HZ2 – střední intensita 

HZ3 – náročná intensita 

HZ4 – intensita volená uživatelem  
 

V režimu tepu stlačte A pro nahlédnutí max. % a 
min. % cílové tepové hodnoty (Vaše limitní 
tepovou hodnotu dostanete, když od 220 
odečtete svůj věk. Vaše cílová zóna tepu je 
v rozmezí min. a max. tepové frekvence - % 
limitní tepové hodnoty). 

 

PŘEDNASTAVENÉ CÍLOVÉ TEPOVÉ HODNOTY 

Zóna tepu Časový úsek Max. procento Min. procento 

HZ1 25 min. 65% 55% 

HZ2 40 min. 75% 65% 

HZ3 40 min. 85% 75% 

HZ4 0:00´00” 90% 50% 

POZNÁMKA: HZ4 cílová hodnota tepové frekvence může být nastavena uživatelem – MAX/MIN 
frekvence (%). 

HZ4 NASTAVENÍ 

1. V HZ4 zmáčkněte a podržte A dokud hodiny nezačnou blikat (blikání znamená, že můžete 
vkládat). 

 

2. Stlačte C nebo D pro resetování hodin na 0. 

 

3. Zmáčkněte B pro další volbu. 

 

4. Zmáčkněte C nebo D pro resetování minut na 0. 
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5. Zopakujte kroky 3 a 4 a volte v následujícím pořadí: Hodiny – Minuty – Max. % - Min. %. 

6. Stlačte A pro opuštění nastavení 

Před opětovným použitím HZ4 zadejte původní čas dle 0:00´00”. 

SLEDOVÁNÍ TEPOVÉ FREKVENCE 

1. V režimu tepu stlačte D, aby zařízení začalo přijímat signál z vysílače (symbol  zabliká a 
pulz se obratem zobrazí). 

 

2. Stlačte A pro nahlédnutí max. % a min. % cílové tepové hodnoty. 

 

3. Stlačte C pro nahlédnutí aktuální max., min. a průměrné tepové frekvence. 

 

4. Stlačte D pro ukončení přenosu signálu (záznam se automaticky uloží u cvičení delších než 1 
minuta). 

 

POZOR: 

 Hodinky mají být v blízkosti vysílače – 1 m. Ujistěte se, že nejste v přítomnosti lidí 
s jinými monitorovacími zařízeními nebo v blízkosti zdrojů elektromagnetického 
rušení. 

 Aktuální čas se zobrazí, pokud se do 1 minuty nestlačí nějaké tlačítko. 

 V HZ1-3 se čas nejprve odečítá směrem k nule a poté přičítá, pokud cvičení není 
ukončeno. V HZ4 se čas počítá přímo směrem nahoru. 

 Pro HZ4 je maximální hranice počítání času: 0:59´59”. 

 Pokud je hodnota tepové frekvence mimo rozsah (min. % nebo max. %), rozezní se 
zvuková výstraha a začne blikat symbol „MAX“ nebo „MIN“. 

 Systém evidence srdečního tepu se sám zastaví po 10 minutách, pokud vysílač není 
k dispozici. 

 Další funkce (budík, vyzvánění atd.) nejsou v režimu měření tepové frekvence 
dostupné. 
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ZÁZNAMY 

PROHLÍŽENÍ ZÁZNAMŮ 

1. V režimu záznamů se zobrazí celkový čas cvičení a celkový počet spálených kalorií. 
Zmáčknutím tlačítka D nahlédnete údaje k váhovému úbytku. 

 

2. Stlačte A pro nahlédnutí posledního záznamu (R01). 

 

3. Zmáčkněte D pro shlédnutí položek záznamu: 

Cvičení v časovém rozsahu, Údaje cvičení – Čas cvičení – Max. tepová frekvence – Min. 
tepová frekvence – Průměrná tepová frekvence – Spálené kalorie – Úbytek hmotnosti 

 

4. Stlačte A pro nahlédnutí dalšího záznamu (celkem 25 záznamů). 

 

POZNÁMKA: Veškeré údaje (kalorie a úbytek hmotnosti) jsou pouze orientační. 

INFORMACE 

ZADÁNÍ INFORMACÍ 

1. V informačním režimu stlačte A, až se rozbliká „male“ (muž) nebo „female“ (žena). Blikání 
znamená, že můžete zadávat. 
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2. Stlačte C nebo D pro změnu pohlaví. 

 

3. Stlačte B pro další volbu. 

 

4. Zmáčkněte D pro zvýšení hodnoty nebo C pro snížení hodnoty. Stlačte a podržte pro rychlé 
nastavení. 

 

5. Zopakujte kroky 3 a 4 pro volbu v následujícím pořadí: 

Sex (Pohlaví) – Age (Věk) – Unit (Jednotka) – Tall (Výška) – Weight (Hmotnost) 

6. Stlačte A pro opuštění nastavení. 

NAHLÍŽENÍ ÚDAJŮ 

Zmáčkněte D pro prohlížení údajů v daném sledu: 

Age (Věk), Sex (Pohlaví) – Tall (Výška) – Weight (Hmotnost) – BMI (Tělesný tuk) 

 

POZNÁMKA: 

BMI (Index tělesného tuku): 

O Vysoký obsah 

L Malý obsah 

F Adekvátní obsah 

ODPOČÍTÁVÁNÍ 

Pokud odpočet dojde až k nule, rozezní se výstraha na cca 60 vteřin. Výstrahu zrušíte stlačením 
kteréhokoliv tlačítka. 

 NASTAVENÍ ČASOVÉHO ODPOČTU 

1. V režimu odpočtu zmáčkněte a podržte A, dokud hodiny nezačnou blikat (poté se dá vkládat). 
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2. Stlačte D pro navýšení hodin, stlačte C pro ubrání hodin. Stlačte a podržte pro rychlé 
nastavení. 

 

3. Stlačte B pro další volbu. 

 

4. Stlačte D pro navýšení počtu, stlačte C pro snížení počtu. Stlačte a podržte pro rychlé 
nastavení. 

 

5. Zopakujte kroky 3 a 4 pro volbu v následujícím pořadí: 

Hodina – Minuty – Sekundy 

6. Zmáčkněte A pro opuštění nastavení. 

 

POUŽITÍ ODPOČÍTÁVÁNÍ ČASU 

1. Stlačte D a spusťte odpočet. 

 

2. Opět zmáčkněte D pro jeho přerušení. 

BUDÍK 

Budík se rozezvoní každý den na cca 60 vteřin v zadaném čase. Zmáčknutím kteréhokoliv tlačítka 
buzení vypnete. 

VYZVÁNĚNÍ A UPOZORNĚNÍ 

 V režimu buzení stlačte C pro volbu vyzvánění (alarm 1~alarm 3). 
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 V režimu vyzvánění zmáčkněte D pro zapnutí nebo vypnutí vyzvánění . V nastavení alarm 

1~alarm 3, stlačte D pro zapnutí nebo vypnutí buzení . 

 

BUZENÍ 1 – ČASOVÁ VOLBA 

1. V modu alarm 1, zmáčkněte a podržte A, dokud hodiny nezačnou blikat. Objeví se ikona  a 
můžete zadávat. 

 

2. Tlačítkem D hodnotu navýšíte a tlačítkem C hodnotu uberete. Zmáčkněte a podržte pro rychlé 
nastavení. 

 

3. Stlačte B pro nastavení minut. 

 

4. Zmáčkněte D pro navýšení počtu minut. Stlačte C pro snížení jejich počtu. Zmáčkněte a 
podržte pro rychlé nastavení. 

 

5. Stlačte A pro opuštění nastavování. Způsob nastavení je stejný pro všechna tři buzení. 

DUÁLNÍ ČAS 

NASTAVENÍ DUÁLNÍHO ČASU 

1. V režimu duálního času zmáčkněte a podržte A, dokud hodiny nezačnou blikat. Poté se dá 
provádět volba. 
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2. Stlačte D pro navýšení hodnoty nebo C pro její snížení. Zmáčkněte a podržte pro rychlé 
nastavení. 

 

3. Stlačte B pro nastavení minut. 

 

4. Stlačte C nebo D pro změnu počtu minut (jedno zmáčknutí – změna o 30 minut). 

 

5. Stlačte A pro opuštění nastavení. 

SLEDOVÁNÍ TEMPA 

NASTAVENÍ SLEDOVÁNÍ TEMPA (PACER) 

1. V režimu PACER (tempo) zmáčkněte a podržte A, dokud číselná hodnota tempa nezačne 
blikat. Poté je možné zadávat hodnoty. 

 

2. Stlačte C nebo D pro volbu tempa v daném pořadí: 

10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 90 – 100 – 120 – 140 – 160 – 180 – 240 – 300 

 

3. Stlačte A pro opuštění nastavení. 

JAK PACER POUŽÍVAT 

1. Zmáčkněte D pro spuštění. 

 

2. Opětovným zmáčknutím tlačítka D ho vypnete. 
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VYSÍLAČ 

Vysílač umožňuje záznam a přenos informací o srdečním tepu do přístroje. Pokud si jej obléknete, 
můžete měřit pulz v průběhu cvičení. 

ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽITÍ 

1. Vysílač i elastický pás vyndejte z krabice. 

 

 

2. Zadní plochu zvrásněné vodící gumy 
navlhčete vodou nebo slinami. 

 

3. Vložte vysílač do pásu. 

 

4. Upravte si pás tak, aby správně seděl na 
těle. Nesmí být příliš těsný. 

 

5. Ujistěte se, že rýhovaná vodící plocha 
přiléhá k pokožce. 

 

POZNÁMKA: Po každém cvičení vykonejte následující údržbu: 

 Vysílač opatrně umyjte ve vodě s trochou jemného mýdla. 

 Opláchněte čistou vodou. 

 Osušte měkkým ručníkem. 

 Udržujte zařízení čisté a otírejte veškerou vlhkost. 

 Zařízení skladujte pouze na čistém a suchém místě. Špína by mohla negativně ovlivnit 
pružnost i přesnost zařízení. Pot a vlhkost mohou vysílač samovolně spustit a snížit tak 
životnost baterie. 
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PODSVÍCENÍ 

Podsvícení využívá EL (elektro-podsvícení) pro snazší přečtení zobrazovaných údajů ve tmě nebo za 
zhoršené viditelnosti. 

POUŽÍVÁNÍ PODSVÍCENÍ 

 V režimu zobrazení času zmáčkněte C a displej se rozzáří asi na 3 vteřiny. 

 

SLABÝ VÝKON BATERIE 

 Pokud je výkon baterie nedostatečný, zobrazí se tato ikona . Zobrazení potrvá, dokud 
baterii nevyměníte za novou. 

 
 

DISPLEJ 

 

1. Den v týdnu 

2. Vyzvánění 

3. Nízký výkon baterie 

4. Minuty 

5. Vteřiny 

6. Datum 

7. Měsíc 

8. Tepová frekvence 

9. Hodiny 

10. Systémová úprava času 

11. Budík 
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MINIMALIZACE RIZIKA BĚHEM CVIČENÍ 

POZOR: Cvičení může být riskantní, obzvláště pro osoby se sedavým zaměstnáním. 

Aby se snížilo možné cvičební nebezpečí, doporučujeme Vám si odpovědět na následující otázky 
ještě před zahájením cvičebního programu. Pokud na kteroukoliv z uvedených otázek dáte kladnou 
odpověď, doporučujeme věc konzultovat s lékařem ještě před zahájením používání zařízení. 

 Cvičili jste během minulých 5 let? 

 Trpíte vysokým krevním tlakem? 

 Máte vysokou hladinu cholesterolu? 

 Trpíte nějakými chorobami nebo zdravotními komplikacemi? 

 Léčíte se s krevním tlakem nebo se srdeční chorobou? 

 Máte dýchací problémy? 

 Zotavujete se z vážné nemoci nebo po náročném zákroku? 

 Máte kardiostimulátor nebo jiné implantované zařízení? 

 Jste kuřák? 

 Jste těhotná? 

POZNÁMKA: Léčba vysokého krevního tlaku, psychických onemocnění, astmatu, dýchacích chorob, 
požívání energetických nápojů, alkoholu nebo nikotinu, to vše může (v kombinaci se cvičebním 
vypětím) ovlivnit srdeční tep. 

POZOR: 

 Všímejte si tělesných příznaků a reakcí během cvičení. Pokud cítíte bolest nebo mdloby, 
okamžitě přestaňte cvičit. Doporučujeme při novém startu začít s menší zátěží. 

 Toto varování se týká všech lidí s kardiostimulátorem nebo implantovaným defibrilátorem, 
popř. s jiným elektronickým implantátem. Lidé s kardiostimulátorem mohou zařízení používat 
pouze na vlastní nebezpečí. Před zahájením používání nicméně doporučujeme test pod 
lékařským dozorem, aby nedošlo k rušení kardiostimulátoru v důsledku použití vysílače. 

 Pokud jste alergičtí na nějakou látku při kontaktu s pokožkou nebo pokud pozorujete 
alergickou reakci na výrobek během jeho používání, pak si oblékněte pás na tričko nebo 
svrchní část oděvu. Oděv ale musíte v místě kontaktu s gumovým snímačem řádně navlhčit, 
aby přenos probíhal správně. 

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. 
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„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. 

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.  
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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:  

 


