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UPOZORNĚNÍ 

 Chraňte náramek před prudkými nárazy. 

 Teplota okolního prostředí by se měla pohybovat v rozmezí -5°C až 

+40°C. 

 Nedávejte náramek do blízkosti silného magnetického pole a zdrojů 

vysokého napětí. 

 K dobíjení používejte adaptér s výstupním napětím 5V (±0,25V) – 

zdrojem tohoto napětí je zdířka USB v počítači. 

 Doba nabíjení pro maximální výkon a dlouhou životnost baterie je 1,5 

hodiny. 

 Nesnažte se náramek opravovat nebo jakkoliv předělávat. 

 Pokud se chcete zbavit balících materiálů, baterie či celého výrobku, 

použijte k tomu určené sběrné místo. 



HLAVNÍ ČÁSTI 

 

 

1. Řemínek 

2. LCD displej 

3.Ovládací tlačítko 

Menu/Zpět 

4. Upínací zámek 

5. Napájecí zdířka 

6. Senzor 

 



CHARAKTERISTIKA 

1. Režimy: Pedometer (počítadlo kroků) / HRM (monitorování tepu) / RTC 

(zobrazení času) 

2. Parametry: překonaná vzdálenost / tempo / spotřebované kalorie / tepová 

frekvence 

3. Monitoring doby spánku (Sleep monitor) 

4. Podpora testování HRM 

5. Podpora aplikací: Android 4.3 a novější verze / iOS 6.1 a novější verze 

6. Podpora přenosu přes Bluetooth 4.0 

7. Přes aplikaci lze zaznamenávat a vyhodnocovat údaje o kaloriích / 

vzdálenosti / rychlosti / tempu apod. 

8. Možnost sdílení záznamů s přáteli 

9. Plánovač trasy 

10. Funkce Anti-lost 

11. Monitoring doby nečinnosti (Sedentary remind) 



12. Funkce pro vyhledávání mobilního telefonu (Find my phone) 

13. Podpora upozornění na příchozí hovor a SMS 

14. Baterie Li-ion: 60mhA 

15. Výdrž baterie: cca 10 dnů (v režimu pedometru) 

16. Rozměry: délka: 142-194mm, šířka: 21,68mm, tloušťka: 11,9mm 

17. Hmotnost: cca 21g 

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ 

Pro vstup do hlavního menu stiskněte ovládací tlačítko. Náramek není vybaven 

zvláštním tlačítkem pro zapínání/vypínání. Náramek se automaticky přepíná do 

úsporného režimu po delší době nečinnosti. Displej vždy aktivujete opětovným 

stisknutím ovládacího tlačítka. 

Náramek disponuje celkem šesti odlišnými funkcemi. V nabídce funkcí se lze 

pohybovat pomocí ovládacího tlačítka. Pro spuštění požadované funkce jednoduše 

klikněte v hlavním menu na ikonu funkce. V režimu pedometru displej zhasíná po 10 

vteřinách nečinnosti. Pro opětovné zapnutí displeje stiskněte tlačítko pedometru. 



PROPOJENÍ S MOBILNÍM TELEFONEM 

Klikněte na vašem smartphonu na ikonu „Smart-iMovemnt“ a přidržte na 3 vteřiny 

ovládací tlačítko na náramku. Aplikace rozpozná Bluetooth zařízení a na displeji 

náramku se zobrazí ikona . Po úspěšném propojení můžete kliknout na středovou 

ikonu  a na displeji smartphonu sledovat pedometr, monitor 

srdečního tepu nebo dobu spánku.  

INSTALACE APLIKACÍ 

 Prostřednictvím funkce Android Market Search na Google Play 

vyhledejte aplikaci „Smart-iMovement“, v případě značky Apple najděte 

aplikaci „Smart-iMovement“ prostřednictvím služby Apple Store a poté 

tuto aplikaci stáhněte a nainstalujte do svého mobilního zařízení. 

 Pro zapnutí náramku a funkce Bluetooth stiskněte na náramku ovládací 

tlačítko (po aktivaci lze Bluetooth vypnout delším přidržením ovládacího 

tlačítka). Ve středové části displeje náramku se zobrazí ikona Bluetooth. 

 V této fázi otevřete aplikaci „Smart-iMovement“ a proveďte automatické 

párování náramku s mobilním telefonem. Po spárování by mělo dojít 

k automatické synchronizaci obou zařízení. 



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:  



 

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK 

IN 10889 Fitness náramok inSPORTline Ego 

 



OBSAH 

UPOZORNENIE                                                                               3 

HLAVNÉ ČASTI                                                                              4 

CHARAKTERISTIKA                                                                     5 

ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE                                                            6 

PREPOJENIE S MOBILNÝM TELEFÓNOM                         7 

INŠTALÁCIA APLIKÁCIÍ                                                       7 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE                                  8 

 



UPOZORNENIE 

 Chráňte náramok pred prudkými nárazmi. 

 Teplota okolitého prostredia by sa mala pohybovať v rozmedzí -5°C až 

+40°C. 

 Nedávajte náramok do blízkosti silného magnetického poľa a zdrojov 

vysokého napätia. 

 Na nabíjanie používajte adaptér s výstupným napätím 5V (±0,25V). 

 Doba nabíjania pre maximálny výkon a dlhú životnosť batérie je 1,5 

hodiny. 

 Nesnažte sa náramok opravovať alebo akokoľvek prerábať. 

 Ak sa chcete zbaviť baliacich materiálov, batérie či celého výrobku, 

použite na to určené zberné miesto. 



HLAVNÉ ČASTI 

 

 

1. Remienok 

2. LCD displej 

3.Ovládacie tlačítko 

Menu/Späť 

4. Upínací zámák 

5. Napájacia dierka 

6. Senzor 

 



CHARAKTERISTIKA 

18. Režimy: Pedometer (počítadlo krokov) / HRM (monitorovanie tepu) / 

RTC (zobrazenie času) 

19. Parametre: prejdená vzdialenosť / tempo / spotrebované kalórie / tepová 

frekvencia 

20. Monitoring doby spánku (Sleep monitor) 

21. Podpora testovania HRM 

22. Podpora aplikací: Android 4.3 a novšie verzie / iOS 6.1 a novšie verzie 

23. Podpora prenosu cez Bluetooth 4.0 

24. Cez aplikáciu je možné zaznamenávať a vyhodnocovať údaje o kalóriách 

/ vzdialenosti / rýchlosti / tempe a pod. 

25. Možnosť zdieľanie záznamov s priateľmi 

26. Plánovač trasy 

27. Funkcie Anti-lost 

28. Monitoring doby nečinnosti (Sedentary remind) 



29. Funkcia pre vyhľadávanie mobilného telefónu (Find my phone) 

30. Podpora upozornenia na prichádzajúci hovor a SMS 

31. Batéria Li-ion: 60mhA 

32. Výdrž batérie: cca 10 dnů (v režimu pedometru) 

33. Rozmery: dĺžka: 142-194mm, šírka: 21,68mm, hrúbka: 11,9mm 

34. Hmotnosť: cca 21g 

 

ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE 

Pre vstup do hlavného menu stlačte ovládacie tlačidlo. Náramok nie je vybavený 

zvláštnym tlačidlom pre zapínanie / vypínanie. Náramok sa automaticky prepína do 

úsporného režimu po dlhšej dobe nečinnosti. Displej vždy aktivujete opätovným 

stlačením ovládacieho tlačidla. 

Náramok disponuje celkom šiestimi odlišnými funkciami. V ponuke funkcií sa dá 

pohybovať pomocou ovládacieho tlačidla. Pre spustenie požadovanej funkcie 

jednoducho kliknite v hlavnom menu na ikonu funkcie. V režime pedometer displej 

zhasína po 10 sekundách nečinnosti. Pre opätovné zapnutie displeja stlačte tlačidlo 

pedometer. 



PREPOJENIE S MOBILNÝM TELEFÓNOM 

Kliknite na vašom smartphone na ikonu "Smart-iMovemnt" a pridržte na 3 sekundy 

ovládacie tlačidlo na náramku. Aplikácia rozpozná Bluetooth zariadenia a na displeji 

náramku sa zobrazí ikona . Po úspešnom prepojení môžete kliknúť na stredovú 

ikonu  a na displeji smartfónu sledovať pedometer, monitor 

srdcového tepu alebo dobu spánku. 

INŠTALÁCIA APLIKÁCIÍ 

 Prostredníctvom funkcie Android Market Search na Google Play 

vyhľadajte aplikáciu "Smart-iMovement", v prípade značky Apple 

nájdite aplikáciu "Smart-iMovement" prostredníctvom služby Apple 

Store a potom túto aplikáciu stiahnite a nainštalujte do svojho mobilného 

zariadenia. 

 Pre zapnutie náramku a funkcie Bluetooth stlačte na náramku ovládacie 

tlačidlo (po aktivácii možno Bluetooth vypnúť dlhším podržaním 

ovládacieho tlačidla). V stredovej časti displeja náramku sa zobrazí 

ikona Bluetooth. 

 V tejto fáze otvorte aplikáciu "Smart-iMovement" a vykonajte 

automatické párovanie náramku s mobilným telefónom. Po spárovaní by 

malo dôjsť k automatickej synchronizácii oboch zariadení. 



 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE 

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov 

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky 

poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri 

vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné 

podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 

250/2007 Z.z., Občiansky zákonník  č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, 

podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a 

Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo 

veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých. 

 

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 

Trenčín, 

IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, 

vložka č. 11888/R. 

 

Adresa predajní:  

 inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 05 Trenčín , +421 917 864 

593, predajnatn@insportline.sk 

mailto:predajnatn@insportline.sk


 Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava 

(Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk 

 Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 

040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk 

 

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a 

kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je. 

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení 

zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.  

„Kupujúcí, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo 

užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento 

kupujúci sa riadi rámcovou kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, 

ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.  

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej 

kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a 

reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v 

tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.  

 

Záručné podmienky 

Záručná doba 

mailto:predajnaba@insportline.sk


Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť tovaru v dĺžke 24 mesiacov, 

pokiaľ zo záručného listu, faktúry k tovaru, dodacieho listu, príp. iného dokladu k 

tovaru nevyplýva odlišná dĺžka záručnej doby poskytovaná predávajúcim. Zákonná 

dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá. 

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu 

spôsobilý na použitie 

k obvyklému, príp. dohodnutý účel a že si zachová obvyklé, príp. dohovorené 

vlastnosti. 

 

Záručné podmienky sa nevzťahujú na chyby vzniknuté: 

zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou 

montážou,  

nesprávnou údržbou 

mechanickým poškodením 

opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé 

mechanizmy, atď.) 

neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 



neodbornými zásahmi 

nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo 

vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne 

pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi 

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru 

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode 

nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať 

tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť. 

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a 

oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným 

(sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže 

kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu 

odmietnuť.  

Pokiaľ kupujúci oznámi závadu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené 

podmienky záruky, závada bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený 

požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady 

takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade 

vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.  



Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje 

sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu 

nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.  

 

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa 

platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie 

závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za 

bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za 

vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo 

lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa 

tohto odstavca náleží predávajúcemu.  

 

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručení vadného 

tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, 

kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s 

ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s 

kupujúcim náhradné  riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný 

poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.  



 

Dátum predaja:   Pečiatka a podpis predajcu:  
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 NOTICE 

 Do not knock the product hard in case of damage.  

 Ensure the operating temperature is within -5°C~+40°C. 

 Keep away from strong magnetic field and high voltage. 

 Charge by using an adapter and the rated voltage required is 5V±0.25V – 

this voltage is provided by computer’s USB slot. 

 Charge for 1.5 hours for maximum performance and battery life. 

 Do not repair or refit the product randomly.  

 Dispose the waste packaging, battery and device properly.    



PRODUCT OVERVIEW 

 

 

1. Strap 

2. LCD display 

3. Menu/Return button 

4. Snap fastener 

5. Charging area 

6. Sensor 

 



FEATURES 

1. Pedometer mode / HRM mode /  RTC 

2. Offering mileage / step frequency / calories / HR 

3. Sleep monitoring 

4. Support HRM testing 

5. Support APP: android phone 4.3 or higher / iOS6.1 or higher 

6. Support Bluetooth 4.0 transmitting 

7. The APP record and analyze your calorie / mileage / speed / step 

frequency and so all  

8. Friends share 

9. Motion target planning 

10. Anti-lost function 

11. Sedentary remind function 

12. Find my phone function 



13. Support the Phone and SMS reminding 

14. Li-ion battery: 60mhA 

15. Battery life: about 10 days (in pedometer mode) 

16. Size: length:142-194mm, width: 21.68mm, height:11.9mm 

17. Weight: about 21g 

BASIC OPERATION 

Press menu button to enter the main menu. It does not have power on/off button. It will 

automatically stop flash when you do not use it for a period of time. The screen will 

flash again once you press it again. 

There are total six functions it can display. Use menu button to turn the pages. Directly 

press the icon on the main menu to enter the function you desire. The pedometer will 

enter standby status If not use for over 10s, you can short press the pedometer button 

to re-start up. 



SMARTPHONE CONNECTION 

Click “Smart-iMovement” on your smartphone and long press the pedometer button 

for 3 seconds to detect Bluetooth on APP until icon  shows on pedometer screen. 

After connecting successfully, you can click the top middle icon  to 

view pedometer, HRM or sleep data on smartphone.  

APP INSTALLATION 

 Find Android Market Search “Smart-iMovement” on Google Play, and 

Apple users please find “Smart-iMovement” on Apple Store, and 

download and install the mobile devices. 

 Press the menu button to open the pedometer Bluetooth (long press again 

to turn off Bluetooth), the interface will be a Bluetooth icon in the 

middle. 

 At this point, open the Android smartphone “Smart-iMovement”. Press 

your pedometer and the phone automatically paired. Syncing occurs 

automatically when the device and Android smartphone are in the 

pairing status. 



TERMS AND CONDITIONS OF WARRANTY, WARRANTY CLAIMS 

General Conditions of Warranty and Definition of Terms 

All Warranty Conditions stated hereunder determine Warranty Coverage and Warranty 

Claim Procedure. Conditions of Warranty and Warranty Claims are governed by Act 

No. 40/1964 Coll. Civil Code, Act No. 513/1991 Coll., Commercial Code, and Act 

No. 634/1992 Coll., Consumer Protection Act, as amended, also in cases that are not 

specified by these Warranty rules. 

The seller is SEVEN SPORT s.r.o. with its registered office in Borivojova Street 

35/878, Prague 13000, Company Registration Number: 26847264, registered in the 

Trade Register at Regional Court in Prague, Section C, Insert No. 116888. 

According to valid legal regulations it depends whether the Buyer is the End Customer 

or not. 

“The Buyer who is the End Customer” or simply the “End Customer” is the legal 

entity that does not conclude and execute the Contract in order to run or promote his 

own trade or business activities. 

“The Buyer who is not the End Customer” is a Businessman that buys Goods or uses 

services for the purpose of using the Goods or services for his own business activities. 

The Buyer conforms to the General Purchase Agreement and business conditions to 

the extent specified in the Commercial Code. 



These Conditions of Warranty and Warranty Claims are an integral part of every 

Purchase Agreement made between the Seller and the Buyer. All Warranty Conditions 

are valid and binding, unless otherwise specified in the Purchase Agreement, in the 

Amendment to this Contract or in another written agreement. 

Warranty Conditions 

Warranty Period 

The Seller provides the Buyer a 24 months Warranty for Goods Quality, unless 

otherwise specified in the Certificate of Warranty, Invoice, Bill of Delivery or other 

documents related to the Goods. The legal warranty period provided to the Consumer 

is not affected. 

By the Warranty for Goods Quality, the Seller guarantees that the delivered Goods 

shall be, for a certain period of time, suitable for regular or contracted use, and that the 

Goods shall maintain its regular or contracted features. 

The Warranty does not cover defects resulting from: 

User’s fault, i.e. product damage caused by unqualified repair work, improper 

assembly, insufficient insertion of seat post into frame, insufficient tightening of 

pedals and cranks 

Improper maintenance 



Mechanical damages 

Regular use (e.g. wearing out of rubber and plastic parts, joints etc.) 

Unavoidable event, natural disaster 

Adjustments made by unqualified person 

Improper maintenance, improper placement, damages caused by low or high 

temperature, water, inappropriate pressure, shocks, intentional changes in design or 

construction etc. 

Warranty Claim Procedure 

The Buyer is obliged to check the Goods delivered by the Seller immediately after 

taking the responsibility for the Goods and its damages, i.e. immediately after its 

delivery. The Buyer must check the Goods so that he discovers all the defects that can 

be discovered by such check.  

When making a Warranty Claim the Buyer is obliged, on request of the Seller, to 

prove the purchase and validity of the claim by the Invoice or Bill of Delivery that 

includes the product’s serial number, or eventually by the documents without the serial 

number. If the Buyer does not prove the validity of the Warranty Claim by these 

documents, the Seller has the right to reject the Warranty Claim. 



If the Buyer gives notice of a defect that is not covered by the Warranty (e.g. in the 

case that the Warranty Conditions were not fulfilled or in the case of reporting the 

defect by mistake etc.), the Seller is eligible to require a compensation for all the costs 

arising from the repair. The cost shall be calculated according to the valid price list of 

services and transport costs. 

If the Seller finds out (by testing) that the product is not damaged, the Warranty Claim 

is not accepted. The Seller reserves the right to claim a compensation for costs arising 

from the false Warranty Claim. 

In case the Buyer makes a claim about the Goods that is legally covered by the 

Warranty provided by the Seller, the Seller shall fix the reported defects by means of 

repair or by the exchange of the damaged part or product for a new one. Based on the 

agreement of the Buyer, the Seller has the right to exchange the defected Goods for a 

fully compatible Goods of the same or better technical characteristics. The Seller is 

entitled to choose the form of the Warranty Claim Procedures described in this 

paragraph. 

The Seller shall settle the Warranty Claim within 30 days after the delivery of the 

defective Goods, unless a longer period has been agreed upon. The day when the 

repaired or exchanged Goods is handed over to the Buyer is considered to be the day 

of the Warranty Claim settlement. When the Seller is not able to settle the Warranty 

Claim within the agreed period due to the specific nature of the Goods defect, he and 

the Buyer shall make an agreement about an alternative solution. In case such 



agreement is not made, the Seller is obliged to provide the Buyer with a financial 

compensation in the form of a refund. 

 

SEVEN SPORT s.r.o. 

Registered Office:  Borivojova 35/878, 130 00 Praha 3, Czech Republic  

Headquarters:  Delnicka 957, 749 01 Vitkov, Czech Republic   

Warranty & Service Centre:  Cermenska 486, 749 01 Vitkov, Czech Republic  

CRN:  26847264 

VAT ID: CZ26847264 

Phone: +420 556 300 970 

E-mail: eshop@insportline.cz 

reklamace@insportline.cz 

servis@insportline.cz 

Web:   www.insportline.cz 

 

SK 

INSPORTLINE s.r.o. 



Headquarters, Warranty & Service centre:  Elektricna 6471, 911 01 Trencin, Slovakia  

CRN: 36311723 

VAT ID: SK2020177082 

Phone:  +421(0)326 526 701 

E-mail: objednavky@insportline.sk 

reklamacie@insportline.sk 

servis@insportline.sk 

Web: www.insportline.sk  

Date of Sale:   Stamp and Signature of Seller:   

 

 

 

 

 

 



 

 

 


