
 

Uživatelský manuál – CZ 

IN 5059 Krokoměr inSPORTline POLE (PR018-A05) 

 

 

Tento krokoměr je vysoce přesný a spolehlivý při chůzi i běhu s trekkingovými holemi. Lze díky němu měřit čas, počet 
kroků, dosaženou vzdálenost, spotřebu kalorií, délku cvičení a je vybaven také budíkem. 

Připevnění krokoměru k trekkingové holi 

Doporučujeme připevnit krokoměr pevně k Vaší holi. Pro dosažení co nejlepší přesnosti měření použijte pro připevnění 
přiloženou objímku. 

 

 

Tlačítka a jejich funkce  

 

 



Tlačítko MODE: 

- Přepínání mezi funkcemi 
- Potvrzení nastavení 

Tlačítko RESET 

- Nastavení údajů na výchozí hodnotu 
- Zvýšení hodnoty parametru při nastavení 
- Zapnutí/vypnutí budíku. 

Tlačítko ADJUST 

- Vstup do režimu nastavení 
- Nastavení údaje (v režimu nastavení vzdálenosti) 

Přepínání mezi funkcemi a jejich pořadí 

Čas (Time) – Počet kroků (Step counting) – Spotřeba kalorií (Calories) – Časovač (Timer) – Budík (Alarm) – Čas 
(Time) 

Funkce krokoměru 

1. Zobrazení aktuálního času. 

Na displeji se zobrazuje aktuální čas ve formátu: hodiny/minuty/vteřiny. 

Nastavení času 

- Zvolte tuto funkci. 
- Stiskněte tlačítko ADJUST a přidržte jej po dobu 2 vteřin pro vstup do režimu nastavení. 
- Rozbliká se nastavení hodin, pro zvýšení hodnoty použijte tlačítko RESET – jeho přidržením dojde k rychlejšímu 

přičítání hodin. 
- Stiskněte tlačítko MODE pro přechod k nastavení minut. 
- Stiskněte tlačítko MODE pro přechod k nastavení vteřin. 
- Stiskněte tlačítko MODE pro potvrzení nastavené hodnoty a zvolení formátu zobrazení hodin (12H/24H). 

Stiskněte tlačítko MODE pro potvrzení nastavení a návrat do režimu času. Jestliže nedojde ke stisknutí žádného tlačítka 
v režimu nastavení po dobu 30 vteřin, začne se na displeji opět zobrazovat aktuální čas. 

2. Měření počtu kroků 

Na rozdíl od běžných krokoměrů lze tento model připevnit k trekkingové holi. Digitální senzor je schopen zaznamenat 
náraz hole o zem při chůzi. 

Do režimu této funkce vstoupíte stisknutím tlačítka MODE, jestliže se nacházíte v režimu zobrazení aktuálního času. 

Krokoměr bude počítat kroky, ale měření se začne zobrazovat až po uplynutí časového intervalu 5 vteřin, poté se ale 
zobrazí i počet kroků během prvních 5 vteřin. Důvodem je zamezení nechtěnému měření při drobných vibracích, které 
nejsou způsobeny chůzí (při chůzi totiž dochází ke specifickým rytmickým otřesům). Stejnou dobu budete muset opět 
čekat, než dojde k zobrazení měření na displeji, jestliže přerušíte chůzi na alespoň 2 vteřiny. 

 

Jak nastavit osobní údaje 

- Vstupte do režimu měření počtu kroků. 
- Stiskněte tlačítko ADJUST a přidržte jej po dobu 2 vteřin pro vstup do režimu nastavení. 
- Nejdříve je třeba nastavit věk (AGE), tento parametr se při nastavení rozbliká. Pro zvýšení hodnoty použijte 

tlačítko RESET – jeho přidržením dojde k rychlejšímu přičítání let. 
- Stiskněte tlačítko MODE pro potvrzení nastavené hodnoty a přechod do nastavení pohlaví (Gender). 



- Pro zvolení pohlaví použijte tlačítko RESET. Stiskněte tlačítko MODE pro potvrzení nastavené hodnoty a poté 
zvolte jednotku měrné soustavy (imperiální nebo metrická). 

- Pro nastavení použijte tlačítko RESET a potvrďte nastavení tlačítkem MODE, poté bude třeba zadat Vaši hmotnost 
(WEIGHT). 

- Pro zvýšení hodnoty použijte tlačítko RESET – jeho přidržením dojde k rychlejšímu přičítání hmotnosti. 
- Nastavenou hodnotu potvrďte tlačítkem MODE a poté nastavte délku kroku (STRIDE). 
- Pro zvýšení hodnoty použijte tlačítko RESET – jeho přidržením dojde k rychlejšímu přičítání jednotek. 
- Stiskněte tlačítko MODE pro potvrzení nastavené hodnoty a poté zapněte/vypněte LED displej. 
- Nastavení proveďte pomocí tlačítka RESET a uložte jej tlačítkem MODE. Poté přejdete do úvodního zobrazení 

režimu pro měření počtu kroků (Step mode). 
3. Měření dosažené vzdálenosti 

Pomocí tohoto krokoměru lze měřit uraženou vzdálenost během chůze. Pokud se nacházíte v režimu zobrazení času 
(TIME), stiskněte dvakrát tlačítko MODE. Pro měření dosažené vzdálenost při chůzi je třeba nejdříve nastavit 
délku kroku. V režimu pro měření vzdálenosti (Distance mode) stiskněte tlačítko ADJUST pro zvolení jednotky – 
kilometr nebo míle. 

4. Měření spotřeby kalorií 
Pomocí tohoto krokoměru lze měřit také množství kalorií spotřebovaných při cvičení. Pokud se nacházíte v režimu 
zobrazení času (TIME), stiskněte třikrát tlačítko MODE. Pro využívání této funkce je třeba nejdříve nastavit Vaši 
hmotnost. 

5. Měření délky cvičení 
Krokoměr automaticky měří dobu cvičení, v tomto režimu lze sledovat aktuální čas tréninku. Pokud se nacházíte 
v režimu zobrazení času (TIME), stiskněte čtyřikrát tlačítko MODE. 

6. Alarm 
Zapnutí/vypnutí alarmu. 

- Vstupte do režimu pro nastavení alarmu (Alarm mode). 
- Pomocí tlačítka RESET jej zapněte/vypněte. 
- Po zapnutí alarmu se zobrazí na displeji jeho symbol, který zůstane zobrazen během všech režimů. 

 
Nastavení alarmu 

- Stiskněte tlačítko ADJUST a přidržte jej po dobu 2 vteřin pro vstup do režimu nastavení. 
- Nejdříve se rozblikají hodiny, pro zvýšení hodnoty slouží tlačítko RESET (pro rychlejší nastavení toto tlačítko 

přidržte). 
- Potvrďte nastavenou hodnotu tlačítkem MODE a nastavte minuty. 
- Potvrďte nastavenou hodnotu tlačítkem MODE a vstupte zpět do režimu zobrazení alarmu. Jestliže nedojde během 

nastavení ke stisknutí žádného tlačítka, přepne se displej zpět do režimu zobrazení alarmu. 
7. Nastavení parametrů (počtu kroků, dosažené vzdálenosti, spotřeby kalorií, délky cvičení) na výchozí 

hodnotu / resetování parametrů. 
Přidržením tlačítka RESET po dobu 2 vteřin dojde k resetování parametrů. Resetování parametrů je doprovázeno 
zvukovou signalizací. 
Poznámka: Po resetování nelze znovu vyvolat předchozí naměřené údaje, proto doporučujeme poznamenat 
si hodnoty parametrů před jejich resetováním. 

 

Výměna baterie 

- Pomocí mince odšroubujte a odstraňte kryt baterií (šroubujte proti směru hodinových ručiček). 
- Vyjměte vybitou baterii. 
- Vložte novou baterii typu CR2032. Stranu baterie s kladným pólem (+) umístěte směrem nahoru. 
- Umístěte správně kryt baterií a zašroubujte jej opět pomocí mince (ve směru hodinových ručiček).  

Údržba krokoměru 

- Nevystavujte krokoměr extrémním teplotám. 
- Krokoměr čistěte suchým hadříkem, případně hadřík lehce navlhčete v roztoku vody a jemného čisticího 

prostředku. Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky jako benzen, ředidlo, čisticí prostředky ve spreji atd. 
- Skladujte krokoměr na suchém místě. 
- Uschovejte manuál a ostatní dokumenty na bezpečném místě pro případ potřeby. 



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 

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: 


