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WPROWADZENIE 

Dziękujemy za zakup tego nowego stopera, który może być przydatny w różnych sytuacjach. Przed 
pierwszym użyciem przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i 
środków ostrożności. 

TIME Wyświetla czas (miesiąc, dzień, dzień tygodnia) 

CHRONOGRAPH Mierzy upływ czasu i pozwala wyświetlić czas 
podziału lub okrążenia. 

CHRONO DUAL Mierzy upływający czas jednocześnie z 2 
chronometrów obok siebie. 

CHRONO DATA Przeglądaj każdy bieg i okrążenia, pokazując 
całkowity, najlepszy i średni czas. 

TIMER Wygodnie odliczaj czas w dół (i w górę). 

INTERVAL Mierzy czas w odstępach z ustawianymi pętlami i 
czasem odpoczynku. 

ALARM Codzienny budzik z możliwością ustawienia 
jednym dotknięciem przełącznika ON / OFF. 

PACER Możliwość ustawienia w zakresie od 10 do 240. 

TALLY Łatwe liczenie wyników. 

 

 

S1 

+ Tryby przewijania 

+ Potwierdź 

+ Start / Stop chronometr 1 

S2 

+ Zmniejsz cyfry 

+ Podziel 

+ Wyczyść dane 

+ Przeglądaj biegi 

+ Start / Stop Chronometr 2 

+ Wprowadź ustawienia 

S3 

+ Zwiększ cyfry 

+ Start / Pauza / Koniec 

+ Przechowuj dane chronometru 

+ Przeglądaj dane 

+ Alarm Wł. / Wył. 

+ Pacer Wł. / Wył. 

+ Przełącz czas 1 i czas 2 

S4 

+ Podświetlenie 
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CZAS 

  

• Naciśnij S3, aby przełączyć czas 1 i 2. 

• Aby ustawić TIME: Naciśnij S1, aby przejść do trybu czasu, o ile jeszcze go nie ma. 

• Naciśnij i przytrzymaj S2 przez 2 sekundy, aby wprowadzić ustawienia. Czas 1 (T1) zaczyna 
migać. Przełącz za pomocą S3, aby wybrać Czas 1 lub 2. Naciśnij S1, aby potwierdzić i 
przejdź do godzin. 

• Naciśnij S3, aby zwiększyć, a S2, aby zmniejszyć cyfry. Przytrzymaj przycisk, aby szybko 
przewijać. Naciśnij S1, aby potwierdzić. Ta sama metoda ustawienia jest stosowana do minut, 
sekund, roku, miesiąca i dnia (naciśnij S2 lub S3, aby zresetować sekundy). Naciśnij S1, aby 
potwierdzić. 

• Naciśnij S3, aby włączyć lub wyłączyć sygnał dźwiękowy lub format 12/24 godzinny. Jeśli 
wybrano format 24-godzinny, nie będzie symbolu AM / PM. Naciśnij S1, aby potwierdzić. 

CHRONOGRAF 

  

Mierzy i rejestruje czasy okrążeń i czasy podziału do 100 okrążeń za pomocą najszybszego alarmu 
okrążenia. 

• Naciśnij S3. Wyświetlenie czasu okrążenia / podziału rozpoczyna się od 1/100 sekundy, 
następnie sekund, a następnie minut. Jeśli skumulowany czas w trakcie biegu sięga do 
godzin, godziny, które upłynęły, pojawiają się nad głównym wyświetlaczem i zastępują 1/100 
sekundy na wyświetlaczu dodatkowym. 

• Górny rząd cyfr wyświetla czas okrążenia, a dolny wiersz cyfr wyświetla czas podziału. 
Aktualny numer okrążenia będzie migał w górnym rzędzie. 

• Za każdym razem, gdy skończysz jedno okrążenie, naciśnij S2, aby zarejestrować czas 
okrążenia. Bieżące zarejestrowane okrążenie będzie migać przez 2 sekundy. Aby uzyskać jak 
najszybsze okrążenie, FASTEST będzie migał w górnym rzędzie przez 2 sekundy. 

• Górny rząd cyfr powróci, aby pokazać czas, jaki upłynął do następnego okrążenia po 
mignięciu. Dolny rząd cyfr będzie wyświetlał nieprzerwanie czas podziału. 

• Naciśnij przycisk S3, aby wstrzymać / zatrzymać zegarek. Napis PAUSE będzie migać 
naprzemiennie. Możesz nacisnąć S2, aby wznowić stoper, lub możesz nacisnąć S3, aby 
zakończyć stoper. 
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• Jeśli chcesz przechowywać dane chronografu, przytrzymaj przycisk S3 przez 2 sekundy i 
pojawi się komunikat czy zachować dane STORE DATA. Przejdzie do kolejnego 
uruchomienia po zapisaniu danych (tylko po zakończeniu sesji). 

• Jeśli chcesz wyczyścić dane, możesz przytrzymać S2 przez 2 sekundy, aby wyczyścić dane 
chronografu. Monit "CLEAR DATA" wyświetli się, gdy przytrzymasz klawisz i wróci do RUN-
01. 

• Należy pamiętać, że WSZYSTKIE dane w danych Chronografu zostaną usunięte, a 
wyświetlacz powróci do RUN-01. 

PODWÓJNY CHRONOGRAF 

  

• Mierzy i rejestruje dwa okrążenia jednocześnie obok siebie. 

• Naciśnij S3, aby uruchomić oba. Chronograf 1 i 2 będą działać w tym samym czasie. 

• Naciśnij S1, aby zatrzymać / uruchomić Chronograf 1. Naciśnij S2, aby zatrzymać / uruchomić 
Chronograf 2. 

• Naciśnij S3, aby zakończyć obie sesje. 

• Naciśnij i przytrzymaj S3, aby zachować dane. Naciśnij S2, aby wyczyścić bieżącą sesję. 

• Aby zakończyć sesję, zapisz dane lub wyczyść dane i przejdź do następnego trybu. Zarówno 
Chronograf 1, jak i Chronograf 2 muszą być wstrzymane. 

DANE CHRONOGRAFU 

  

• Wywoływanie czasów okrążeń i podziału dla każdego pojedynczego przejazdu, czasu 
okrążenia, czasu całkowitego, najszybszego okrążenia i średniego czasu. 

• Aby przywołać dane chronografu, naciśnij S2, aby przejrzeć liczbę przebiegów, które chcesz 
przywołać. Naciśnij S3, aby przeglądać dane z uruchomionej sesji. 

• Naciśnij przycisk S3, aby przeglądać okrążenie danych według okrążeń, a sekwencja będzie 
następować: indywidualny czas okrążenia, całkowity czas, najlepszy czas okrążenia i średni 
czas okrążenia. 

• Naciśnij i przytrzymaj przycisk S2, aby wyczyścić dane dla wyświetlonego bieżącego 
przebiegu. 
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TIMER 

  

• Naciśnij i przytrzymaj przycisk S2 przez 2 sekundy, aby przejść do trybu ustawień. Pojawi się 
komunikat HOLD / ADJUST na 1 sekundę. Cyfra godziny zacznie migać. 

• Naciśnij S3, aby zwiększyć cyfrę, S2, aby zmniejszyć cyfrę. Przytrzymaj przycisk, aby szybko 
przewijać. Naciśnij S1, aby potwierdzić i przejść do regulacji minutowej, a następnie do 
sekund. 

• Po zakończeniu ustawień naciśnij przycisk S3, aby rozpocząć odliczanie. Użyj S3, aby 
wstrzymać i wznowić odliczanie. 

• Naciśnij S2, aby zresetować odliczanie. 

• Gdy odliczanie osiągnie zero, stoper zacznie odliczać, aby zarejestrować, jak długi czas 
upłynął od zakończenia odliczania. Naciśnij S3, aby zatrzymać i S2, aby zresetować. 

• Nastąpi ostrzeżenie na 5 sekund przed zakończeniem odliczania. 

INTERWAŁ 

  

• Zarządzaj sesjami w odstępach czasu dzięki spersonalizowanym pętlom i czasowi 
odpoczynku. 

• Naciśnij i przytrzymaj S2 przez 2 sekundy, aby przejść do trybu ustawiania. Komunikat HOLD 
/ ADJUST pojawi się na 1 sekundę. Cyfra godziny zacznie migać. 

• Naciśnij S3, aby zwiększyć cyfrę, S2, aby zmniejszyć cyfrę. Przytrzymaj przycisk, aby szybko 
przewijać. Naciśnij S1, aby potwierdzić i przejść do minut, pętli, czasu odpoczynku. 

• Po zakończeniu ustawień naciśnij przycisk S3, aby rozpocząć interwał. 

• Gdy czas zostanie osiągnięty, czas odpoczynku zacznie odliczać. Jeśli czas odpoczynku 
minie, rozpoczyna się następna pętla. 

• Naciśnij S3, aby w każdej chwili zatrzymać czas. Po wstrzymaniu naciśnij S2, aby zresetować, 
jeśli to konieczne. 
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ALARM 

 
 

• Możesz przełączać pomiędzy ON / OFF, naciskając S3. Jeśli funkcja alarmu jest WŁĄCZONA, 
zostanie wyświetlona funkcja alarmu. 

• Naciśnij i przytrzymaj S2 przez 2 sekundy, aby przejść do trybu ustawień. Komunikat HOLD / 
ADJUST pojawi się na 1 sekundę. Cyfra godziny zacznie migać. 

• Naciśnij S3, aby zwiększyć cyfrę, S2, aby ją zmniejszyć. Przytrzymaj przycisk, aby szybko 
przewijać. Naciśnij S1, aby potwierdzić i przejść do minimalnej regulacji. 

• Po zakończeniu wszystkich regulacji naciśnij przycisk S1, aby opuścić tryb ustawień. Alarm 
zostanie automatycznie włączony po zakończeniu ustawień. 

• Alarm będzie emitowany przez 30 sekund po włączeniu funkcji alarmu. Naciśnij dowolny 
przycisk, aby wyłączyć dźwięk alarmu. 

PACER 

  

• Naciśnij klawisz S3, aby włączyć / wyłączyć. 

• Naciśnij i przytrzymaj przycisk S2 przez 3 sekundy, aby wybrać częstotliwość prędkości. 10-
20-30-40-60-70-80-100-120-180-240 

• Naciśnij przycisk S3, aby przewinąć do przodu lub S2, aby przewinąć do tyłu. Naciśnij S1, aby 
potwierdzić i wyjść. 

ZESTAWIENIE 

 
 

• Zliczaj wszystko, wszystko z funkcją TALLY. 

• Naciśnij S2 lub S3, aby policzyć. 

• Naciśnij jednocześnie S2 i S3, aby zresetować. 
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KONSERWACJA 

• Nigdy nie próbuj rozbierać ani naprawiać urządzenia. 

• Chroń go przed ekstremalnymi temperaturami, wstrząsami i bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych. 

• Ten produkt można wytrzeć lekko zwilżoną ściereczką. Możesz użyć łagodnego mydła do 
czyszczenia trudnych zabrudzeń. 

• Trzymaj z dala od chemikaliów takich jak: benzyna, rozpuszczalniki, aceton, alkohol, środki 
odstraszające owady itp. 

• Przechowuj go tylko w suchym i czystym miejscu. 

• Chroń je przed cieczami z włosów lub skóry i podobnymi środkami. Mogą uszkodzić 
plastikowe elementy. Jeśli taki kontakt wystąpił, należy go natychmiast zetrzeć suchą i miękką 
ściereczką. 
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WARUNKI GWARANCJI,  ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE 
 
 
Gwarant: 
inSPORTline Polska  
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko  
NIP: 6090063070, REGON: 260656756 
 
Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w 
trzech wariantach:  
1. Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, 

nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (okres gwarancji: 24 miesiące).  
2. Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, 

szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).  
3. Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, 

szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (okres gwarancji: 12 
miesięcy). 
 

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie 
oznacza Gwarancje Domową. 
 
Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z 
zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.  
Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze 
skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest 
Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt. 
 
Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta 
zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji 
Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja 
obowiązuje na terenie Polski. 
  
Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:  
 
a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą 

firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu 
wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, 
Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić 
protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia 
protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy 
kurierskie/pocztowe. 

b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, 
baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,  rączki 
itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a 
powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie. 

c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej. 
d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych 

lub czyszczących. 
e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników 

zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp. 
f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów 

eksploatacyjnych. 
g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby 

nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta. 
h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych). 
i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie. 
  
W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową 
przedmiotu gwarancji.  
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W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego 
transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji. 
 
W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać 
przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na 
własny koszt. 
 
W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia 
reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być 
dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób 
bezpieczny do odbioru.  Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu 
oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie 
bezpiecznym. 
  
Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. 
Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych 
przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w 
Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie 
poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie. 
 
Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia 
gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości 
naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest 
możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz 
gdy wada jest istotna. 
 
Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-
komercyjnego oraz komercyjnego) 
 
Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu 
technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu 
technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji ( poza częściami 
zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów 
przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. 
Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta. 
 

Zgłoszenia gwarancyjne  
W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą  
strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl. 
Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:  
Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.  
Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub 
telefonicznie. 
 

 
inSPORTline Polska 

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko 
Telefon:  +48 510 275 999 

E-mail: biuro@e-insportline.pl 
NIP: 6090063070, REGON: 260656756 

 

http://www.e-insportline.pl/
http://www.e-insportline.pl/

