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WPROWADZENIE 

Ten cyfrowy krokomierz wyświetla: wykonane kroki, przebytą odległość, spalone kalorie, całkowity 
czas ćwiczeń, 30-dniową pamięć i inne przydatne funkcje. Co najważniejsze, można pobrać dane 
ćwiczeń na komputer. 

Przeczytaj uważnie tą instrukcję przed użyciem tego krokomierza, Zachowaj ją na przyszłość. 

Aby zachować zdrowie i zmniejszyć ryzyko chorób przewlekłych, zalecamy wykonywanie 10 000 
kroków dziennie. Aby uzyskać skuteczną utratę wagi, całkowita liczba kroków powinna wynosić od 12 
000 do 15 000. Jeśli chcesz osiągnąć wyższy poziom sprawności, sugeruje się wykonanie co najmniej 
30 000 kroków dziennie. 

UWAGA:  

 W dowolnym trybie (z wyjątkiem trybu SET) naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE przez ponad 
2 sekundy, aby włączyć / wyłączyć funkcję krokomierza. Gdy funkcja krokomierza jest 
włączona, znak miga. 

WYMIANA BATERII 

 Wyjmij krokomierz z zestawu silikonowego, a następnie zdejmij pokrywę baterii. 

 Wyjmij wyczerpaną baterię z urządzenia i włóż nową. 

 Upewnij się, że strona dodatnia akumulatora (+) wskazuje na pokrywę komory baterii. 

 Załóż tylną pokrywę komory baterii. 

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA (CZYSZCZENIE) 

 Nie należy demontować krokomierza. Jeśli naprawa jest konieczna, należy zapoznać się z 
rozdziałem gwarancji niniejszej instrukcji. 

 Nie narażaj urządzenia na ekstremalne wstrząsy (nie upuszczaj na podłogę). 

 Nie wystawiaj go na działanie silnych chemikaliów, takich jak: benzyna, czyste 
rozpuszczalniki, aceton, alkohol, środki odstraszające owady. Środki te mogą uszkodzić 
uszczelkę, obudowę i wykończenie. 

 Przechowuj krokomierz w suchym miejscu, jeśli nie używasz go. 

 Nieszczelna bateria może uszkodzić urządzenie. Przed długim przechowywaniem wyjmij 
baterię. 

 Aby uniknąć przypadkowego uduszenia, trzymaj krokomierz z dala od dzieci. 

 Środowisko pracy tego urządzenia musi być wolne od wstrząsów, pól magnetycznych, 
szumów elektrycznych i silnych wibracji. 

 Nie zanurzaj go w wodzie, ponieważ spowoduje to uszkodzenie produktu. 

 Można go czyścić lekko zwilżoną ściereczką. Zastosuj łagodne mydło w miejscu, w którym 
występują uporczywe plamy lub ślady. 
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KONFIGURACJA PRZYCISKÓW 

 

1) Mode 

2) Podświetlenie 

3) Port USB  

4) Set 

5) Reset 

PRZYCISK MODE 

 Przewija tryby. 

 Wartość malejąca w czasie i informacje o użytkowniku w trybie ustawień. 

PRZYCISK SET 

 Naciśnij i przytrzymaj, aby uzyskać dostęp do trybu SETTING w trybie STEP i trybie ALARM. 

 Użyj go, aby przełączać się pomiędzy wyświetlaniem w trybie DISTANCE / CALORIES. 

 Przewiń dane w trybie TOTAL DATA. 

PRZYCISK RESET  

 Naciśnij i przytrzymaj, aby wyczyścić dane w trybach STEP, DISTANCE, CALORIES, TIMER i 
TOTAL DATA. 

 Zwiększ wartość w trybie SETUP i ALARM. 

 Przewiń dane z ostatnich 30 dni. 
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USTAWIENIA KROKOMIERZA 

TRYB KONFIGURACJI 

 

 Naciśnij przycisk MODE, aby przejść do trybu STEP. 

 Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez 2 sekundy, aby przejść do trybu SETUP w 
następujący sposób: format 12-24 godzin, sekundy, godziny, minuty, miesiąc, dzień, rok, 
jednostki miary, krok, waga, kroki docelowe. 

 Naciśnij przycisk RESET, aby zwiększyć ustawienie. Naciśnij przycisk MODE, aby go 
zmniejszyć. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku spowoduje szybką zmianę liczby. 

 Gdy wartość jest prawidłowa, naciśnij przycisk SET, aby przejść do następnego. Kontynuuj 
naciskanie SET i zmieniaj wartości zgodnie z wymaganiami, dopóki krokomierz nie powróci do 
trybu STEP. 

 Jest 10 ikon, które pokazują procent twojego kroku do kroków docelowych po lewej stronie 
ekranu LCD. Kiedy osiągniesz docelową wartość kroków (100%), ikona będzie pełna 10 ikon i 
będzie migać. Domyślnym celem jest 5000 kroków. Możesz zmienić wartość docelową, aby 
odzwierciedlić swoje cele fitness. 

UWAGA: Krokomierz automatycznie powróci do trybu STEP, jeśli w trybie SETUP nie będzie 
żadnej operacji przez 10 sekund. 

OBLICZANIE DŁUGOŚCI KROKU 

Aby obliczyć dokładną przebytą odległość DISTANCE, musisz zmierzyć i ustawić swoją długość 
kroku. 

Obliczenia długości kroku: 

Aby prawidłowo obliczyć długość kroku, zmierz z góry określoną odległość w stopach. Prawidłowa 
odległość kroku definiowana jest jako wierzchołek stopy do drugiej. Aby zmierzyć prawidłową średnią 
odległość kroku, podziel całkowitą odległość dziesięciu kroków, które przeszedłeś / wykonaj, przez 
liczbę kroków (10). Oblicz odległość kroku w następujący sposób: idziesz 6,2 m. 6,2 m (całkowita 
odległość) / 10 (liczba kroków) = 0,62 m (62 cm). 

UWAGA: W przeciwieństwie do tradycyjnego krokomierza, ten krokomierz wykorzystuje czujnik ruchu 
3D, który wykrywa ruchy drobnego ciała bez czujnika mechanicznego. Więc nie usłyszysz 
grzechotania. 

TRYBY PRACY 

To urządzenie ma 7 trybów pracy i znajdujących się w następującej kolejności. Naciśnij przycisk 
MODE, aby przewijać tryby: 
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STEP MODE: wyświetla liczbę wykonanych kroków 

DISTANCE MODE: przebytą odległość 

CALORIES MODE: liczba spalonych kalorii 

EXERCISE TIME MODE: całkowite wyświetlanie czasu ćwiczeń 

MEMORY MODE: Wyświetla liczbę wykonanych kroków, spalone kalorie, przebytą odległość i czas 
ćwiczeń dla ostatnich 30 dni. 

TOTAL DATA MODE: Wyświetla liczbę wszystkich wykonanych kroków, całkowitą liczbę spalonych 
kalorii. Całkowita przebyta odległość i całkowity czas ćwiczeń w ciągu ostatnich kilku dni. 

ALARM MODE: Opcjonalna funkcja dla 1 alarmu, aby zgasnąć w oczekiwanym przez użytkownika 
czasie. 

OBSŁUGA KROKOMIERZA 

Aby uniknąć niedokładnego zliczania, krokomierz pokazuje tylko liczbę wykonanych kroków po 
ciągłych krokach przez pięć sekund. Oznacza to, że krokomierz nie wyświetli liczby kroków podjętych 
podczas pierwszych pięciu sekund spaceru. Wszystkie te kroki zostaną policzone i wyświetlone 5 
sekund później. 

TRYB KROKÓW 

 

 Domyślnym trybem dla urządzenia jest tryb STEP. 

 W trybie STEP pierwsza linia wyświetla całkowitą liczbę wykonanych kroków w tym dniu. 

 Czas w formacie 12-godzinnym lub 24-godzinnym jest wyświetlany u dołu ekranu LCD. 

 Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez 2 sekundy, aby wejść w tryb ustawiania TIME / 
WEIGHT / STRIDES / TARGET. 

 Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez 2 sekundy, aby skasować dane. 

 Wykonane czynności, przebyta odległość, spalone kalorie, całkowity czas ćwiczeń zostaną 
zapisane w trybie MEMORY do 30 dni i automatycznie zostaną wyzerowane o północy. 

TRYB ODLEGŁOŚCI 

 

 Naciśnij przycisk MODE, aby przejść do trybu DISTANCE. 

 Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez 2 sekundy, aby skasować dane. 
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TRYB KALORII 

 

 Naciśnij przycisk MODE, aby wejść do trybu CALORIES. 

 Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez 2 sekundy, aby usunąć dane. 

TRYB CZASU ĆWICZEŃ 

 

 Naciśnij MODE, aby przejść do trybu EXERCISE TIME. 

 Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez 2 sekundy, aby skasować dane. 

TRYB PAMIĘCI 

 

 Naciśnij MODE, aby wejść do trybu MEMORY. 

 Naciśnij przycisk SET, aby wywołać dane w następujący sposób: Kroki / Dystans / Kalorie / 
Czas ćwiczeń. 

 Naciśnij przycisk RESET, aby przewinąć dni. 

TRYB DANYCH CAŁKOWITYCH 

 

 Naciśnij MODE, aby wejść do trybu TOTAL DATA. 

 W tym trybie najwyższa liczba wyświetla łączne dane w ciągu ostatnich kilku dni. 

 Naciśnij SET, aby przywołać łączną sumę dni w następujący sposób: Krok / Dystans / Kalorie / 
Czas ćwiczeń. 

 Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez 2 sekundy, aby skasować dane. 

TRYB ALARM 
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 Naciśnij MODE, aby przejść do trybu ALARM. 

 Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez 2 sekundy, aby ustawić alarm. 

 Naciśnij przycisk RESET, aby zwiększyć wartość, a następnie naciśnij przycisk MODE, aby 
zmniejszyć wartość. 

RESETOWANIE KROKOMIERZA 

 Istnieją dwa różne sposoby resetowania krokomierza. Codzienny reset i pełne resetowanie. 

 Aby wykonać DZIENNY RESET, naciśnij i przytrzymaj RES przez dwie sekundy w trybie 
STEP, DISTANCE, CALORIES lub EXECCISE TIME. Dane bieżącego dnia zostaną usunięte. 

 Aby wykonać PEŁNY RESET, naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez dwie sekundy w 
trybie TOTAL MEMORY, aby usunąć wszystkie zgromadzone dane i przywrócić krokomierz 
do stanu fabrycznego. 

UWAGA: Zresetowanie dowolnej funkcji kroki, dystans, spalone kalorie, dane dotyczące czasu 
ćwiczeń spowodują usunięcie wszystkich wymienionych wyżej danych, ponieważ bieżący dzień został 
usunięty. 

POŁĄCZENIE USB 

Jeśli chcesz przesłać dane do komputera, najpierw musisz zainstalować sterownik z płyty CD na 
swoim komputerze. 

Po zainstalowaniu sterownika krokomierza podłącz dołączony kabel USB do portu USB i podłącz go 
do komputera. 

 

 Uruchom oprogramowanie 

 Po raz pierwszy w użyciu będziesz musiał zarejestrować krokomierz w oprogramowaniu 

 Zaloguj się do systemu, podając swoją nazwę użytkownika i hasło 

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA 

Wymagania instalacyjne: 

System operacyjny: Windows XP, Win 7, Win 8 i Vista 

Instalacja: 

Aby zainstalować, kliknij dwukrotnie, aby rozpocząć instalację. Następnie kliknij NASTĘPNY, aby 
zakończyć. 
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LOGIN 

 

 Do pierwszego użycia wpisz nazwę 
użytkownika "admin" i hasło "123456". 

 Kliknij "Zaloguj się". 

REJESTROWANIE NOWEGO UŻYTKOWNIKA 

 

 Musisz zarejestrować się w urządzeniu. 

 Kliknij "Rejestruj", aby utworzyć swój własny profil. 

 Wprowadź dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, hasło, wiek, płeć, jednostkę, wzrost (cm), 
waga (kg), krok (cm). 

 Kliknij "Rejestruj". 

 Kliknij Zamknij", a następnie wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło, aby się zalogować.  
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OPIS MENU GŁÓWNEGO 

 

 Zarządzanie użytkownikami: zarządzanie różnymi kontami użytkowników, którzy są 
zarejestrowane w systemie. 

 Analiza statystyczna: Wyświetlaj dane treningu w różnych trybach. 

 Ustawienie celu: Ustawianie celów. 

 Zmień informacje: Zmień hasło lub uprawnienie. 

 Synchronizacja danych: eksport danych z krokomierza do komputera. 

 Bezpiecznie wyjdź: Wyjdź z systemu.  
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ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI Z KONTA ADMINISTRATORA 

Usuwanie danych Administrator może usuwać 
dane innych użytkowników. 

 

 

Odzyskiwanie danych Administrator może wybrać 
dane użytkownika i odzyskać 
dane. 
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ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI Z REJESTRACJĄ KONTA 

Kopia zapasowa danych Zarejestrowany użytkownik może 
sprawdzać i tworzyć kopie 
zapasowe danych. 
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ANALIZA STATYSTYCZNA 

Możesz sprawdzić dane dotyczące ćwiczeń na dzień, tydzień, miesiąc i rok. 

Możesz wyświetlać dane przez Wyświetlanie danych lub Wyświetlanie graficzne. 

 

Wyświetlanie danych 

Dane dzienne Dane miesięczne 

  

Dane tygodniowe Dane roczne 

  

 

Wyświetlanie graficzne 

Dane dzienne Dane miesięczne 
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Dane tygodniowe Dane roczne 

 
 

 

Eksportowanie danych 

 

 Kliknij "Eksportuj" 

 Wybierz format i miejsce 
docelowe 

 Kliknij "Zapisz" 
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USTALANIE CELÓW 

 

Użytkownik może ustawić cele, takie jak kroki, 
kalorie i odległość. 

 

Modyfikacja informacji 

Użytkownik może zmienić informacje 
wprowadzone podczas rejestracji 

SYNCHRONIZACJA DANYCH 

Przesyłanie danych 

 

Kliknij "Przesyłanie danych", a następnie 
"synchronizacja". 

Dane krokomierza zostaną 
zsynchronizowane z oprogramowaniem. 
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Kliknij "Ustawienia synchronizacji" i 
wybierz dane na PC, aby zsynchronizować 
urządzenie i odwrotnie. 

 

Po zakończeniu instalacji kliknij 
"Bezpiecznie wyjdź", a następnie "Tak", po 
czym opuścisz menu. 
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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 
miesiące). 
 

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. 
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