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Vážení zákazníci, příznivci sportu,

děkujeme,  že jste si  zakoupili  náš výrobek a rádi  bychom Vás tímto chtěli  upozornit,  abyste
věnovali náležitou pozornost tomuto návodu a řídili se jím ať už při montáži, provozu a i následné
údržbě. Jedině důkladné seřízení, správné používání podle návodu a pravidelná údržba zajistí
dlouhou životnost a bezproblémové užívání výrobku.

Důkladné seřízení rozhodně doporučujeme svěřit odbornému servisu.

SEDCO s.r.o.

Průmyslová 5

796 01 Prostějov

Tel: +420 582 360 422

www.sedco.cz
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Základní informace:

· Clock mode – hodinkový mód: hodiny, kalendář, stopky
· Step  counting  mode  –  mód  krokoměr:  počet  kroků,  celkový  čas  (ETM),  vzdálenost  (DIST),

rychlost (KM/H), spálené kalorie (KCAL), počet kroků za minutu (SPM), cílový počet kroků
· Paměť na dobu 7 dní
· Volba mezi KM/MILES, CM/INCH
· Podsvícený displej

Technické informace:

· Krokoměr je napájen 1 ks baterie CR2025
· Zobrazení času: 0 – 99:59:59
· Kalendář: 2010-2099
· Stopky: první hodina – přesnost 1/100 sekundy
· Kalorie: 0,0 – 9999,9 KCAL
· Počet kroků za minutu: 40- 230 spm
· Rychlost: 0,48 – 38,4 km/h (0,3 – 23,8 mph)
· Zobrazení vzdálenosti: 0 – 999,99 km (mil)
· Krok (STEP): 0 – 999.999 kroků
· Zadaná průměrná délka kroku: 205 – 200 cm (7 - 80 inch)
· Zadaná tělesná hmotnost: 20 – 200 kg (45 – 440 lb)
· Paměť: 7 dní (STEP/ETM, DIST/KM/H, KCAL/SPM)

Ovládací prvky:

Tlačítko MODE:
a)  pro  odblokování  tlačítek
zmáčkněte a držte po dobu 2 sekund
b) pro přepnutí mezi režimy CLOCK
a STEP zmáčkněte a držte po dobu 2
sekund
c) v režimu CLOCK – tlačítko MODE
přepíná mezi kalendářem a stopkami
(STW)

d) v režimu STEP – tlačítko MODE 
přepíná mezi zobrazením hodnot 
STEP/ETM (počet kroků/celkový 
čas), DIST/KM/H (ušlá vzdálenost a 
rychlost) a KCAL/SPM (spálené 
kalorie a počet kroků za minutu)

e) při nastavování libovolných veličin
mění zadané hodnoty

Tlačítko SET/LIGHT:
 - zmáčknutím se aktivuje podsvícení displeje
             - zmáčknutím a držením po dobu 2 sekund vstupujete do nastavovacího módu

Tlačítko RST/DOWN:
             - v režimu MEMORY vyvolá hodnoty z paměti
 - v režimu stopek vynuluje hodnoty

- v režimu nastavování snižuje zadané hodnoty

3



Tlačítko MEM/UP/ST
 - aktivuje režim MEMORY
 - v režimu stopek ovládá zapnutí a vypnutí odpočtu
 - v režimu nastavování zvyšuje zadané hodnoty

CLOCK režim
Režim CLOCK poznáme podle symbolu malého ciferníku v levém horním rohu displeje. V tomto
režimu ovládáme hodinky a stopky, přepínáme mezi nimi tlačítkem MODE.

Nastavení režimu CLOCK
V režimu CLOCK stiskněte a držte tlačítko SET/LIGHT po dobu 2 sekund. Vstupujeme do režimu
nastavení zobrazení času – na výběr máme mezi 12 nebo 24 hodinovým zobrazením, volbu
provedeme  pomocí  tlačítek  MEM/UP/ST a  RST/DOWN na  vrchní  straně  přístroje,  volbu
potvrdíme tlačítkem MODE. Následuje samotné nastavení aktuálního času, postupně nastavíme
pomocí  tlačítek MEM/UP/ST  a  RST/DOWN hodiny,  minuta  a  sekundy,  vždy volbu  potvrdíme
tlačítkem  MODE.  Dále  nastavíme  aktuální  rok,  potvrdíme  tlačítkem  MODE.  Nyní  nastavíme
zobrazení data, na výběr máme dvě varianty zobrazení : m-d (měsíc-den) nebo d-m (den-měsíc),
volbu  opět  potvrdíme  tlačítkem  MODE.  Následuje  samotné  nastavení  aktuálního  data,  které
potvrdíme tlačítkem MODE.
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Používání stopek
V režimu CLOCK se pomocí tlačítka MODE přepneme do módu stopek STW. Stopky pouštíme
vrchním  tlačítkem  MEM/UP/ST,  stejným  tlačítkem  stopky  zastavíme.  Vynulování  provedeme
vrchním tlačítkem
RST/DOWN.

STEP režim
Do režimu STEP se přepneme z režimu CLOCK zmáčknutím a držením tlačítka MODE po dobu 2
sekund (zmizí symbol malého ciferníku v levém horním rohu displeje). V tomto režimu můžeme
sledovat  tři  módy:  STEP/ETM (počet  kroků  a  celkový  čas),  DIST/KM/H (ušlou  vzdálenost  a
rychlost chůze) a KCAL/SPM (množství spálených kalorií a počet kroků za jednu minutu), mezi
kterými  se  přepínáme  tlačítkem  MODE.  ovládáme  hodinky  a  stopky,  přepínáme  mezi  nimi
tlačítkem MODE.

CZ
Nastavení režimu STEP
V režimu STEP stiskněte a držte tlačítko SET/LIGHT po dobu 2 sekund. Vstupujeme do režimu
nastavení. Jako první máme možnost navolit cílové množství kroků Target Step. Volbu provádíme
horními tlačítky MEM/UP/ST a RST/DOWN, každou volbu potvrdíme tlačítkem MODE. Následuje
volba  formátu  zobrazovaných  hodnot  buď  v  metrickém  (kg/cm/km/h)  nebo  imperiálním
(lb/inch/m/h) formátu. Volbu opět potvrdíme tlačítkem MODE a pokračujeme na zadání naší váhy
a průměrné délky kroku, které opět nastavujeme horními tlačítky  MEM/UP/ST a  RST/DOWN a
potvrdíme tlačítkem
MODE.
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Průměrnou  délku  kroku  určíme  podle  následujícího  klíče:  udělejte  10  kroků,  dosaženou
vzdálenost vydělte deseti, výsledné číslo zadejte do krokoměru.

Z

Pokud nastavíme cílové množství kroků Target Step, po ujití zadaného
počtu kroků se na displeji krokoměru objeví tento symbol.

Krokoměr je vybaven funkcí Auto start/stop. Po ujití více než 10 kroků se automaticky sám zapne.
V případě, že při chůzi zmáčknete libovolné tlačítko, přestává krokoměr načítat další kroky, 
v měření pokračuje až po ujití dalších 10 kroků. Také pokud ujdete méně než 10 kroků, naměřené
údaje se nezmění.

Přístroj  zaznamenává  a  ukládá  data  za  posledních  8  dní  (aktuální  den  +  7  dní  minulých).
Zaznamenané  údaje  si  můžeme  prohlédnout  tak,  že  v  režimu  STEP  zmáčkneme  tlačítko
MEM/UP/ST. Nejdříve se zobrazí údaje naměřené před 1 dnem (symbol 1-), zde můžeme projít 
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všechny naměřené hodnoty pomocí tlačítka MODE. Pro údaje naměřené před 2 dny (symbol 2-) 
zmáčkneme  tlačítko  RST/DOWN, hodnoty  procházíme  taktéž  tlačítkem  MODE.  Obdobně
postupně pokračujeme až do 7. dne (symbol 7-).
Data z každého dne se ukládají automaticky v časovém rozmezí 00:00:00 až 23:59:59.

POZOR! Pokud chcete data z předchozích dní zachovat v paměti přístroje, nevyresetujte 
naměřené údaje stlačením a držením tlačítka RST/DOWN po dobu dvou sekund.
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Výpočet spálených kalorií:

Výpočet se mění v závislosti na různých
faktorech: váha, věk, pohlaví atd. U tohoto
krokoměru je základem pro výpočet
spálených kalorií nastaven na nejdůležitější
faktor – váha. Následující graf znázorňuje
vztah mezi kroky a spálenými kaloriemi.
Můžeme si stanovit váš denní cíl počtu
spálených kalorií a ujít určitou vzdálenost
podle grafu.

Doporučený počet kroků:
Pro udržení kondice je pro osobu vážící 60
kg nezbytné ujít 10000 kroků a spálit 300
kalorií denně. Následující graf zobrazuje
množství spálených kalorií v závislosti na
tělesné hmotnosti.

Údržba:

Pokud chcete, aby vám krokoměr dlouho sloužil, dodržujte následující instrukce:
• krokoměr nesmí přijít do kontaktu s vodou
• nevystavujte krokoměr nadměrné: síle, otřesům, prachu, teplotám nebo vlhkosti
• chraňte krokoměr před pádem
• nečistěte krokoměr drsnými látkami nebo agresivními čističi
• nové baterie instalujte podle návodu, nemíchejte nové a staré baterie
• nezasahujte do vnitřní jednotky krokoměru
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

Předmět záruky:

Záruka se vztahuje na základní výrobek dodávaný firmou SEDCO s.r.o., včetně příslušenství.

Záruční doba:

Záruční  doba  na  výrobek  a  k  němu dodávané  příslušenství  je  24  měsíců  od  data  prodeje
kupujícímu.  Doba  od  uplatnění  práva  z  odpovědnosti  za  vady  až  do  doby,  kdy  uživatel  po
skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.

Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení
opravy a o době jejího trvání. Dojde-li k výměně výrobku, začne běžet záruční doba znovu od
převzetí  nového  výrobku.  Dojde-li  k  výměně  montážního  celku,  začíná  běžet  záruční  doba
daného montážního celku znovu od data převzetí výrobku.

Rozsah odpovědnosti výrobce či dovozce:

Dovozce nese odpovědnost za to, že výrobek bude mít po celou záruční dobu vlastnosti obvyklé
pro  dotyčný  druh  výrobku  a  uváděné  parametry.  Dovozce  neodpovídá  za  vady  výrobku
způsobené běžným opotřebením nebo použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým byl určen.

Zánik záruky:

Záruční nárok zaniká, jestliže:

a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k použití nebo byl poškozen jakýmkoli 
neodborným zásahem uživatele

b) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen 
c) nelze předložit fakturu či jiný doklad o koupi výrobku
d) došlo k úmyslnému přepisování údajů uvedených výrobcem,  prodejcem  nebo  servisní

organizací v původní dokumentaci výrobku
e) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
f) k poškození výrobku nebo nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
g) závady vzniklé působením vnějším  vlivům  (např.  klimatickými  podmínkami,  prašností, 

nevhodným použitím)
h)   na mechanická poškození, která vznikla například pádem, nárazem či úderu do výrobku
i)    na  škody  vzniklé  neodborným  zacházením,  přetížením,  použitím  nevhodného  

příslušenství či nevhodných nástrojů
j) výrobek havaroval nebo byl poškozen vyšší mocí
k) byla provedena změna na výrobku bez souhlasu výrobce 
l) vady byly způsobeny neodborném skladováním výrobku
m) vady vznikly přirozeným a běžným provozním opotřebením výrobku
n) výrobek  byl  spojen  nebo  provozován  se  zařízením,  které  nebylo  odsouhlaseno  

výrobcem

Uplatnění reklamace:
Reklamaci uplatňuje kupující u prodávajícího. Při reklamaci je kupující povinen předložit fakturu či
jiný doklad o koupi. Záruční opravy provádí prodávající nebo jím pověřené opravny.
Právo:
Ostatní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku č. 89/2012 Sb., popřípadě Zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. ve znění 
pozdějších změn a doplňků.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v návodu v průběhu vývoje a inovace produktů.
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Záruční list

Zákazník:

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………

Adresa: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Prodejna: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Datum prodeje: ………………………………………………………………………

Popis závady: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Servisní záznamy: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………
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