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ВЪВЕДЕНИЕ 

Този дигитален крачкомер измерва: брой стъпки, изминато разстояние, 

изгорени калории, общо време за тренировки. В допълнение има 

възможност да съхранява данни 30 дни и още много полезни функции.  

Получените данни могат да се изтеглят на компютър.  

Прочетете ръководството преди да използвате устройството и го запазете за 

бъдещи справки. 

За добро здраве и намаляване на риска от хронични здравословни 

усложнения се препоръчва  да правите по 10 000 крачки на ден. За 

ефективно отслабване общият брой стъпки трябва да бъде в диапазона от 

12000 до 15000 стъпки. Ако искате значително да подобрите състоянието си, 

се препоръчва да правите до 30 000 стъпки всеки ден. 

Забележка: 

• Във всеки режим (с изключение на режим SET), натиснете и задръжте 

бутона MODE за повече от две секунди, за да включите или изключите 

функциите на крачкомера. Когато крачкомерът е включен, светва 

икона . 

 

СМЯНА НА БАТЕРИЯ 

• Извадете крачкомера от силиконовата рамка и свалете капака на 

батерията. 

• Извадете старата батерия и я сменете с нова. 

• Уверете се, че положителният (+) извод на батерията е обърнат към 

капака. 

• Поставете обратно капака. 

 

 

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ 

• Не се опитвайте да отремонтирате устройството сами. В случай на 

нужда от ремонт вижте условия на гаранцията в това ръководство. 

• Не подлагайте устройството на силни удари (не изтървайте на пода). 



• Пазете от химикали като бензин, разредител, ацетон, алкохол, 

препарат против насекоми. Тези агенти могат да повредят 

уплътнението, корпуса и покритието.  

• Съхранявайте продукта на сухо място. 

• Извадете батеририята преди дългосрочно съхранение.  

• Пазете от деца, за да се предотврати риска от задушаване, 

• Да се използва в среда без удари, далеч от магнитни полета и 

електрически смущения, и далеч от силни вибрации. 

• Продуктът не е водоустойчив и не трябва да се потапя във вода. 

• Почиствайте само с леко влажна кърпа и сапун, в случай на упорити 

замърсявания. 

 

КОНФИГУРАЦИЯ НА БУТОНИТЕ 

 
1. Mode 

2. Light 

3. USB port 

4. Set 

5. Reset 

 

Бутон MODE 

 Превключване между режимите. 

 Намаляване на стойността за време и потребителски данни в режим 

настройки SETTING. 

Бутон SET 

 Натиснете и задръжте, за да влезете в РЕЖИМ НА НАСТРОЙКИ 

(SETTING), ако сте в режим STEP или режим ALARM. 



 Натиснете, за да превключите между режим DISTANCE и изгорени 

калории (CALORIES) 

 Използвайте бутона, за да разгледате данните в режим TOTAL DATA 

Бутон RESET 

 Натиснете и задръжте, за да нулирате данните в: STEP, DISTANCE, 

време (TIMER) и общи данни (TOTAL DATA MODE). 

 Увеличаване на стойността в режим настройки SETTING и настройка на 

алармата ALARM 

 Използвайте бутона за да разгледате данните от последните 30 дни. 

 

НАСТРОЙКА НА КРАЧКОМЕРА 

Режим на настройка 

 

 

• Натиснете бутона MODE, за да влезете в STEP режим. 

• Натиснете и задръжте бутона SET за две секунди, за да влезете в 

режим SETUP, както следва: време12 или 24 часов формат, секунди, 

часове, минути, месец, ден, година, мерни единици, стъпка, тегло, 

целеви брой стъпки. 

• Натиснете бутона RESET, за да увеличите въведените стойности. 

Натиснете MODE, за да намалите даденото стойности. Натискането и 

задържането на бутона ще сменя стойностите по -бързо. 



• Когато се достигне желаната стойност, натиснете SET и продължете. 

Натиснете SET и за да продължите променете необходимите 

стойности, докато отново се достигне режим STEP. 

• Процентът на стъпките и целевият брой стъпки ще бъдат показани с 

помощта на 10 -те икони вляво на дисплея. Ако достигнете целевия 

брой стъпки (100%), ще се покажат всичките 10 иконки и те ще 

блестят. Стойността по подразбиране е 5000 стъпки.  

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако устройството не получи команди в рамките на 10 секунди 

в режим НАСТРОЙКА, то ще се превключи автоматично в режим на стъпка 

(STEP MODE). 

 

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА СТЪПКА 

За да изчислите точно изминатото РЗСТОЯНИЕ, трябва да измерите и 

зададете дължината на крачката си. 

Изчисление на дължината на крачка: 

За да изчислите правилно дължината на крачката, измерете предварително 

определеното разстояние в крачки. Поставяйте крака плътно пред другия. 

За правилно изчисляване на средната стойност, разделете разстоянието, 

което сте изминали в десет стъпки на броя стъпки (10).  

Изчислете разстоянието на крачка по следния начин: Изминали сте 6,2 м. 

6,2 м (общо разстояние) / 10 (брой стъпки) = 0,62 м (62 см). 

 

РЕЖИМИ НА РАБОТА 

Системата има общо 7 режима на работа в този ред.  

Бутонът MODE може се използва за превключване между режимите: 

Режим Стъпки (STEP MODE): брой изминати стъпки 

Режим Разстояние (DISTANCE MODE): изминато разстояние 

Режим Калории (CALORIES MODE): брой изгорени калории 

Режим Време за тренировка (EXERCISE TIME MODE): измерва общото време 

на тренировката. 



Режим на Паметта (MEMORY MODE): Показва броя на стъпките, изгорените 

калории, изминатото разстояние и времетраенето на упражненията през 

последните 30 дни. 

Режим Общи данни (TOTAL DATA MODE): Показва общия брой стъпки, 

общия брой калории. Също така общото разстояние и общото време за 

тренировки за 5 последните дни. 

Режим Аларма (ALARM MODE): допълнителна функция за 1 аларма, която 

да се включи в очакваното време от потребителя. 

 

РАБОТА С КРАЧКОМЕРА 

За да предотврати неправилно броене на стъпки, устройството започва да 

брои едва след 5 секунди ходене. Това означава, че броят на стъпките, 

които сте направили през първите пет секунди, няма да се отчитат. 

Стъпките ще бъдат показване и отчитани след тези пет секунди ходене. 

РЕЖИМ СТЪПКИ (STEP MODE) 

 

 

 

 По подразбиране устройството е в режим Стъпки (STEP MODE). 

• В този режим първият ред показва общия брой стъпки за деня. 

• Времето от 12 или 24 часа ще се покаже в долната част на екрана 

• Натиснете и задръжте бутона SET за две секунди, за да влезете в 

настройките TIME, WEIGHT, STRIDES, TARGET. 

• Натиснете и задръжте бутона RESET за две секунди, за да изчистите 

данните. 

• Броят на стъпките, изминатото разстояние, изгорените калории, 

общото време за тренировка се съхраняват автоматично в паметта 

DATA MODE за 30 дни и след това се изтриват отново автоматично. 

 



РАЗСТОЯНИЕ (DISTANCE MODE) 

 

 

• Натиснете MODE, за да влезете в DISTANCE MODE. 

• Натиснете и задръжте RESET за две секунди, за да изчистите данните. 

 

КАЛОРИИ (CALORIES MODE) 

 

 

• Натиснете MODE, за да влезете в CALORIES  MODE. 

• Натиснете и задръжте RESET за две секунди, за да изчистите данните 

 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ТРЕНИРОВКА (EXERCISE TIME MODE) 

 

 

 

• Натиснете MODE, за да влезете в EXERCISE TIME MODE. 

• Натиснете и задръжте RESET за две секунди, за да изчистите данните 



ПАМЕТ (MEMORY MODE) 

 

 

• Натиснете MODE, за да влезете в MEMORY MODE. 

• Натиснете SET, за да извикате данните в дадената последователност: 

Стъпки / Разстояние / Калории / Време за треноровка. 

• Натиснете RESET, за да изчистите данните. 

 

ОБЩ РЕЖИМ НА ДАННИТЕ (TOTAL DATA MODE) 

 

 

• Натиснете MODE, за да влезете в TOTAL DATA MODE. 

• В този режим горният номер показва общия брой данни за 

последните пет дни. 

• Натиснете SET, за да извикате данните в този ред: Стъпки / 

Разстояние / Калории / Време за тренировка. 

• Натиснете и задръжте RESET за две секунди, за да изчистите данните. 

 

АЛАРМА (ALARM MODE) 

 



• Натиснете MODE, за да влезете в ALARM MODE. 

• Натиснете и задръжте SET за две секунди, за да въведете аларма. 

• Натиснете RESET, за да увеличите стойността, или MODE, за да я 

намалите. 

 

НУЛИРАНЕ НА КРАЧКОМЕРА 

• Има общо две възможности за възстановяване на устройството. 

Ежедневно нулиране и пълно нулиране. 

• Ежедневното нулиране се извършва чрез натискане и задържане на 

бутона RES за 2 секунди в режимите стъпки, разстояние, калории или 

режим на тренировка. Данните за този ден ще бъдат изтрити. 

• За да извършите пълно нулиране, натиснете и задръжте RESET за две 

секунди в режим TOTAL MEMORY. Това ще изтрие всички данни 

обратно до фабрични настройки. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Нулирането на всеки режим стъпка, разстояние, калории, 

време на тренировка ще изчисти целодневните данни за избраните 

стойности. 

 

USB ВРЪЗКА 

Ако искате да прехвърлите данните на вашия компютър, първо трябва да 

инсталирате драйвера от нашия уебсайт на вашия компютър. 

Едва след инсталацията свържете предоставения USB кабел към USB порта 

и го свържете към компютъра. 

 

 

 



• Стартирайте софтуера 

• При първото му използване ще бъдете подканени да регистрирате 

крачкомера 

• Влезте с вашето потребителско име и парола 

 

 

ИНСТАЛАЦИЯ 

Необходими параметри: 

Операционна система: Windows XP, Win 7, Win 8 и Vista 

Инсталация: 

Щракнете двукратно, за да стартирате инсталацията. Щракнете НАПРЕД, за 

да завършите. 

 

ВХОД 

 

 
• За да влезете с 

администраторски права, 
въведете 
потребителското име 
"admin" и паролата 
"123456". 

• Щракнете върху вход 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ ПРЕЗ АДМИНИСТРАТОРСКИ 

АКАУНТ 

 

Изтриване на данни  



 
 

Администраторът 
може да изтрие 
информацията на 
други 
потребители. 

 
 

 

Възстановяване на данни  

 
 

Администраторът 
може да избере 
потребителски 
данни и да ги 
възстанови 

  



 
 

НОВА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 



• Трябва да се регистрирате, за да използвате всички функции на  

устройството. 

• Щракнете върху „Регистрация“, за да създадете свой собствен 

профил. 

• Въведете лична информация: име, парола, възраст, пол, мерни 

единици, височина (см), тегло (кг), дължина на крачката (см). 

• Щракнете върху „Регистрация“. 

• Щракнете върху „Затвори“, след това въведете вашето потребителско 

име и парола, за да влезете. 

 

ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНОТО МЕНЮ 

 
 

• User Management: Използва се за управление на регистрирани 

потребителски акаунти 

• Statistic Analysis: Показва анализи и статистики от данни 



• Goal Setting: Използва се за задаване и настройка на дестинации. 

• Information Modify: Смяна на парола и настройка на достъп. 

• Data Synchronus: Използва се за експортиране на данни от 

крачкомера към компютър. 

• Safely Exit: Излизане от менюто. 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОТ РЕГИСТРИРАМ ПОТРЕБИТЕЛ 

Архивиране на данни  

 
 

Регистриран 
потребител може 
да провери и 
архивира своите 
данни 

 
 

 

 

 

 



СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ 

В този режим можете да видите анализа на данните, получени от 

тренировката за деня, седмицата, месеца и годината. 

Можете да видите данните, като използвате цифровия изглед и графичния 

изглед. 

 

Цифров дисплей 

Данни за деня Данни за месеца 
 

 

 
 

 

 

Данни за седмицата Данни за годината 
 

 

 
 

   

 

 

Графичен дисплей 

Данни за деня Данни за месеца 
 



 

 
 

 

 

Данни за седмицата Данни за годината 
 

 

 
 

 

 

 

Експортиране на данни 

 

 
 

• Кликнете върху 
„Експорт“ 

• Изберете формат 
и запазете 
местоположениет
о 

• • Щракнете върху 
„Запазване“ 

 
 

 



 
 

 

ЗАДАВАНЕ НА ЦЕЛИ 

 

 
 

 
Потребителят може да 
зададе цели като брой 
стъпки, калории или 
разстояние. 



 
 

Промяна на информацията 
Потребителят може да 
промени данните, въведени 
по време на регистрацията. 

 

СИНХРОНИЗАЦИЯ НА ДАННИТЕ 

Качване на данни 

 

 
 

Кликнете върху „Качване 
на данни“ и след това 
върху „синхронно“. 
Данните от крачкомера се 
синхронизират с 
програмата. 

  



 
 

  



 

 
 

Кликнете върху 
„Настройка за 
синхронизиране“, 
можете да изберете да 
синхронизирате от 
компютъра към 
устройството си и 
обратно. 

 

 
 

Когато желаната 
операция приключи, 
щракнете върху 
„Безопасен изход“ и 
след това „Да“, за да 
излезете от системата. 

 

 

 

 

 

 



ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ 

Всички Гаранционни условия, посочени тук, определят условията за 

гаранция и рекламация и процедури за изискване. Условията на гаранцията 

и гаранционните претенции се уреждат по Закон № 89/2012 Сб. 

Граждански Кодекс и Закон № 634/1992 Coll. 

Продавачът е SEVEN SPORT s.r.o. със седалище на улица Strakonická 1151 / 

2c, Прага 150 00, Регистрационен номер на компанията: 26847264, вписан в 

Търговския регистър при Районен съд в Прага, раздел В, вложка № 116888. 

Гаранционен срок 

Продавачът предоставя на Купувача 24 - месечна гаранция на стоките, 

освен ако не е посочено друго в гаранционните условия, фактура, 

товарителница или други документи, свързани със стоките. С тази 

гаранцията за качество на стоките, Продавачът гарантира, че доставената 

стока ще бъде изправна за експлоатация с всички притежавани функции 

през този период. 

Гаранцията не се признава в следните случаи: 

• Умишлена повреда в следствие на неправилен монтаж, експлоатация 

или непрофесионален ремонт 

• Неправилна поддръжка 

• Механични повреди 

• Износване на гумени и пластмасови части, движещи се механизми и 

др.) 

• Повреди, настъпили вследствие на природни бедствия (гръмотевици, 

наводнения, земетресения, пожари и др.), от токови удари, от 

попадането на течности и инсекти в изделието, влажна среда и др. 

• Ремонти, извършени от неквалифицирано лице 

• Неправилна поддръжка, неправилно поставяне, повреди, причинени 

от ниска или висока температура,вода, неподходящо налягане, 

удари, умишлени промени в дизайна или конструкцията и др. 

Процедура за гаранционен иск 

Купувачът е длъжен да провери Стоките, доставени от Продавача веднага 

след получаването. 



Купувачът трябва да провери стоките и да се увери, че няма никакви 

странични дефекти. 

При подаване на гаранционен иск Купувачът е длъжен, по искане на 

Продавача, да докаже покупката и валидност на гарансията чрез касов бон, 

фактурата или товарителница, която включва серийния номер на продукта, 

или евентуално по документи без сериен номер, ако няма такъв. Ако 

Купувачът не докаже валидността на гаранцията съгласно тези документи, 

Продавачът има право да отхвърли гаранцията. 

Ако Купувачът уведоми за дефект, който не се покрива от Гаранцията, 

Продавачът има право да изисква обезщетение за всички разходи по 

ремонта. Разходите се изчислчват съгласно валидния ценоразпис на 

услугите и транспортните разходи. 

Ако Продавачът установи (чрез тестване), че продуктът не е повреден, 

Рекламацията не се приема. Продавачът си запазва правото да поиска 

обезщетение за разходи, придружашащи фалшивата рекламация. 

В случай, че Купувачът предяви рекламация, която по закон се покрива от 

Гаранцията, предоставена от Продавачът, Продавачът е длъжен да 

отстрани повредата чрез ремонт или чрез подмяна на повредена част, или 

ако не подлежи на отремонтиране ще бъде подменен с нов. Въз основа на 

споразумението, Продавачът има право да подмени дефектиралата Стока 

за напълно съвместима или с по-добри технически характеристики. 

Продавачът има право да избере формата на описаните Гаранционни 

процедури в този параграф. 

Продавачът трябва да уважи гаранцията в рамките на 30 дни след 

доставката на дефектната Стока, освен ако не е уговорен по -дълъг период. 

Денят, в който е ремонтирана или подменена Стоката се счита за деня на 

приключване на Гаранционния иск. Когато Продавачът не може да уважи 

Гаранционния иск в рамките на договорения срок поради специфичния 

характерили дефект на стоката, следва да постигнат споразумение за 

алтернативно решение. В случай, че до такова споразумение не се стигне, 

Продавачът е длъжен да възстанови сумата на Купувача. 

 

CZ SEVEN SPORT s.r.o. 



Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 

749 01 Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01 

IČO: 26847264 DIČ: CZ26847264 

Tel: +420 556 300 970 Mail: eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz 

servis@insportline.cz 

Web: www.inSPORTline.cz 

SK inSPORTline s.r.o. 

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK 

IČO: 36311723 DIČ: SK2020177082 

Tel.: +421(0)326 526 701 Mail: objednavky@insportline.sk 

reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk 

Web: www.inSPORTline.sk 
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