
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЪКОВОДСТВО – БГ 
 

IN 11145 Крачкомер inSPORTline Punty 
 



ФУНКЦИИ 
 

По-долу е пълният списък на елементите , открити в Крачкомера : 
 

Брояч на стъпките (1-99,999 стъпки) 

 

Автоматичен таймер за упражнения (до 9:59:59) 
 

Изгорени калории (до 99 999 ккал) 
 

Изминато разстояние (до 99,9 мили) 
 

Изгорени мазнини (до 999 грама) 
 

Цел - предварително зададен брой стъпки (1000-99,000 

стъпки) Добавка "Автоматична памет'' на изминалата работа 

Силна щипка за захващане към дрехите или колана Лесен за 

употреба, лек дизайн и сменяема батерията 

 

 

Отстраняване на НЕИЗПРАВНОСТИ 
 

Ако устройството не отброява стъпките правилно, следните условия може да са причината: 
 

Устройството е неправилно позиционирано : За най-добри резултати, 
крачкомерът трябва да бъде поставен перпендикулярно на земята. 

 

Устройството е преместено в неопределен уред/апарат: Ако крачкомерът е 
поставен в чанта и чантата се мести неравномерно или ако крачкомерът е в 
неправилна позиция на движение и се клатушка . 

 

Потребителят има противоречиво или бавно темпо / стъпка движение: Ако потребителят 
не се движи с последователна крачка / стъпка движение, крачкомерът няма да може да 
открие движението точно (т.е. разбъркване крака, ходене в тълпата.) 

 

Батерията може да бъде слаба 

 

Смяна на батерията 
 

Крачкомерът използва една LR1130 1.5V алкална батерия. С помощта на малка 
отвертка, премахвате винта от капака на батерията. Внимателно отстранете капака на 
батерията от крачкомера. 



АКТИВИРАНЕ 

 

За да активирате крачкомера за първи път, трябва да премахнете изолатора на батерията от 
отделението за батерията. Премахнете етикета , който се е появил на дисплея на 
крачкомера. LCD дисплей трябва да бъде активен и готов за употреба. 
 

 

 

РЕЖИМИ НА РАБОТА 
 

Натиснете бутона MODE, за да превключите между режимите: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим крачка/стъпка (STEP MODE ): Режим крачка показва общия брой на предприетите 
стъпки. Забележка: В началото на дейността, крачкомерът ще започне отброяването на 
стъпките след като са направени 10 стъпки . Тази функция съществува, за да гарантира, че 

 

крачкомерът разчита вашите стъпки, а не случайно движение. 
 

Режим таймер за упражнения(Exercise Timer Mode): В този режим, 
крачкомерът автоматично ще покаже вашето общо време на тренировка. 

 

Режим разстояние (Distance Mode): В режим на разстояние, ще бъде показано 
вашето общото разстояние в което сте ходили. 

 

Калориен режим(Calorie Mode): В режим на калории, крачкомерът ще покаже 
общата прогнозна стойност на изгорените калории (по ккал). 

 

FAT BURN режим: В режим на FAT BURN крачкомер ще покаже прогнозната съвкупна 
сума на калории изгарят (в ккал). В режим на FAT BURN, крачкомерът ще покаже общата 
прогнозна стойност на изгорените калории (по ккал). 



Режим -Цел - предварително зададен брой стъпки (Target Step Goal Mode): ЗАБЕЛЕЖКА: За 
 

да настроите вашата цел , вижте Информация за потребителя .В TARGET режим STEP 
GOAL, крачкомерът ще покаже броя на стъпките, които все още трябва да направите за 
да отговарят на вашите TARGET STEP цел.Пример: Вашата Target Стъпка цел е 16,000 
стъпки. Ако сте направили 15,398 стъпки, вие все още трябва да извършите 602 стъпки. 
Стойността, която ще се показва в режим TARGET STEP цел ще бъде 602. 

 

НАСТРОЙКА на потребителя : Моля, въведете правилно цялата информация. Неправилната 
 

информация може да се отрази на точността на предоставените данни. В режим КРАЧКА/СТЪПКА 
 

(STEP MODE), натиснете и ЗАДРЪЖТЕ бутона SET, докато думата ADJ започва да мига на дисплея. Това 
 

действие автоматично ще бъде последвано от мигаща стойност ТЕГЛО (WEIGHT). За да регулирате 
 

ТЕГЛОТО ( например стойност 44-352 паунда), натиснете SET бутона (натиснете и ЗАДРЪЖТЕ за бързо 
 

превъртане). След като желаната стойност е избрана, натиснете бутона MODE, за да преминете към 
 

настройката за дължина на крачката(STRIDE LENGTH). За да коригирате стойността на дължината на 
 

крачката (например 7-47 инча), натиснете SET бутона (натиснете и ЗАДРЪЖТЕ за бързо превъртане). 
 

След като е избрана желаната стойност, натиснете бутона MODE, за да преминете към настройката за 
 

ЦЕЛ - предварително зададен брой стъпки(Target Step Goal Mode) .Да се коригира стойността на TARGET 
 

STEP GOAL (Например 1,000-99,000 стъпки), натиснете бутона SET (натиснете и задръжте за бързо 
 

превъртане). След като е избрана желаната стойност, натиснете бутона MODE, за да се върнете в 
 

режима STEP.ЗАБЕЛЕЖКА: След 30 секунди неактивност , крачкомерът ще се върне към режим КРАЧКА 
 

(STEP MODE) по подразбиране. 
 

 

НУЛИРАНЕ / изчистване на данни 

 

Ресет / Изчистване на данни ЗАБЕЛЕЖКА: Нулирането на крачкомера ще изчисти всички данни 
 

(във всички режими).В режим КРАЧКА (STEP MODE), натиснете и задръжте бутона MODE, 
докато думата CLEAR се появява на екрана. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА, ГАРАНЦИОННИ ПРЕТЕНЦИИ 

 

Общи условия за гаранция и дефиниция на термините 

 

Всички условия за гаранция, посочени по-долу, определят гаранционния срок и условия за 
предававане на рекламация.  
Продавачът е САКСО ООД. със седалище и адрес на управление: ул. Сакар Планина 1, гр. Русе. 
Регистрационен номер на дружеството: 117028813, вписан в Търговския регистър. 
Според валидните законови разпоредби зависи дали Купувачът е Краен клиент или не. 
"Купувачът, който е краен клиент" или просто "крайният клиент" е юридическото лице, което не 
сключва и не изпълнява договора, за да управлява или рекламира собствена търговска или 
стопанска дейност. 
"Купувачът, който не е Краен клиент" е Бизнесмен, който купува стоки или използва услуги с цел 
използване на стоките или услугите за собствената си дейност. Купувачът спазва Общия договор 
за покупко-продажба и бизнес условията в степента, определена в Търговския закон. 
Настоящите Условия за гаранция и гаранционни претенции са неразделна част от всеки Договор 
за покупка, сключен между Продавача и Купувача. Всички условия на гаранцията са валидни и 
обвързващи, освен ако не е посочено друго в Договора за покупка, в изменението на този договор 
или в друго писмено споразумение. 

 

Гаранционни условия 

Гаранционен срок 

 

Продавачът предоставя на купувача 24-месечна гаранция за качеството на стоките, освен ако не е 
посочено друго в сертификата за гаранция, фактурата или други документи, свързани със стоките. 
Правният гаранционен срок, предоставен на Потребителя, не е засегнат. 
С Гаранцията за качеството на стоката, Продавачът гарантира, че доставените Стоки за 
определен период от време са подходящи за редовна или договорена употреба и че Стоките ще 
поддържат редовни или договорни функции. 

 

Гаранцията не покрива дефекти, произтичащи от: 
- Вина на потребителя, т.е. повреда на продукта, причинена от неквалифицирани ремонтни 

работи, неправилно сглобяване, не добре сглобени елементи на уреда. 
- Неправилна поддръжка  
- Механични повреди 
- Редовна употреба (например износване на гумени и пластмасови части, фуги и др.)  
- Неизбежно събитие, природно бедствие 
- Корекции, направени от неквалифициран човек 
- Неправилна поддръжка, неправилно поставяне, повреди, причинени от ниска или висока 

температура, вода, неподходящо налягане, удари, преднамерени промени в дизайна или 
конструкцията и др. 

 

Процедура по предявяване на рекламация 

 

Рекламациите се приемат от централния офис на САКСО ООД, намиращ се в гр. Русе на 
ул. „ТЕЦ Изток“ 20. 

 

Купувачът е длъжен да провери доставените от Продавача стоки веднага след поемане на 
отговорност за стоките и вредите му, т.е. непосредствено след доставката. Купувачът трябва да 
провери Стоките, за да открие всички дефекти, които могат да бъдат открити при такава проверка. 
При предявяване на рекламация Купувачът е длъжен, по искане на Продавача, да докаже 
покупката и валидността на гаранцията от бележката или фактурата, която включва серийния 
номер на продукта, или 
евентуално чрез документи без сериен номер. Ако Купувачът не докаже валидността на 
Гаранционната претенция от тези документи, Продавачът има право да отхвърли Гаранционната 
претенция. 



Ако Купувачът уведоми за дефект, който не е обхванат от Гаранцията (напр. В случай, че 
Гаранционните условия не са изпълнени или в случай на грешка и т.н.), Продавачът има право да 
изисква компенсация за всички разходи, произтичащи от ремонта. Разходите се изчисляват 
съгласно действащия ценоразпис на услугите и транспортните разходи. 
Ако Продавачът разбере (чрез тестване), че продуктът не е повреден, Гаранционната претенция 
не се приема. Продавачът си запазва правото да предяви иск за обезщетение за разходи, 
произтичащи от неверни гаранционни претенции. 
В случай, че Купувачът предяви претенция относно Стоките, които са законно обхванати от 
предоставената от Продавача гаранция, Продавачът трябва да фиксира докладваните дефекти 
чрез ремонт или чрез замяна на повредената част или продукт с нова. Въз основа на съгласието 
на Купувача, Продавачът има право да замени дефектираните Стоки за напълно съвместими 
Стоки със същите или по-добри технически характеристики. Продавачът има право да избере 
формата на процедурите за искове за гаранция, описани в този параграф. 
Продавачът урежда Гаранционната претенция в рамките на 30 дни след доставката на дефектните 
стоки, освен ако не е договорен по-дълъг срок. Денят на предаване на ремонтираната или 
обменяна стока на Купувача е денят на уреждане на гаранционния иск. Когато Продавачът не е в 
състояние да уреди Гаранционната претенция в рамките на уговорения срок поради специфичния 
характер на дефекта на Стоките, той и Купувачът се договарят за алтернативно решение. В 
случай, че такова споразумение не е направено, Продавачът е длъжен да предостави на Купувача 
финансова компенсация под формата на връщане на пари. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

           Офис:  Русе, ул."ТЕЦ Изток" 20 

            Телефон: 0894 566 060    

            E-mail: office@yako.bg 
            Web: www.yako.bg 
 www.insportline.bg 

 

http://www.yako.bg/
http://www.insportline.bg/

