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Predvidena uporaba 
 
Števec korakov je namenjen merjenju števila korakov in trajanja aktivnosti. Na podlagi teh 
meritev izračuna porabo kalorij in opravljeno pot. Naprava shranjuje podatke za zadnjih 7 dni 
vadbe. Vgrajena je tudi ura. 
 
Izdelek je primeren za uporabo na področju ljubiteljskih športov in ni primeren za uporabo v 
profesionalni ali medicinski merilni tehniki. Izmerjene vrednosti oz. prikazi na izdelku niso 
primerni za komercialne namene ali za obveščanje javnosti.  
 
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za nepravilne prikaze ali izmerjene vrednosti kot tudi 
ne za posledice, ki bi iz tega lahko sledile. 
 
Drugačna uporaba od zgoraj opisane lahko privede do poškodb samega izdelka, poleg tega 
pa obstajajo še druge nevarnosti.  
 
Nujno je treba upoštevati varnostne napotke! 
 
Ta izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in 
poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse 
pravice pridržane. 
 
Vsebina paketa 
 
• Števec korakov • Baterija 
• Sponka • Navodila za uporabo 
 
Razlaga simbolov 

 
Simbol s klicajem opozarja na posebne nevarnosti pri uporabi, delovanju ali 
upravljanju naprave.  
 
Simbol z roko opozarja na posebne nasvete in napotke za upravljanje. 
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Varnostni napotki 
 

Prosimo, da najprej preberete celotna navodila za uporabo, saj vsebujejo 
pomembne informacije glede delovanja naprave. 
 
Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite 

..............pravico do uveljavljanja garancije! Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za 

..............posledično škodo!  
 
..............Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo 
..............zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih 
..............napotkov! V takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije! 
 
• Predelava in/ali spreminjanje izdelka na lastno pest iz varnostnih razlogov nista dovoljena. 
..Izdelka nikoli ne razstavljajte. 
• Če izdelek uporabljate na prostem, ga morate zaščititi pred mokroto. 
•.Ta izdelek ni igrača, zato ne sodi v otroške roke. Izdelek uporabljajte samo izven dosega 
..otrok. Izdelek namreč vsebuje majhne sestavne dele in baterije, ki jih otroci lahko 
..pogoltnejo. 
• Če ste izdelek prinesli s hladnega v topel prostor, lahko nastane kondenzna voda. Pred 
..začetkom uporabe izdelka zato počakajte, da bo njegova temperatura enaka sobni 
..temperaturi. 
• Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati, saj je vašim otrokom lahko 
..nevarna igrača. 
• Z izdelkom ravnajte pazljivo, saj se lahko poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z 
..majhne višine. 
• Če domnevate, da varna uporaba naprave več ni možna, prenehajte z uporabo naprave in 
..jo zavarujte pred nenamerno uporabo. Nato naj napravo preveri strokovnjak. Varna 
..uporaba naprave več ni možna, ko opazite naslednje: 
..- vidne poškodbe na napravi, 
..- naprava več ne deluje pravilno, 
..- naprava je bila shranjena v neugodnih pogojih okolice ali 
..- je bila izpostavljena znatnim obremenitvam pri prevozu. 
• Če imate še dodatna vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, 
..prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali drugega strokovnjaka. 
 
Sestavni deli in upravljalni elementi 
 
(1) Prikazovalnik 
 
(2) Tipka SET 
 
(3) Tipka RESET 
 
(4) Tipka MODE 
 
 
Priprava na uporabo in upravljanje 
 

Odstranite izolirno blazinico v baterijskem predalu. Ta med prevozom ščiti baterijo 
pred izpraznjenjem. Pri tem upoštevajte tudi napotke v poglavju „Menjava baterije“ v 

..............nadaljevanju teh navodil za uporabo. 
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..............Pred izvajanjem nastavitev izmerite svojo povprečno dolžino koraka. Pri tem hodite 

..............ali tecite deset korakov in izmerite opravljeno pot. Ko to vrednost delite z deset, 

..............dobite relativno natančno vrednost dolžine vašega koraka. 
 
a) Nastavitve 
 
• Tolikokrat pritisnite tipko MODE (4), dokler se na prikazovalniku ne pojavi napis STEP. 
• Pritisnite in držite tipko SET (2), dokler se na prikazovalniku ne pojavi napis SETUP. 
• S tipko RESET (3) ali tipko MODE (4) nastavite želeni format prikaza časa (12 h oz. 24 h 
..format). 
• Za nastavitev naslednje vrednosti (v tem primeru sekunde) pritisnite tipko SET (2). 
•.V skladu z zgornjim opisom nastavite nadaljnje vrednosti: sekunde, minute, mesec, dan, 
..leto, merske enote, dolžina koraka, telesna teža in ciljno število korakov na dan. 
• S pritiskanjem tipke RESET (3) vrednosti povečujete, s pritiskanjem tipke MODE (4) pa jih 
..zmanjšujete. 
• Za preklop na naslednjo nastavljivo vrednost vsakič pritisnite tipko SET (2). Tipko prav tako 
..pritisnite na koncu postopka nastavitev za shranjevanje nastavljenih vrednosti in za vrnitev 
..nazaj v običajen način prikaza. 
 

Če deset sekund ničesar ne vnesete, števec samodejno preklopi nazaj v običajni 
način prikaza. 

 
b) Pritrditev na oblačila 
 

Za preprečitev napačnih meritev števca korakov ne smete izpostavljati 
močnim udarcem, magnetnim poljem, elektromagnetnim poljem ali močnim 
vibracijam. 

 
..............Števca korakov si ne obešajte okoli vratu in ga ne pospravljajte v zadnje 
..............hlačne žepe. 
 
• Števec korakov vstavite v priloženo sponko. 
• Števec korakov skupaj s sponko pritrdite na svoja oblačila po možnosti na območju bokov. 
 
c) Upravljanje 
 

Prikazovalnik se samodejno vključi, ko zazna premikanje. 
 

..............Za preprečitev neželenih meritev se merjenje korakov aktivira šele takrat, ko 

..............naprava pet sekund neprekinjeno zaznava korake. Ti prvi koraki na začetku niso 

..............prikazani, vendar so vključeni v meritev. 
 
• V običajnem načinu prikaza so prikazani koraki in čas (napis na prikazovalniku: STEP). 
• Ob polnoči se dnevno izmerjene vrednosti ponastavijo, tako da se prikaz vedno nanaša na 
..trenuten koledarski dan. 
• Za zaporeden priklic različnih načinov prikaza pritiskajte tipko MODE (4): 
 
STEP   Zgornja vrstica prikazovalnika: opravljeni koraki, trenuten dan 

Spodnja vrstica prikazovalnika: čas 
 
KM/MILE  Zgornja vrstica prikazovalnika: opravljena razdalja v km/miljah, trenuten dan 

Spodnja vrstica prikazovalnika: čas 
 
KCAL   Zgornja vrstica prikazovalnika: pokurjene kalorije, trenuten dan 

Spodnja vrstica prikazovalnika: čas 
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MIN   Zgornja vrstica prikazovalnika: trajanje vadbe, trenuten dan 
Spodnja vrstica prikazovalnika: čas 

 
STEP   Zgornja vrstica prikazovalnika: podatki iz dnevnega pomnilnika 

Spodnja vrstica prikazovalnika: prikaz shranjenega dneva 
Za izbiro dneva, ki si ga želite ogledati, pritisnite tipko RESET (3). 
Za prikaz različnih podatkov izbranega dneva pritisnite tipko SET (2). 

 
TOTAL STEP  Zgornja vrstica prikazovalnika: podatki iz skupnega pomnilnika od zadnje 

ponastavitve 
Spodnja vrstica prikazovalnika: čas 
Za prikaz različnih podatkov skupnega pomnilnika pritisnite tipko SET (2). 

 
d) Doseganje vnesenih ciljev 
 
•.Če ste pri nastavitvah naprave programirali cilj (glejte poglavje „Nastavitve“), se na levi 
..strani prikazovalnika pojavi grafični prikaz za napredek vadbe. 
 
• Ko je nastavljen cilj dosežen, prikazovalnik utripa in zaslišite zvočni signal. 
 

Tovarniško nastavljen cilj znaša 5.000 korakov na dan. Ta cilj pa lahko v nastavitvah 
tudi nastavite na „0“, s čimer to funkcijo deaktivirate. 

 
e) Ponastavitev 
 
Na voljo imate tri načine nastavitev: ponastavitev podatkov aktualnega dne, ponastavitev 
skupnega pomnilnika in povrnitev v stanje tovarniških nastavitev. 
 
• Za brisanje podatkov trenutnega dne med prikazom podatkov trenutnega dne pritisnite in 
..dve sekundi držite tipko RESET (3). 
• Za brisanje vseh izmerjenih podatkov med prikazom skupnega pomnilnika pritisnite in dve 
..sekundi držite tipko RESET (3). 
• Za povrnitev naprave v stanje tovarniških nastavitev pritisnite tipko RESET na zadnji strani 
..ohišja s pomočjo koničastega predmeta (npr. sponka za papir). Pri tem se izbrišejo tudi vaši 
..osebni podatki, npr. dolžina koraka, telesna teža itd. 
 

Podatki za trenuten dan se opolnoči samodejno ponastavijo, vendar so še vedno 
shranjeni v pomnilniku za zadnjih sedem dni. 

 
..............Če ob določenem dnevu naprava ne izmeri nobenih podatkov, se ustrezen dan kljub 
..............temu shrani. Za posamezne podatke je nato prikazan napis „0“. 
  
..............Najstarejši podatki se po sedmih dnevih prepišejo, tako da je v pomnilniku vedno 
..............shranjenih zadnjih sedem dni. 
 
Menjava baterije 
 

Baterije/akumulatorji ne sodijo v otroške roke. 
 
Baterije naj ne ležijo po stanovanju, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali 

..............hišni ljubljenčki pogoltnejo. V takšnem primeru takoj poiščite zdravniško 

..............pomoč. 
 
..............Iztekle ali poškodovane baterije lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede, 
..............zato v tem primeru uporabite primerne zaščitne rokavice.  
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..............Baterij nikoli ne razstavljajte, ne mečite jih v ogenj in pazite, da ne bo prišlo do 

..............kratkega stika. Obstaja nevarnost eksplozije! 
 
..............Navadnih, nepolnilnih baterij ne smete polniti, saj obstaja nevarnost 
..............eksplozije! 
 
..............Pri vstavljanju baterije bodite vedno pozorni na pravilno polarnost 
..............(upoštevajte plus/+ in minus/-). 
 
..............Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterijo. 
 

 
 
• Ko kontrast prikazovalnika postaja šibkejši ali pa naprava več ne deluje, je treba zamenjati 
..baterijo. 
• Pri tem odvijte vijak baterijskega predala na zadnji strani naprave. 
•.Odstranite pokrov baterijskega predala in baterijo nadomestite z enakovredno gumbno 
..baterijo tipa CR2032. Plus pol mora pri tem kazati navzven (glejte sliko). 
• Namestite pokrov baterijskega predala in ga privijte. 

 
Pri menjavi baterije se vsi podatki izbrišejo. 
 

Nega in vzdrževanje 
 
Izdelka vam z izjemo menjave baterij ni treba vzdrževati, zato ga nikoli ne razstavljate. 
 
Prosimo, da za čiščenje izdelka uporabite čisto, mehko in suho krpo. 
 
Ne uporabljajte kemičnih čistilnih sredstev, saj lahko obarvajo umetno maso ohišja. 
 
Odstranjevanje 
 

Odslužene elektronske naprave vsebujejo reciklažne materiale in ne sodijo med 
gospodinjske odpadke! 
 
Izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi 
zakonskimi določili. 

 
...............Iz naprave vzemite morebitno vstavljeno baterijo in jo odstranite ločeno od izdelka. 
 
a) Odstranjevanje baterij in akumulatorjev 
 
Kot potrošnik ste zakonsko zadolženi (Uredba o baterijah in akumulatorjih in o ravnanju z 
odpadnimi baterijami in akumulatorji) vrniti vse odpadne baterije in akumulatorje. Metanje 
tovrstnih odpadkov med gospodinjske odpadke je prepovedano! 
 

 6



Da baterije/akumulatorji vsebujejo škodljive snovi, označuje tudi simbol levo, ki 
opozarja na prepoved metanja baterij/akumulatorjev med gospodinjske odpadke. 
Oznake za škodljive težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec 
(oznake se nahajajo na baterijah/akumulatorjih npr. pod levo prikazanim simbolom 

...............smetnjaka). 
 
...............Odslužene baterije/akumulatorje lahko brezplačno oddate na občinski deponiji, v 
...............naših podružnicah ali povsod tam, kjer se baterije/akumulatorji tudi prodajajo! 
 
S tem boste izpolnili svoje državljanske dolžnosti in prispevali k varstvu okolja.  
 
Tehnični podatki 
 
Obratovalna napetost: ................................................................................................... 3 V/DC 
Baterija: ........................................................................... 3 V litijeva gumbna baterija CR2032 
Življenjska doba baterije: ........................................ pribl. 2 leti (v odvisnosti od časa uporabe) 
Pomnilnik vadb: ................................................................................................................. 7 dni 
Nastavljiva območja: ...................................................................... Dolžina koraka: 30-213 cm 
............................................................................................................ Telesna teža: 20-226 kg 
Mere: .................................................................................... 77 x 33,5 x 12 mm (brez sponke) 
Teža: ................................................................................................ 30 g (s sponko in baterijo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 
1290 Grosuplje.  
Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, 
snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno 
dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedno. 
Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo 
si pravico do sprememb tehnike in opreme. 
© 2014 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
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      Conrad Electronic d.o.o. k.d.  

Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje 
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 
248 
www.conrad.si, info@conrad.si 

GARANCIJSKI LIST 
 
Izdelek: Števec korakov s 3D-senzorjem  
              in pomnilnikom 
Kat. št.: 55 85 82 
 
Garancijska izjava:  
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne 
teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije. 
Garancija za izdelek je 1 leto.  
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili 
popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi 
neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in 
mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne izključuje pravic 
potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po 
preteku garancije. 
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-
Conrad-Strasse 1,  Nemčija. 
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 
1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.  
 
Prodajalec: ___________________________________________________________ 
 
Datum izročitve blaga in žig prodajalca: 
________________ 
 
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno 
izpolnjenim garancijskim listom. 
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