DIGITÁLNÍ KROKOMĚR
PŘÍRUČKA S POKYNY
ÚVOD
Blahopřejeme ke koupi snadno použitelného, lehkého krokoměru. Doufáme,
že vám tato jednotka pomůže sledovat pokrok a zlepšit vytrvalost.
JAK KROKOMĚR NOSIT
Krokoměr počítá kroky při chůzi či běhu podle pohybu pasu.
Připevněte krokoměr k pásku, kalhotám či jiné části oděvu do úrovně pasu.
Při zachování vodorovné polohy krokoměr upevněte.
Poznámka: Nesprávná pozice krokoměru může mít za následek nesprávný
sběr dat.
NÁZVY A FUNKCE
A. LCD
Jednořádkový displej s 5 číslicemi
B. Tlačítko MODE
Opakovaným stisknutím tlačítka MODE můžete dokola procházet a
zobrazovat režimy:
Režim času

Režim kroků

Režim km (nebo mil)

Režim Kcal (kalorií)

C. Tlačítko SET

Zahájení přenosu a/nebo úpravy

B. Nastavení hmotnosti a délky kroku
V režimu kroků podržte tlačítko SET po dobu 2 sekund, poté můžete
nastavit hmotnost a délku kroku stisknutím tlačítka SET nebo UP.
V metrické normě se při každém stisknutí tlačítka UP délka kroku zvýší o
1, přičemž rozsah nastavitelné délky kroku je 0,1–1,0 m.
Hmotnost se zvýší každým stiskem také o 1, přičemž rozsah nastavitelné
hmotnosti je 10–150 kg.
Při každém stisku tlačítka UP se délka kroku zvýší o 1, rozsah
nastavitelného kroku je 4–40 palců. Hmotnost se každým stisknutím také
zvýší o 1 a její rozsah nastavitelné hodnoty je 10–330 liber.
Pokud se po dobu 60 sekund nestiskne žádné tlačítko, displej přejde do
režimu času.
POZNÁMKA:
Délka kroku zůstane po nastavení v paměti až do výměny baterie. Po
výměně baterie je počáteční předpokládaná délka kroku 10 cm (nebo 4
palce) a uloží se do paměti.
C. Nastavení času
V režimu času podržte tlačítko SET po dobu 2 sekund a stiskem tlačítka
SET vyberte hodinu nebo minutu k nastavení. Hodnotu číslic upravíte
stisknutím tlačítka UP.
Pokud se po dobu 60 sekund nestiskne žádné tlačítko, displej přejde do
režimu času.

Tato tabulka je jen referenční (když je délka kroku 24 palců či 0,6 m)
D. Tlačítko UP
V režimu času stisknutím tlačítka UP vybíráte mezi 12hodinovým a
24hodinovým systémem.
Během nastavování provede podržení tlačítka UP rychlou změnu údajů.
E. Tlačítko RESET
Pokud krokoměr nereaguje na žádný stisk tlačítka, restartujte
jednotku stisknutím tlačítka RESET.
JAK KROKOMĚR POUŽÍVAT
A. Vyčištění paměti
Vstupte do režimu kroků, podržením tlačítka UP po dobu 2 sekund a
vymažte paměť počtu kroků. Jinak bude krokoměr počítat kroky
kumulativně do maxima 39 999 kroků a poté se vrátí na 0.
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POZNÁMKA:
Jelikož je tato jednotka přesný elektronický produkt, používejte ji
opatrně a správně. Nerozebírejte ji, pokud zrovna neměníte baterii (jedna
knoflíková baterie AG10). Její nesprávné vyjmutí může ovlivnit přesnost
počítání kroků či poškození jednotky.

