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- přesné měření tepové frekvence pomocí hrudního pásu
- zobrazují procento tepové frekvence s ohledem na věk a indikují Vaší tepovou frekvenci 
ve třech oblastech
- zaznamenávají spotřebu kalorií a spalování tuků
- zobrazují index tělesné hmotnosti (BMI – Body Mass Index)
- přednastavte si zóny tepové frekvence a hodinky Vás pomocí měření udrží v jedné 
tréninkové zóně.
- zaznamenávají čas cvičení, maximální hodnotu tepové frekvence, průměrnou hodnotu 
pod / nad cílovou zónou.

!Upozornění: hodinky slouží jako sportovní pomůcka pro obecný přehled, neslouží pro 
lékařské účely!

FUNKCE:
Čas – hodiny, kalendář, budík, stopky, časovače

Tepová frekvence – měření tepové frekvence, čas cvičení, procento tepové frekvence, 
spálené kalorie a tuky, index tělesné hmotnosti, cílová tepová frekvence, maximální 
hodnota tepové frekvence, průměrná tepová frekvence, 3 zóny pro označení procentuální 
hodnoty tepové frekvence: pod 60%, 60 – 85%, nad 85%.

EL podsvícení – trvá 5 vteřin

Napájení – zobrazení nízkého stavu baterie

Hrudní pás – 5,3 Khz



TLAČÍTKA:
1. MODE
- přepínání mezi režimem hodin&kalendáře a režimem tepové frekvence&čas cvičení
- podržte 2 vteřiny pro vstup do nastavení
- přepínání parametrů v nastavení

2. SELECT
- přepínání funkcí
- zvýšení hodnoty v nastavení

3. START
- Spuštění/zastavení stopek a měření času cvičení
- snížení hodnoty v nastavení

4. LIGHT
- zapnutí podsvícení
- podržením na 2 vteřiny pro vymazání zaznamenaných dat
- zobrazení paměti (v režimu měření času cvičení)

PROVOZNÍ REŽIMY:

JAK POUŽÍT PODSVÍCENÍ
Stiskněte tlačítko LIGHT pro zapnutí podsvícení displeje na 5 vteřin v jakémkoliv režimu, 
kromě režimu nastavení a resetování dat.

HODINY, KALENDÁŘ, ALARM, STOPKY, ČASOVAČ
1. Změna režimů



2. Nastavení hodin, kalendáře
V režimu „hodiny / týden, datum“ nebo „hodiny / rok, měsíc“ podržte 2 vteřiny tlačíko 
MODE pro vstup do nastavení. Ikona nastavení začne blikat, tlačítkem SELECT hodnotu 
zvýšíte, tlačítkem START naopak snížíte. Stiskněte opět tlačítko MODE pro potvrzení 
nastavení a pokračujte do dalšího nastavení. Pořadí jednotlivých nastavení je dle obrázku 
níže.

3. Budík
1) Jak nastavit budík
V režimu „hodiny/budík“ podržte tlačítko MODE pro vstup do nastavení. Nastavované číslo
začne blikat, stiskněte SELECT pro zvýšení hodnoty nebo START pro snížení hodnoty. 
Opět stiskněte MODE pro potvrzení nastavení a pokračování do dalšího nastavení dle 
obrázku.

2) Zapnutí/vypnutí budíku
V režimu budíku stiskněte tlačítko START pro zapnutí/vypnutí budíku. Jakmile je budík 
zapnutý, objeví se ikona zvonku a po dosažení nastavené hodnoty začne pípat po dobu 
30 vteřin. Pro ukončení zvukového alarmu stiskněte jakékoliv tlačítko. Pokud je alarm 
vypnutý, nezobrazí se ikona malého zvonku.



4. Jak používat stopky
V režimu stopek stiskněte tlačítko START pro spuštění stopek, dalším stisknutím tlačítka 
START stopky zastavíte. Stiskněte tlačítko LIGHT pro resetování stopek na nulu.
Jakmile stopky běží, stisknutím tlačítka LIGHT se zobrazí aktuální mezičas. Blikající heslo 
„STW“ indikuje, že stopky stálé běží. Opět stiskněte LIGHT pro zobrazení stopek.
Jakmile stopky běží, stiskněte tlačítko LIGHT, aby jste získali aktuální mezičas. Když 
přestanete cvičit, stiskněte tlačítko START pro zastavení stopek a heslo „STW“ přestane 
blikat. Stisknutím tlačítka LIGHT se zobrazí poslední zastavený mezičas. Poté opět 
stiskněte tlačítko LIGHT pro resetování stopek.

5. Odpočítávání času
1) Jak nastavit odpočet času
V režimu časovače podržte 2 vteřiny tlačítko MODE pro vstup do nastavení. Minuty 
prvního odpočtu začnou blikat, stiskněte tlačítko SELECT pro zvýšení hodnoty nebo 
tlačítko START pro snížení hodnoty. Stiskněte opět tlačítko MODE pro potvrzení nastavení
a pokračování do dalšího nastavení dle obrázku níže.

2) V režimu časovače stiskněte tlačítko START pro zahájení odpočtu času. Stiskněte opět 
START pro zastavení odpočtu. Stisknutím tlačítka LIGHT resetujete časovač na 
nastavenou hodnotu. Jakmile první odpočet dosáhne nuly, ozve se zvukové znamení (3 
pípnutí) a zahájí se druhý odpočet. Jakmile druhý odpočet dosáhne nuly ozve se zvukové 
znamení (6 pípnutí) a zahájí se první odpočet. Proces se bude opakovat dokud jej 
nezastavíte.
Pozn.: pokud nastavíte pouze jeden odpočet, po dosáhnutí nuly a zvukovém upozornění 
se bude opakovat.

MĚŘENÍ TEPOVÉ FREKVENCE
1. Přepínání mezi režimy



Podržením tlačítka MODE na 2 vteřiny vstoupíte do nastavení parametrů.

Pozn.: 
ACT znamená aktivitu a označuje intenzitu cvičení.
ACT1 označuje nízký stupeň intenzity, jako chůze
ACT2 označuje střední stupeň intenzity, jako běh, hraní ping-pongu
ACT3 označuje vysoký stupeň intenzity, jako hraní basketbalu
Horní limit tepové frekvence by měl být vyšší než spodní limit tepové frekvence. Rozmezí 
spodního limitu tepové frekvence je 30~99% a rozmezí horního limitu je 31~100%.
Pokud je alarm ohlášení zón zapnutý, zobrazí se na displeji ikona „ZONE“.

2. Hrudní pás
Hrudní pás se používá k měření Vaší tepové frekvence a vysílání dat do přijímače v 
hodinkách.



a) Navlhčete vodivou podložku na spodní straně vysílače vodou, potem nebo vodivým 
gelem pro zajištění dobrého kontaktu.
b) Připevněte si pás okolo Vaší hrudi. Upravte pás tak, aby byl připnutý těsně pod prsními 
svaly a měl tak dobrý signál pro měření tepové frekvence.

Nápověda:
Pozice vysílače ovlivňuje jeho výkon. Posuňte vysílač na popruhu tak, aby naměřil co 
nejpřesnější hodnoty. Vyhněte se oblastem s nadměrným hrudním ochlupením.
Při suchém, chladném počasí chvíli vysílači trvá než začne normálně pracovat. Pro lepší 
kontakt pomáhá při tréninku zpocená pokožka.

Efektivní rozsah:
Vysílač a přijímač začnou fungovat jakmile jsou do nich vloženy baterky. Obě jednotky by 
měly od sebe být vzdáleny maximálně 80 centimetrů. Pokud je signál nestálý:

a) zkraťte vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem
b) upravte pozici vysílačem
c) zkontrolujte baterky. Pokud je potřeba, vyměňte je za nové.

3. Měření tepové frekvence
1) Stiskněte tlačítko MODE pro přepnutí z režimu hodinek do režimu
TF/čas cvičení.

Upozornění:
- pokud v režimu hodinek bliká ikona slabé baterie, není napájení dostatečné. Jakmile 
stisknete tlačítko MODE pro přesunutí do režimu tepové frekvence, měření bude vypnuté. 
Pro funkci měření je nutné vyměnit baterii za novou.
- Pokud začne blikat ikona slabé baterie během měření tepové frekvence, bude měření 
pokračovat, ale je nutné co nejdříve vyměnit baterii za novou.
- pokud máte srdeční kardiostimulátor nebo jiné lékařské vybavení, neměřte tepovou 
frekvenci.
- neměřte tepovou frekvenci v blízkosti mikrovlnné trouby, televize, počítače, mobilního 
telefonu atd., jelikož přístroje generují elektromagnetický signál a měření by tak mohlo být 
nepřesné.

2) Reset
Když se měření času v režimu TF/čas cvičení zastaví, podržte tlačítko LIGHT dvě vteřiny 
pro resetování času cvičení na nulu. V režimu TF/kalorie nebo spáleného tuku podržte 
tlačítko LIGHT dvě vteřiny pro resetování údajů spotřeby kalorií a tuku na nulu.

Upozornění:
- čas cvičení, spotřeba kalorií a tuku nemohou být resetovány najednou, ale v různých 
režimech.
- Pokud by jste chtěli zkontrolovat celkovou spotřebu kalorií nebo hodnotu spáleného tuku,
neresetujte předchozí hodnoty, pouze resetujte čas cvičení na nulu.



3) Jak začít měření
Stiskněte tlačítko SELECT pro zobrazení režimu TF/čas cvičení, stisknutím tlačítka START
zahájíte čas cvičení. Během příjmu signálu srdeční frekvence bliká ikona ♥. Podle 
naměřeného procenta tepové frekvence je povolené varování zóny srdeční frekvence a 
ikona TF bude blikat v těchto třech zónách 60%, 60~85% nebo 85%.

4) Stiskněte tlačítko SELECT pro kontrolu TF, času cvičení, procenta TF, spotřeby kalorií, 
spáleného tuku a indexu tělesné hmotnosti.

Upozornění:
- Pokud je během příjmu signálu srdeční frekvence procento TF nad horním limitem, 
začnou blikat ikony „▲“ a „Zone“ a každých 15 vteřin hodinky vydají zvukový signál (2 
pípnutí). Pokud je pod procento TF pod dolním limitem, začnou blikat ikony „▼“ a „Zone“ a
každých 15 vteřin hodinky vydají zvukový signál (1 pípnutí).
- Během měření tepové frekvence stiskněte tlačítko MODE pro přepnutí do režimu hodin a
bude stále blikat ikona TF a měření tím není ovlivněné.

5) Pokud není po dobu dvou minut žádný signál z měření, měření TF se vypne. Hodinky 
se přepnou z režimu měření TF do režimu hodin.

ZÁZNAMY O TEPOVÉ FREKVENCI

1. Jakmile ukončíte cvičení, stiskněte tlačítko START pro ukončení času cvičení v režimu 
TF/čas cvičení.
2. Poté stiskněte tlačítko LIGHT pro kontrolu:
a) průměrné tepové frekvence / času cvičení pod zónou cvičení
b) průměrné tepové frekvence / času cvičení v cílové zóně
c) maximální tepové frekvence / času cvičení nad zónou cvičení



VÝMĚNA BATERIE

Pozn.:
- anoda baterie by měla směřovat nahoru.
- měňte baterie včas, jakmile displej hodinek ztmavne.
- pokud se po výměně baterie neukáže displej nebo se objeví jiné dysfunkce, vyjměte opět
baterii. Po 15 vteřinách opět baterii vložte.

Výměna baterie u hrudního pásu



SPECIFIKACE
1. Hodiny a kalendář
Datum a formát času: hodina, minuta, sekunda, rok, měsíc, týden, 12/24H
kalendář na 100 let: 2000-2099
budík: denní budík (hodina:minuta)

2.Stopky
Rozsah měření: 0m00s00~59m59s99~99h59m59s
s přesností 1/100sekund

3.Časovač
dva časovače: 99minut59sekund

4. Metrický nebo imperiální systém jednotek

5. Osobní parametry
hmotnost: 20~200kg (výchozí: 70kg)
výška: 90~240cm (výchozí: 170cm)

6. Intenzita cvičení ACT: 1~3 (výchozí: 1)

7. Měření tepové frekvence
rozmezí: 30~240 bpm (úder za minutu)
přesnost: ±1 bpm
zelená zóna TF: <60%
modrá zóna TF: 60% < procento TF < 85%
červená zóna TF: >85%
rozsah cílové zóny TF: MIN 30%~99% MAX 31%~100%

8. Prostředí
pro provoz: 0°C~ +50°C
pro uskladnění: -10°C~ +60°C
relativní vlhkost: 10%~ 95%

9. Voděodolnost: 30 metrů

Pozn.: Přistroj je voděodolný, ne vodotěsný! Není doporučováno mít hodinky během 
plavání či sprchování.

10. Napájení
hodinky: 1ks CR2032 3V lithiová baterie
hrudní pás: 1ks CR2032 3V lithiová baterie

Distributor v ČR:
RADANSPORT s.r.o.
Za Otýlií 10
370 01 České Budějovice
tel.: +420 603 452 982 
mail: obchod@e-sportshop.cz 
www.e-sportshop.cz Vyrobeno v Číně
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