
Krokom ěr o-step
DC-371220

Vlastnosti výrobku
- zobrazuje 0 až 99.999 kroků
- jednoduchá obsluha
- systém jazýčkového kontaktu

Použití
Upevněný na váš opasek nebo v oblasti pasu počítá krokoměr kroky při běžné chůzy,
při provozování pěší turistiky nebo při joggingu. Krokoměr lze použít jen pro tyto uvedené činnosti. Krokoměr v žádném
případě neupravujte ani nepozměňujte. 

Obecné poznámky
Podržte krokoměr obrácený displejem směrem k sobě ve svislé poloze a třeste s ním zlehka nahoru a dolů. Uvnitř
umístěné kyvadlo začne kliknutím signalizovat správnou funkci. Nesprávné měření může být způsobeno následujícími
skutečnostmi:
1) Jestliže máte nepravidelný krok, táhnete nohy nebo jdete v sandálech.
2) Jestliže je krokoměr vystaven dalším otřesům, jako je pohyb při vstávání, sedání, poskakování nebo při jízdě
v automobilu.

Popis tla čítka
RESET slouží k vymazání napočítaných kroků

Upevn ění krokom ěru
Upevněte krokoměr na svůj opasek nebo k pasu za použití klipu tak, aby byl
rovně ve svislé poloze (viz obr. vpravo). Nejlepších výsledků při počítání
kroků bude dosaženo, jen pokud máte krokoměr upevněn u svého pasu
ve svislé poloze. 

Funkce
Po upevnění krokoměru stiskněte na 3 sekundy tlačítko RESET pro vymazání kroků (počet kroků 0). Nyní můžete začít
s chůzí nebo joggingem a krokoměr bude počítat Vaše kroky.

Výměna baterie
Jestliže svítí displej tlumeně a nejasně nebo zobrazení kroků slábne, vyměňte baterii
za novou typu LR1130 nebo za jinou ekvivalentní baterii. Na zadní straně krokoměru
vyšroubujte šroubky z krytu baterie pomocí šroubováku a odstraňte kryt baterie. Odejměte
přední kryt krokoměru a vyjměte starou baterii (chraňte životní prostředí a odevzdejte
baterii do specializované sběrny). Vložte novou baterii do zásobníku na baterie (pól +
směrem nahoru) a zavřete kryt baterie na zadní straně pomocí šroubováku.

Popis možných závad
Jestliže svítí displej tlumeně a nejasně nebo zobrazení kroků slábne, vyměňte prosím
baterii.
Jestliže se kroky nezobrazují správně, zkontrolujte polohu krokoměru na Vašem opasku
nebo u Vašeho pasu, zda je ve svislé poloze.
Jestliže dojde k pádu krokoměru, může nastat situace, kdy by mohlo dojít k
nenapravitelnému poškození kyvadla. Záruka se nevztahuje na špatné a chybné
zacházení s krokoměrem.

Specifikace
- zdroj energie lithiová baterie LR1130
- životnost baterie 6 měsíců
- rozměry ø 55 mm + 24 mm
- hmotnost přibližně 18 g

Poznámka
Pokud nebudete krokoměr po delší dobu používat, vyndejte baterie.
Nevystavujte výrobek působení abrazivních a korozivních činitelů, organických rozpouštědel ani jiných chemických látek.
Neuchovávejte výrobek v dosahu dětí.

Dovozce:
ACRON CZECH s.r.o., Veleslavínská 150/44, 162 00 Praha 6, http://www.acron.cz


