
Krokoměr Grand Canyon
DC-394170

Funkce:
- počítání kroků do 99.999 kroků
- počítání ušlých kilometrů do 99.999 km
- individuální nastavení délky kroku
 -počítání spotřebovaných kalorií do 9.999,9 cal
- měření intenzity UV záření
- měření teploty (°C/°F)
- automatické vypnutí

Měření
Podržte krokoměr obrácený displejem směrem k sobě ve svislé poloze a třeste s ním zlehka nahoru a dolů. 
Sledujte, zda uvnitř umístěné kyvadlo začne počítáním signalizovat funkčnost přístroje. 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 tlačítek a ukazatelů displeje
A displej
A1 ukazatel počtu kroků, kilometrů a kalorií
A2 ukazatel intenzity UV záření
A3 ukazatel teploty
B tlačítko RESET
C tlačítko pro měření UV záření
D UV senzor
E tlačítko MODE (pro přepínání mezi funkcemi)
F tlačítko SET (pro nastavení osobních údajů)

Upevnění a nošení krokoměru
Upevněte krokoměr na svůj opasek nebo v oblasti svého pasu pomocí klipu. Krokoměr musí být umístěn rovně 
ve svislé poloze. Nejlepšího výsledku dosáhnete upevněním krokoměru na 1 šíři ruky od boku.

Nastavení délky kroku
Pro počítání vzdálenosti je důležité vložit hodnotu délky vašeho obvyklého kroku a používat váš obvyklý způsob 
chůze. Pro určení své průměrné délky kroku ujděte určitou vzdálenost (např. 6 metrů), jak ukazuje obrázek a 
zjistěte počet kroků, který potřebujete k ujití této vzdálenosti (např. 10 kroků): 6 metrů / 10 kroků = 60 cm délka 
kroku. Prosíme vložte tuto hodnotu.

Základní nastavení (jen při prvním uvedení do provozu)
1.  Stiskněte tlačítko SET pro nastavení svých osobních údajů (délka kroku / osobní hmotnost).
2.  Tlačítkem MODE můžete nyní vložit svou délku kroku.
3.  Opět stiskněte tlačítko SET a tlačítkem MODE nastavte svou tělesnou hmotnost.
4.  Stiskněte tlačítko SET pro uložení nastavených hodnot.



Obsluha
Máte-li krokoměr správně upevněný, stiskněte tlačítko RESET pro nastavení počtu kilometrů na hodnotu 0. Nyní 
můžete jít a krokoměr začne počítat ušlé kroky.
Tlačítkem MODE přepínejte mezi "Kroky - Vzdálenost v mílích - Vzdálenost v km - Kalorie".

Měření UV záření
Pro měření UV záření musí být senzor vystaven delší dobu slunečním paprskům a nesmí být zakryt. Stiskněte 
tlačítko pro měření UV pro zjištění hodnoty UV záření. 

Intenzita UV záření je rozdělena do tří úrovní:
•   Úroveň 1 - 3  slabá intenzita UV záření
•   Úroveň 4 - 6  střední intenzita UV záření
•   Úroveň 7 - 8  silná intenzita UV záření

Několikerým stisknutím tlačítka UV můžete přepínat mezi ukazateli teploty v °C a °F. 

Výměna baterie
Jestliže displej ukazuje tlumeně a nejasně nebo zobrazení slábne, vyměňte baterii za novou typu AG13 pro 
krokoměr a CR2032 pro teploměr. Pomocí vhodného křížového šroubováku odšroubujte křížový šroubek na 
spodní straně krokoměru. Vysuňte kryt s klipem směrem dolů (viz obrázek) a vyjměte staré baterie(chraňte životní 
prostředí a odevzdejte baterii do specializované sběrny). Vložte nové baterie do zásobníků na baterie (pól + 
směrem nahoru), zasuňte kryt a přišroubujte jej. Nyní nastavte svůj krokoměr podle výše uvedeného návodu.

Odstranění případných závad
•   Jestliže displej ukazuje tlumeně a nejasně nebo zobrazení slábne, vyměňte baterie.
•   Pokud nesouhlasí počet ušlých kilometrů, zkontrolujte, zda je krokoměr upevněn ve správné pozici.
•   Pokud došlo k pádu krokoměru a krokoměr nefunguje, může být poškozen mechanismus kyvadla. Na tuto
    závadu se nevztahuje záruka.
•   Pokud se nezobrazuje hodnota intenzity UV záření, ponechejte senzor UV delší dobu vlivu slunečního záření. 

Poznámka
Pokud nebudete krokoměr delší dobu používat, vyjměte baterie.
Nevystavujte výrobek působení chemických látek, které jej mohou poškodit. Případné nečistoty odstraňte jemným 
velmi slabě navlhčeným hadříkem. Nevystavujte výrobek dešti a neponořujte jej pod vodu! Výrobek není hračka, 
neuchovávejte jej v dosahu dětí.

Technická data 
ušlé kroky 0 - 99.999
kilometry 0 - 99.999 km (mil)
kalorie 0 - 9.999,9 cal
tělesná hmotnost 30 - 150 kg (rozmezí 5 kg)
délka kroku 30 - 120 cm (rozmezí 5 cm)
přesnost měření ± 5%
úroveň UV záření ± 1 úroveň
baterie 1 x AG13 (krokoměr)

1 x CR2032 (teploměr)
životnost baterie cca 6 měsíců
rozměry 70 x 53 x 33 mm
hmotnost cca 42 g
 

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


