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HODINKY CHYTRÉ S FUNKCÍ PULSMETR A SPOTŘEBOU KALORIÍ MANUÁL 

 

OBECNÉ INFORMACE 

Hodinky jsou vybaveny funkcemi ukazující čas v hodinách, minutách a sekundách a datu v pořadí 

rok/měsíc/den. 

Hodinky disponují 12hodinovým formátem. P u času na hodinkách znamená tzv. PM, tedy odpoledne. 

V případě, že se P u času neobjeví, je dopoledne. 

Pozn.: Chronograf jsou hodinky s funkcí přesného měření zvolených časových úseků, tzn. že hodinky 

mají v sobě integrovanou funkci stopek. 
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NASTAVENÍ ČASU A OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. stiskněte tlačítko D po dobu 2 sekund – nyní jste v nastavení času 

2. stiskněte tlačítko D ještě jednou a můžete nastavovat rok, pak měsíc a den, poté hodinu, 

minutu a sekundu 

3. datum narození zadejte ve formátu rok/měsíc/den/pohlaví/váha – výchozí váha je v librách 

4. stiskněte tlačítko C pro uložení nastavených informací a pro zpět na displej, který v tuto chvíli 

problikne 

5. při nastavování Vaší váhy, stiskněte tlačítko A pro nastavení v KG nebo LIBRÁCH 

NASTAVENÍ BUDÍKU/ALARMU 

1. stiskněte tlačítko D po dobu 2 sekund a vstoupíte do nastavení budíku, který je automaticky 

zapnut (tzn. ON) 

2. stiskněte tlačítko D znovu pro výběr hodiny nebo minuty a posléze nastavení 

3. stiskněte tlačítko C pro uložení nastavených informací a pro zpět na displej, který v tuto chvíli 

problikne 

4. stiskněte tlačítko A pro nastavení hodiny zvonění a tlačítko C pro vypnutí/zapnutí alarmu 

5. budík se automaticky vypne po 3 minutách zvonění 

STOPKY 

1. stiskněte tlačítko C pro začátek/konec stopek 

2. když se stopky zastaví, stiskněte tlačítko A pro vynulování 

3. stiskněte tlačítko A pro pokračování, čas bude zastaven na pouze displeji, ale měření bude 

dále pokračovat v pozadí 

MĚŘENÍ PULSU 

1. stiskněte tlačítko B, dokud se Vám neobjeví na displeji Pulse a srdíčko 

2. poté stiskněte tlačítko D po dobu 2 sekund pro testování pulsu 

3. nyní se aktivuje pípnutím senzor dotyku, kam poté položíte prst pro změření Vašeho pulsu, 

prst na senzoru měření držte, dokud se neobjeví Váš puls na displeji 

4. v případě, že při měření nastane chyba, objeví se „retry“ (znovu) po zapípnutí a vy celou akci 

zopakujete znovu 
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REŽIM CVIČENÍ 

1. stiskněte tlačítko C pro začátek počítání a celkový začátek Vašeho cvičení 

2. stiskněte tlačítko C pro zastavení počítání, když skončíte se cvičením 

3. na konci cvičení stiskněte tlačítko D, tím vstoupíte do módu, kde se objeví prázdné 

srdíčko  

4. poté stiskněte opět D po dobu 2 sekund a můžete si změřit tep, opět tak, že položíte 

prst na senzor tepu 

5. 5 sekund později, se Vám ukáže průměrný počet spálených kalorií, které jste během 

Vašeho tréninku spálili v závislosti na věku, hmotnosti, pohlaví; také se Vám na 

displeji ukáže určitý počet čárek na stupnici, která určuje, zda jste cvičili efektivně či 

nikoliv (jedna čárka znamená málo, pět čárek znamená nejlepší výsledky 

6. na úplném konci stiskněte tlačítko A pro návrat do režimu cvičení a tlačítko A pro 

vynulování 

UPOZORNĚNÍ 

Pokud budete mít hodinky umístěné v blízkosti televize, počítače, světla nebo jiného zdroje, 

hodinky mohou být touto energií narušeny a nepracovali by správně. 

 

 

tel.: 722 095 090 

e-mail: info@levnezde.cz 

web: www.levnezde.cz 

 

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit, rádi Vám se vším pomůžeme. 

 


