
FUNKČNÍ TLAČÍTKA

MODE 1. Stiskněte "MODE“ pro výběr jakékoliv funkce zobrazené na hlavní obrazovce, bude 
pak blikat v dolním poli.
2. Stiskněte "MODE" a 2 sekundy ho podržte pro vynulování všech funkcí.

SET  Hodnota času, vzdálenosti, kalorií a pulzu zobrazované popořadě. Lze přidržet tlačítko
pro rychlejší zobrazování. (Monitor musí být ve stavu zastavení.)

RESET Uživatel může využít resetování jednotlivých funkcí: čas, vzdálenost, kalorie, 
pulz. Nebo tlačítko na 2 sekundy podržet pro vynulování všech hodnot funkcí.

RECOVERY Stiskněte tlačítko za účelem obnovení funkcí po určité době po tréninku.

FUNKCE

SCAN         Velmi praktická funkce spočívající v automatickém zobrazování všech funkcí popořadě.
Smy

SPEED Zobrazuje aktuální rychlost tréninku, maximální rychlost 99.9KM / ML.
RPM Funkce zobrazuje aktuální počet otáček za minutu a rychlost.

Tyto výsledky se střídají po 6 sekundách 
TIME          Ukazuje aktuální čas cvičení. Počítač automaticky ukazuje čas cvičení od 0:00 do 99:59
DISTANCE Ukazuje aktuální čas cvičení. Počítač automaticky ukazuje čas cvičení od 0:00 do 99:59

Můžete si nastavit svůj individuální čas cvičení s pomocí tlačítka SET - v hodnotách 0,5 km nebo míle 
CALORIES Zobrazuje množství spálených kalorií

(Tyto údaje jsou orientační pro srovnání různých sérií cvičení, nemohou 
 být využívány při léčebném postupu).

RECOVERY Zobrazuje aktuální výkonností stav vašeho organismu. Pro měření stiskněte 
tlačítko RECOVERY a následně položte obě ruce na čidla pulsu na řídítkách. 
Během měření se zobrazuje jen funkce “TIME”. Čas se odečítá od hodnoty 01:00 - 00:59 - - do 00:00
Po zakončení odečítání počítač ukáže hodnotu ve stupních od F1.0 do F6.0. 
Pro návrat do hlavního menu stiskněte tlačítko RECOVERY.

POZOR

1. Když uživatel přestane na 4 minuty cvičit, počítač přejde do režimu úspory energie, 

všechna data a nastavení budou uchována do okamžiku opětovného zahájení cvičení. 

2. Pokud jsou měření na displeji nesprávná nebo pokud nejsou vidět, vložte nové baterie a měření budou opět v pořádku.

3. Baterie: 1,5 V UM-3 nebo AA (2 ks.).

—    Vnější obal z vlnité lepenky

—     Tvarované prvky z polyesterové pěny (PS)

—     Fólie a sáčky z polyethylenu (PE).

—     Upínací pásky z polypropylenu  (PP).

                                                                           

LIKVIDACE

Zajistěte, prosím, ekologickou likvidaci zařízení a baterií. Další pokyny obdržíte na místních úřadech, které mají ve své kompetenci také likvidaci odpadů.
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