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Mini licznik pieszych wędrówek
Niniejszy mini licznik do pieszych wędrówek to małe i delikatne urządzenie dysponujące wieloma
funkcjami jak np.: krokomierz, wysokościomierz, kompas, termometr, prognoza pogody i zegar z
wyświetlaczem podświetlanym zielonymi diodami. Wygląda modnie i jest łatwy w noszeniu.

1.

Specyfikacje

Krokomierz:
- Licznik kroków: 0 - 99999 kroków
- Kalorie: 0 - 9999,9 KCAL
- Odległość: 0 - 99,99 (KM)(MILA)
- Czas aktywności
Wysokościomierz:
- Zakres wyświetlania: - 2296 ft do 29500 ft ( -700 m do 9000 m)
- Rozdzielczość: 1 m /3 ft
- Pomiar wysokości: Wysokość nad poziomem morza
- Jednostka: Możliwość przełączenia między jednostkami M i Ft
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Cyfrowy kompas:
- 360° z szesnastoma wskazówkami
- Kalibracja zewnętrznego pola magnetycznego
- Ustawienie odchylenia magnetycznego
- Wysoka dokładność, ±3 stopni
- Rozdzielczość 1 stopnia
Termometr:
- Termometr od -10°C do +60°C
- do wyboru jednostki °C i °F
- Rozdzielczość 1°C
Prognoza pogody:
- Prognoza pogody na następne 12 do 24 godzin
- 4 wskazania statusu pogody — słonecznie, lekko słonecznie, zachmurzenie, deszcz
Czas i data:
- Czas godziną, minutami, sekundami
- format wyświetlania zegara 12 h /24 h
Podświetlenie:
- bardzo jasna dioda świecąca przez 15 sekund
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2.

Wprowadzenie

2.1. Lista części
IL (szt)
1
1
1

Część
jednostka
Wymiary: 2,5 x 2,0 x 0,6 cale
Bateria CR2032
Karabińczyk

2.2. Środki ostrożności

Uwaga: Urządzenie jest odporne na wodę, ale nie wodoszczelne. Nie należy go zanurzać w
wodzie. Zakładając baterię należy upewnić się, że uszczelka dobrze przylega (patrz instrukcje
instalacji baterii). Należy unikać pozostawiania urządzenia na deszczu.

Uwaga: Należy przechowywać z dala od pól magnetycznych, które mogą uszkodzić kompas.

Uwaga: Nie należy upuszczać niczego na wyświetlacz LCD ani nadmiernie go naciskać.
Wymieniając baterię, należy nacisnąć zewnętrzny pierścień.

Uwaga: Nie używać na zewnątrz poza określonym zakresem temperatur (14 do 140°F). W
warunkach niskich temperatur należy przechowywać blisko ciała celem podtrzymania
odpowiedniej temperatury.
Uwaga: Nie używać namagnesowanej baterii CR2032, która może ujemnie wpłynąć na pomiary
kompasu.
Uwaga: Nie należy obsługiwać w pobliżu silnych pól magnetycznych lub indukcji
elektromagnetycznej (telewizory, komputery, elektronika), które mogą ujemnie wpłynąć na
pomiary kompasu.
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2.3. Instalacja baterii
Obrócić tylną pokrywę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara o około 20°, następnie delikatnie
zsunąć pokrywę palcami, odsłaniając komorę baterii. Włożyć baterię CR2032 (stroną + do góry) i
zamknąć pokrywę, upewniając się, że uszczelka jest szczelnie dociśnięta do osłony.
Do wyjęcia baterii należy użyć małego długopisu lub zacisku do papieru, aby wypchnąć baterię z
komory.
Aby zamknąć tylną pokrywę należy ją obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do
całkowitego zamknięcia. Wyświetlacz powinien być zasilany w trybie godziny i daty oraz powinien
być gotowy do użycia.

3.

Instrukcje obsługi

3.1. Tryb domyślny - tryb godziny
- Wyświetlacz LCD, godzina, data, strzałka trendu ciśnienia, prognoza pogody itd.
- Strzałka trendu ciśnienia przewiduje zmianę ciśnienia w ciągu następnych 12 godzin.
- Prognoza pogody pokazuje warunki pogodowe w ciągu następnych 12 do 24 godzin.
Trend ciśnienia

Prognoza pogody

Prognoza pogody
Słonecznie

Godzina

Trend ciśnienia

Zachmurzenie
Rosnący
Zachmurzenie
całkowite

Data
Deszcz

Rysunek 1 Tryb godziny
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Stały

Malejący

Ustawienia czasu, daty i jednostki
- W trybie godziny, długie naciśnięcie przycisku USTAW wprowadza tryb ustawień; zaczyna
migać ikona pogody. Przycisk TRYB przełącza pozycje ustawień; przycisk USTAW wybiera
pozycje. Długie naciśnięcie przycisku USTAW umożliwia opuszczenie ustawień.
- Kroki: Tryb czasu (długie naciśnięcie przycisku USTAW)
prognoza pogody (przycisk
TRYB)
12 H /24 H (przycisk TRYB)
godzina (przycisk TRYB)
minuta (przycisk
TRYB)
miesiąc (przycisk TRYB)
data (przycisk TRYB)
jednostka temperatury
(°C /°F) (przycisk TRYB)
jednostka wysokości (m /ft) (przycisk TRYB)
odchylenie
magnetyczne (Cb) (długie naciśnięcie przycisku USTAW)
zapisywanie i powrót do trybu
domyślnego (tryb czasu)
- Jeśli w ciągu 30 sekund nie będzie wykonana żadna czynność, system zapisze ustawienie i
powróci automatycznie do trybu czasu.
3.2. Tryb krokomierza
3.2.1. Tryb kroków i odległości
- W trybie czasu, naciśnięcie przycisku TRYB umożliwia
przejście do trybu krokomierza.
- Wyświetlacz LCD: wyświetla kroki, odległość itd. Patrz
rysunek 2.
- Przed użyciem należy najpierw ustawić długość kroku i
wagę. Szczegółowa metoda; patrz rozdział 3.2.1.
- Naciśnięcie przycisku USTAW przez 3 sekundy wyczyści
kroki do zera.
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Kroki

Odległość

Rysunek 2 Tryb
krokomierza

Ustawienie krokomierza
- W trybie kroków i odległości, naciśnięcie przycisku USTAW przez 6 sekund włącza krokomierz
w innych trybach i umożliwia ustawienie jednostki, wagi i długości kroku. Nacisnąć przycisk
TRYB, aby przełączyć pozycje ustawień. Naciśnięcie przycisku USTAW ustawia datę. Długie
naciśnięcie przycisku USTAW zapisuje i umożliwia opuszczenie ustawień.

Włączyć lub
wyłączyć
krokomierz w
innych trybach

Długość kroku

Jednostka
krokomierza

Waga

- Po włączeniu krokomierza, będzie on pracował w innych trybach poza cyfrowym kompasem. Na
ekranie pojawi się ikona .
- Włączenie krokomierza oznacza najwyższe zużycie energii. Po zatrzymaniu trybu sportu, należy
go wyłączyć w celu oszczędzania baterii.
- Zmieniając jednostkę długości kroku na cale, jednostka wagi zmieni się automatycznie na LBS.
- Zmieniając jednostkę długości kroku na centymetry, jednostka wagi zmieni się automatycznie na
KG.
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3.2.2. Tryb kalorii i czasu sportu
- W trybie czasu, dwukrotne naciśnięcie przycisku TRYB umożliwia przejście do trybu kalorii i
czasu sportu.
- Wyświetlacz LCD: Wyświetla kalorie, czas sportu itd. Patrz rysunek 3.

Rysunek 3 Tryb kalorii i
czasu sportu

Rysunek 4 Tryb wysokości

Rysunek 5 Ustawienie
wysokości

3.3. Tryb wysokości i temperatury
- W trybie czasu, trzykrotne naciśnięcie przycisku TRYB umożliwia przejście do trybu wysokości.
- Wyświetlacz LCD: Wyświetla wysokość, temperaturę itd. Patrz rysunek 4.
- Nacisnąć dłużej przycisk USTAW, aby skalibrować wysokość lub wyczyścić dane do zero.
Nacisnąć przycisk TRYB, aby przełączyć cyfrę, a przycisk USTAW, aby ustawić datę. Długie
naciśnięcie przycisku USTAW umożliwia opuszczenie ustawień. Patrz rysunek 5.
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3.4. Tryb kompasu
- W trybie czasu, czterokrotne naciśnięcie przycisku TRYB umożliwia przejście do trybu
cyfrowego kompasu.
- Wyświetlacz LCD: Wyświetla stopień, kierunek. Patrz rysunek 6.
- Kierunek jest wyznaczany na podstawie 16-punktowego systemu stron świata (N, NNE, NE,
ENE, E, ESE, SE, SSE, S, SSW, SW, WSW, W, WNW, NW, NNW).
- Strzałka na ekranie zawsze wskazuje Północ.
- Jeśli w ciągu 45 sekund nie będzie wykonana żadna czynność, system opuści tryb kompasu i
powróci automatycznie do trybu czasu.

Rysunek 6 Tryb kompasu

Rysunek 7 Kalibracja kompasu
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Kalibracja kompasu:
A. Kiedy należy kalibrować kompas? Kompas należy skalibrować używając go po raz pierwszy lub po
wymianie baterii.
Aby kompas pracował dokładniej, należy go regularnie kalibrować. Kompas należy skalibrować,
kiedy wykazuje zbyt duże odchylenie stopnia.
B. Jak przejść do kalibracji kompasu?
W trybie kompasu, długie naciśnięcie przycisku USTAW umożliwia przejście do kalibracji
kompasu. Na ekranie pojawi się ikona „Cal”. Patrz rysunek 7. Aby rozpocząć kalibrację, należy
nacisnąć przycisk USTAW.
C. Jak skalibrować kompas?
Po przejściu do kalibracji, na ekranie pojawi się ikona „Cal”.
Należy starannie i dokładnie postępować zgodnie z podaną procedurą, w innym wypadku
kalibracja nie powiedzie się.
1. Na płaskiej, równej powierzchni, powoli obracać kompas w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara. Po osiągnięciu dokładnie 0°, zatrzymać kompas na przynajmniej 3 sekundy.
Minąwszy ten odczyt, powoli obrócić kompas w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,
aby wrócić do dokładnie 0°. Przejść do następnego kroku.
2. Obrócić kompas zgodnie z ruchem wskazówek zegara do osiągnięcia dokładnie 90° i zatrzymać
na przynajmniej 3 sekundy. Minąwszy ten odczyt, powoli obrócić kompas w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara, aby wrócić do dokładnie 90°. Przejść do następnego kroku.
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3. Obrócić kompas zgodnie z ruchem wskazówek zegara do osiągnięcia dokładnie 180° i zatrzymać
na przynajmniej 3 sekundy. Minąwszy ten odczyt, powoli obrócić kompas w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara, aby wrócić do dokładnie 180°. Przejść do następnego kroku.
4. Obrócić kompas zgodnie z ruchem wskazówek zegara do osiągnięcia dokładnie 270° i zatrzymać
na przynajmniej 3 sekundy. Minąwszy ten odczyt, powoli obrócić kompas w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara, aby wrócić do dokładnie 270°. Przejść do następnego kroku.
5. Obrócić kompas zgodnie z ruchem wskazówek zegara do osiągnięcia ponownie dokładnie 0° i
zatrzymać na przynajmniej 3 sekundy.
6. Po skalibrowaniu, ikona CAL zniknie, a urządzenie przejdzie do trybu kompasu. Jeśli tak się nie
stanie, należy powtórzyć całą procedurę. Jeśli procedura została zakończona powodzeniem,
urządzenie powróci do trybu kompasu.
3.5. Podświetlenie
Aby uruchomić podświetlenie, należy nacisnąć dłużej przycisk TRYB, aby włączyć podświetlenie we
wszystkich trybach. Podświetlenie działa przez 30 sekund nieaktywności.
3.6. Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Po pojawieniu się ikony wskaźnika niskiego poziomu baterii
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należy ją wymienić

Informacje użytkownika/Kontakt
Jeśli urządzenie uległo usterce lub użytkownik ma z nim jakikolwiek problem, powinien skontaktować
się z naszym Centrum serwisowym i obsługi klienta.
Jeśli użytkownik musi przesłać nam urządzenie, należy postępować zgodnie z poniższymi punktami:
1. Używać tylko oryginalnego opakowania.
2. Dodać szczegółowy opis błędu.
3. Dodać pełne imię i nazwisko, adres oraz kopię dowodu zakupu.
4. Nakleić znaczek i przesłać nam paczkę (wystarczająca opłata pocztowa).
Adres Centrum serwisowego:
First Service Center
Kleine Düwelstr. 21
DE-30171 Hannover
Można zadzwonić również na
naszą gorącą linię:
wysłać faks:
skontaktować się z nami wysyłając
wiadomość e-mail:

+49 (0)5 11 - 27 04 96 90 lub
+49 (0)5 11 -161 25 36 lub
support@first-servicecenter.de
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Gwarancja
Należy zachować dowód zakupu niniejszego urządzenia przez cały okres gwarancji, ponieważ
należy go przedstawić w przypadku reklamacji.
Końcowy użytkownik otrzymuje 36-miesięczną gwarancję od daty zakupu. Urządzenie zostało
wyprodukowane najnowocześniejszymi metodami i podlega ścisłej kontroli jakości.
W przypadku jakiejkolwiek usterki w czasie okresu gwarancji należy kontaktować się wyłącznie z
producentem (nie sprzedawcą, u którego zakupiono produkt).
Gorąca linia: +49 (0)5 11 - 27 04 96 90
e-mail: support@first-servicecenter.de
Gwarancja nie pokrywa uszkodzenia spowodowanego nieprawidłowym użytkowaniem czy wpływami
zewnętrznymi (woda, opad, światło słoneczne, uszkodzenie czy uderzenie).
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