
KROKOMĚR 
 

Model: JS-400A 
 

Krokoměr je určen k orientačnímu měření. Má mnoho funkcí, které můžete využít pro chůzi i běh. 
Zaznamenává počet kroků během chůze. Určí vzdálenost, kterou jste ušli a dobu trvání chůze. Také Vám 
vypočítá kalorie, které jste během chůze spálili. Dále pamatuje rekordní hodnoty zpětně za posledních 
7dní. 
 

Předtím, než budete krokoměr používat, přečtěte si pečlivě tyto instrukce. 
 
 

Název a funkce: 
A. LCD – jednořádkový velký displej 
B. MODE -  přepínání mezi funkcemi 
C SET – nastavení hodnot( držte po dobu 2 sekund) 
D.     LIGHT - světlo 
E. RECALL – zobrazuje nejvyšší hodnoty z předešlých 7 dní. 
F. Spona na opasek – pro připevnění na    
                                       opasek nebo oděv 
G. Kryt pro baterie -  pro  výměnu baterií otevřete zadní kryt 
H.    RESET – pro rádio 
I.      SCAN – pro rádio 
J.     Kolík od sluchátek 
K.    Sluchátka k rádiu 

 
Jak zprovoznit krokoměr: 
Připevněte krokoměr bezpečně ke svému opasku, kalhotám nebo 
sportovnímu oblečení a udržujte ho v horizontální poloze. Poznámka: Pro 
správnou a přesnou funkci musí být krokoměr ve správné poloze !!! 
  
 

Výměna baterií: 
Pokud začne displej slábnout, otevřete zadní kryt a vyměňte baterie.  
 

Nastavení hodin a datumu 
1. Stiskněte na 2 sekundy tlačítko SET kdy se rozbliká časový údaj. 
2. Tlačítkem SET přeblikáváte mezi údaji a tlačítkem RECALL 
         se nastavují hodnoty. 

 
Nastavení hodnot ke krokoměru 
UNIT- STRIDE-WEIGHT-HEIGHT-GENDER-AGE-SEN 
Držením tlačítka SET po dobu 2 sekund se rozbliká UNIT  
kdy tlačítkem SET mezi hodnotami přepínáte a tlačítkem RECALL nastavujete. 
UNIT- inch/LB   -  km/cm/kg 
STRIDE – délka kroku 
WEIGHT –váha                                   
HEIGHT – výška  
GENDER – pohlaví 
AGE – věk 
SENSIBILITY - citlivost 

 
Vymázání hodnot kroků , časů , vzdálenosti a kalorií 
Tlačítkem Mode si najedete na hodnoty kroků a časů a držením tlačítka LIGHT po dobu 2 sekund se 

hodnoty vynulují. 
 

 
 

 
RÁDIO 
 
Rádio se automaticky zapne vsunutím kolíku od sluchátek do krokoměru. Vypnutí rádia je 

opakem - vysunutí sluchátek. 
 
 
Doporučený počet kroků za den: 
Pro udržení kondice je nezbytné ujít 10 000 kroků a spálit 400 kalorií denně. 

 
Přesný popis: 
Postupné zobrazování funkcí:  STEP/CLOCK,STEP/TIME,DIST/CAL 
TIME (čas):   0:00 ~ 99 H. 59 MIN 59 S 
DISTANCE (vzdálenost):  0.00 ~ 999,99 km 
STEP (krok):   0 ~ 999999 kroků 
CALORIES (kalorie):  0.0 ~ 9999,9 kalorií 
SENSIVITY                                             1 - 6 
STOPA                                                    25-150CM 
VÁHA                                                      20 -200kg 
VÝŠKA                                                    90-240cm 
VĚK                                                         10-99 
FM RÁDIA                                                88 – 108Hz 
baterie:    1ks CR2032  3V 
operační teplota:    0°C ~ 50°C 
teplota pro skladování:   -10°C ~ 60°C 
rozměry:    58x42x26 mm 
váha:    30 g 
 

Údržba: 
Pokud chcete, aby Vám krokoměr dlouho sloužil, dodržujte následující instrukce. 
1. Krokoměr nesní přijít do kontaktu s vodou. Pokud se tak stane, ihned jej usušte měkkou suchou 

látkou. 
2. Nevystavujte krokoměr nadměrné: síle, otřesům, prachu, teplotám nebo vlhkosti. Mohlo by dojít 

ke špatné funkci, nižší životnosti, poškození baterií nebo k deformaci částí. 
3. Prosím, chraňte krokoměr před pádem. Pád by mohl poškodit elektroniku a došlo by ke špatné 

funkci krokoměru. 
4. Nečistěte krokoměr drsnými látkami nebo agresivními čističi. Mohou poškrábat plastové části a 

poškodit elektroniku.  
5. Nové baterie vyměňujte podle návodu. Nemíchejte nové a staré baterie. 
6. Nezasahujte do vnitřní jednotky krokoměru. Mohlo by dojít k poškození elektroniky a záruka by 

přestala být platná. Vnitřní jednotka neobsahuje žádné použitelné části. 

 
 
- Starý výrobek zanechejte tam, kde si obstaráváte výrobek nový. 
- Starý výrobek odložte na místo k tomu určené (místo určené pro sběr 
  nebezpečného odpadu, speciální sběrné místo, atd.) 
 
Tímto přispějete k recyklaci a zhodnocení prošlého elektrického i elektronického 
zařízení, jež by mohlo mít v opačném případě negativní důsledky na životní prostředí 
a lidské zdraví. 

 
 

Dovozce : SEDCO Prostějov 


