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1 Pierwsze uruchomienie

1,5 sek. 2 sek.

1.1. Włączenie

1.2 Ustawienie wzrostu

Ustawienie wzrostu pozwala na automatycznie obliczenie 
długości kroku. Długość kroku można również określić ręcznie 
w ustawieniach.

3.3 Uruchomienie pomiaru
Krokomierz włącza pomiar automatycznie w momencie 
rozpoczęcia marszu.

3.4. Zerowanie

3.5 Automatyczne uśpienie
A

B

30 sek.
Liczba kroków Przebyta odległość Ustawienia

Można w dowolnym momencie wyjść z trybu ustawień do 
menu głównego poprzez naciśnięcie przycisku  przez 
1,5 sekundy.

2.1 Sposób regulacji

3.1 Umiejscowienie produktu

3.2 Wyświetlanie informacji

Zatwierdź        zwiększanie/zmniejszanie wartości

2.2 Ustawienie długości kroku
Domyślnie długość kroku jest obliczana dla wzrostu. Aby 
ustawić ręcznie długość kroku, należy wybrać tryb „Manu”
Aby poznać swoją długość kroku, należy przejść 10 metrów i 
liczyć kroki, a następnie przeliczyć: długość kroku = 10 metrów 
/ liczba kroków.

1,5 sek.

1,5 sek.
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DECATHLON
4 Boulevard de Mons – BP 299 
59665 Villeneuve d’Ascq cedex – France 

迪脉 (上海) 企业管理有限公司
上海市浦东新区银霄路393号五层东侧

IMPORTADO PARA BRASIL POR IGUASPORT LtdaCNPJ : 02.314.041/0022-02
Импортер: ООО "Октоблу", 141031, Россия, Московская область, Мытищинский район, МКАД 84-й км., ТПЗ 
"Алтуфьево", владение 3, строение 3.
台灣迪卡儂有限公司台灣台中市408南屯區大墩南路379號諮詢電話: (04) 2471-3612
TURKSPORT Spor Urünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.ŞtiOsmaniye Mahallesi Çobançeşme KoşuyoluBulvarı No: 3 Marmara 
Forum Garden Office 0B Blok 01 Bakırköy 34146 Istanbul, TURKEY

Made in Malaysia
Fabricado na Malásia
Произведено в Малайзии
İmal edildiği yer Malezya
马来西亚 制造
馬來西亞製造

Algorytmy stosowane do obliczania różnych wartości wyświetlanych przez krokomierz zostały 
opracowane wyłącznie z myślą o użyciu podczas marszu lub szybkiego marszu. Precyzja 
wspomnianych wartości znacznie się zmniejszy w przypadku wykorzystania podczas biegu. 
Z tego względu nie zalecamy korzystania z niniejszego produktu podczas biegania.

Symbol «przekreślonego kosza» oznacza, że ani produkt ani baterie nie mogą być 
wyrzucane do odpadów komunalnych. Podlegają one zbiórce selektywnej. Zużyte 
baterie i urządzenie elektroniczne powinny być pozostawione w autoryzowanym 
punkcie zbiórki w celu poddania ich recyklingowi. Zapewnia to ochronę środowiska 
naturalnego oraz zdrowia użytkownika. Zużyte baterie powinny być pozostawione 
w punkcie zbiórki w celu poddania ich recyklingowi.

CR2032
3V

Aby wymienić baterię: zwróć się do sklepu, w którym zakupiłeś produkt. Wymieniając 
baterię samemu, możesz uszkodzić uszczelkę, utracić szczelność urządzenia oraz 
gwarancję. Żywotność baterii zależy od długości okresu przechowywania w sklepie i 
sposobu użytkowania produktu.

Gwarancja na produkt wynosi 2 rok w przypadku zwyklego użtkowania.
Gwarancja nie obejmuje: 
• szkód spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem, nieprzestrzeganiem zaleceń dotyczących 

użytkowania lub wypadkami oraz nieprawidłową konserwacją lub komercyjnym wykorzystaniem 
produktu. 

• szkód zaistniałych w wyniku napraw przeprowadzonych przez osoby nieupoważnione przez 
DECATHLON. 

• baterii, obudów z widocznymi pęknięciami lub zarysowaniami lub noszących ślady uderzeń.


