
Krokoměr – Easy Walk 
 
Instrukce: 
 

Krokoměr Easy Walk má mnoho funkcí. Během cvičení Vám měří kroky, vzdálenost kterou jste ušli a také 
počet spálených kalorií. 
 
1. Krokový čítač 
 

 Stiskněte tlačítko MODE a zvolte funkci Step Count. 
 - maximální počet kroků: 99999 
 Stisknutím tlačítka ADJ na 2 sekundy počet kroků vynulujete. 
 POZOR: Pro správnou funkci krokoměru je třeba nastavit vhodnou citlivost na pohyb. Odšroubujte kryt na 
                baterky a nastavte citlivost, která Vám nejvíce vyhovuje.  
 

2. Vzdálenost / Výpočet kalorií 
 

 Pro určení vzdálenosti / výpočet kalorií potřebujete zadat následující data. 
 

 Váha: 
 Stiskněte tlačítko MODE a zvolte funkci Step Count, poté stiskněte na 2 sekundy tlačítko 

SET, na displeji začne blikat KG, tlačítkem ADJ nastavte svou aktuální váhu (10 ~ 150 KG nebo  
10 ~ 330 LB) a poté opět stiskněte tlačítko SET pro nastavení délky kroku. 

 

 Délka kroku: 
 Po stisknutí tlačítka SET začne na displeji blikat CM, tlačítkem ADJ nastavte svou  
 délku kroku (10 ~ 99 CM nebo 4 ~ 40 Inch). Pro uložení dat stiskněte tlačítko SET. 
 

 Vzdálenost: min. 0,1 / max. 99,999 KM (MILE) 
 Kalorie:         min. 0,1 /max. 9999,9 KCAL 
 

3. Hodiny 
 

Stiskněte tlačítko MODE a zvolte funkci Clock, poté stiskněte na 2 sekundy tlačítko SET. Tlačítkem ADJ 
nastavte čas. Pro uložení dat stiskněte tlačítko SET. 

 Pomocí tlačítka ADJ můžete také zvolit 12 hod. nebo 24 hod. formát času. 
 

Schéma krokoměru: 
 

1. LCD displej 
2. MODE: pro výběr funkce 
3. SET: zadání váhy, délky kroku a hodin 
4. ADJ: pro vynulování dat 
         pro nastavení váhy, délky kroku a hodin 
5. Kryt baterky 
6. Spona na opasek 
 

! Varování ! 
 

1. Krokoměr chraňte před vodou a ohněm. 
2. Dbejte na to, aby byl šroubek (od krytu baterky) vždy utažený. 
3. Nevystavujte krokoměr nadměrné síle a otřesům. 
4. Pokud začne LCD displej slábnout, vyměňte baterie. 
 

Technické parametry: 
 

Baterka: AG 13 nebo LR44x1 
Rozměr: 60x53x28mm (d, š, v) 
Váha:  35g / 50g s balením 

 
- 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 
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