
INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA TKANKI TŁUSZCZOWEJ ORAZ TEMPA 

POWROTU DO TĘTNA SPOCZYNKOWEGO 

         Nr 00171 

���� PRZYCISKI 

1. MODE 

Naciśnij przycisk, aby zmienić wyświetlanie lub wybierz okno, które chcesz ustawić. 

2. RECOVERY/UP 

I. W stanie ustawień, naciśnij przycisk w celu zwiększenia wartości ustawień  

w odpowiednim migającym oknie dla CZASU, DYSTANSU, KALORII I TEMPERATURY  

(˚C lub ˚F) 

II. W stanie spoczynku lub braku ustawień, naciśnij przycisk, aby aktywować/zamknąć 

funkcję pomiaru tężyzny fizycznej w oparciu o tempo powrotu do tętna 

spoczynkowego.  

3. DOWN 

W stanie ustawień, naciśnij przycisk w celu zmniejszenia wartości ustawień  

w odpowiednim migającym oknie dla CZASU, DYSTANSU, KALORII I TEMPERATURY  

(˚C lub ˚F) 

4. RESET/GO  

I. W stanie ustawień, naciśnij przycisk w celu zresetowania wartości w odpowiednim 

migającym oknie dla CZASU, DYSTANSU I KALORII. 

II. W stanie ustawień parametrów tkanki tłuszczowej, naciśnij przycisk, aby wybrać 

test tkanki tłuszczowej. 

III. W stanie monitorowania, przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby zresetować 

wszystkie wartości do zera. 

5. BODYFAT 

W stanie spoczynku, naciśnij przycisk, aby wejść/wyjść z ustawień parametrów tkanki 

tłuszczowej. 

���� FUNKCJE 

1. PRĘDKOŚĆ/WSKAŹNIK TKANKI TŁUSZCZOWEJ/RPM (OBROTY NA MINUTĘ) (JEŚLI SĄ) 



   I. Wyświetla prędkość chwilową, zakres mieści się w granicach od 0.0~99.9KM/H. 

Lub w przypadku, gdy monitor wskazuje M, zakres będzie w granicach 0.0~99.9 

MIL/H. Max. sygnał przetwornika wynosi 1500 obrotów na minutę. 

  II. Wyświetla bieżące powtórzenia na minutę (obroty na minutę) podczas ćwiczenia. 

Odzwierciedla częstotliwość pedałowania. Zakres mieści się w granicach od 0~1500 

obrotów na minutę (JEŚLI JEST) 

   III. Wyświetla wskaźnik tkanki tłuszczowej. 

2. CZAS/BMI 

   I.   Oblicza całkowity czas od rozpoczęcia ćwiczenia do jego zakończenia oraz zakres 

od 0~99min59s. 

   II.  Czas ćwiczenia można ustawić z wyprzedzeniem, z nadejściem czasu 

ustawionego wstępnie, monitor zaalarmuje przez 10 sekund. Maksymalny czas 

wstępny wynosi 99 minut.  

   III. Wyświetla Wskaźnik Masy Ciała (BMI) 

3. DYSTANS/BMR 

   I.   Oblicza całkowity dystans od rozpoczęcia ćwiczenia do jego zakończenia w 

zakresie od 0.0~9.99~99.9KM. Lub w przypadku, gdy licznik wskazuje M, zakres 

będzie w granicach od 0.00~9.99~99.9 MIL. 

   II.  Dystans ćwiczenia można ustawić z wyprzedzeniem,  po osiągnięciu wstępnie 

ustawionego dystansu, monitor zasygnalizuje przez 10 sekund. Maksymalny dystans 

wstępny wynosi 99.9KM lub MIL (w przypadku, gdy monitor wskazuje M). 

   III. Wyświetla Podstawową Przemianę Materii (BMR). 

4. KALORIE/TEMPERATURA 

I. Oblicza ogół kalorii spalonych od początku ćwiczenia do jego zakończenia  

w zakresie od 0.0~99.9~999KCAL. 

II. Wartość kalorii można ustawić z wyprzedzeniem, po osiągnięciu wstępnie 

ustawionej wartości, monitor zaalarmuje przez 10 sekund.  

III. Wyświetla temperaturę pokojową (TEMP). 

5. TĘTNO 

I. Przytrzymaj czujnik tętna i odczytaj swoje tętno na minutę. Zakres mieści się  

w granicach od 40~240 uderzeń na minutę. 



II. Jeśli nie ma sygnału tętna przez ponad 60 sekund, wyświetli się „P” w celu 

przerwania testu tętna. Możesz nacisnąć przycisk UP lub DOWN, aby 

ponownie przystąpić do testu tętna. 

6. ŚREDNICA KOŁA 

Obwód koła został ustawiony zgodnie z wymogami klienta. 

7. ALARM 

Monitor będzie „sygnalizował dźwiękowo” po przyciśnięciu klawiszy „MODE”, 

„RECOVERY/UP”, „DOWN”, RESET/GO, lub „BODYFAT”. 

8. AUTO ON/OFF I AUTO START/STOP 

I. W przypadku braku sygnału ćwiczenia lub działania przez 8 minut, nastąpi 

automatyczne odcięcie zasilania, a cała pamięć zostanie wyczyszczona z wyjątkiem 

parametrów tkanki tłuszczowej oraz temperatury. 

II. Po uzyskaniu sygnału ćwiczenia lub działania, monitor włączy się automatycznie. 

���� DZIAŁANIE 

1. SET 

Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać okno wyświetlacza do ustawień wstępnych, a 

wartość w stosownym oknie zacznie migać. Następnie naciśnij UP/DOWN w celu 

zwiększenia/zmniejszenia wartości oraz osiągnięcia żądanego czasu, dystansu lub 

kalorii, po osiągnięciu których włączy się alarm. Przytrzymaj przycisk UP/DOWN, 

aby szybko zwiększyć/zmniejszyć wartość. Naciśnij przycisk RESET, aby 

zresetować wartość w odpowiednim migającym oknie.  

2. WSKAŹNIK TĘTNA 

Przed pomiarem wskaźnika tętna, naciśnij dowolny klawisz, aby zmienić w oknie 

„P” na „∏”, a następnie wejdź do trybu tętna. Proszę umieścić obie dłonie  

w miejscach pomiaru tętna, a monitor wskaże obecny wskaźnik tętna w 

uderzeniach na minutę na wyświetlaczu LCD po 3~4 sekundach.  

Uwaga: Podczas procesu pomiaru tętna z powodu zakłóceń styku wartość 

pomiarowa może być wyższa niż faktyczny wskaźnik tętna w ciągu pierwszych 2~3 

sekund, po czym powróci do normalnego poziomu. Wartość pomiarowa nie może 

być uważana za wytyczną do celów leczniczych.  

3.   TEMPO POWROTU DO TĘTNA SPOCZYNKOWEGO 



Najpierw przetestować swoje tętno, jak wspomniano powyżej dla statusu bez 

ustawień lub ćwiczeń. Następnie nacisnąć przycisk RECOVERY/UP, aby wybrać 

funkcję pomiaru tężyzny fizycznej w oparciu o tempo powrotu do tętna 

spoczynkowego. Na wyświetlaczu pojawi się 1-minutowe odliczanie czasu oraz 

wskaźnik tętna. Przytrzymać czujnik tętna aż do zakończenia odliczania czasu. 

Następnie czujnik wskaże poziom tempa powrotu do tętna spoczynkowego od F1 

do F6, tj. od najszybszego tempa powrotu do najwolniejszego. Najszybsze tempo 

powrotu F1 jest najlepsze. Naciśnij przycisk RECOVERY/UP, aby wyjść z funkcji 

tempa powrotu do tętna spoczynkowego.  

4. BODYFAT, BMI I BMR 

Dla statusu bez ćwiczeń, naciśnij przycisk BODYFAT, aby wejść do ustawień 

parametrów tkanki tłuszczowej. Możesz dokonać ustawień poniższych 

parametrów: Nr ćwiczącego (1~8), waga (KG), wzrost (CM), wiek (LATA), płeć. 

Natomiast jeśli licznik wyświetli M, waga wskaże „lb”, a wzrost – „in”. Naciśnij 

przycisk MODE, aby przejść do następnego ustawienia parametru. Naciśnij 

przycisk RECOVERY/UP, aby zwiększyć wartość ustawień lub przycisk DOWN, aby 

ją zmniejszyć.  

Po zakończeniu ustawień, przytrzymaj czujnik tętna i naciśnij RESET/GO. W ciągu 

6 sekund na wyświetlaczu pojawi się twój poziom tkanki tłuszczowej.  

Naciśnij ponownie przycisk BODYFAT, aby zakończyć test pomiaru tkanki 

tłuszczowej.  

Uwaga: 

I. W przypadku braku wykrycia sygnału działania przez ponad 10 sekund w czasie ustawiania 

parametrów, nastąpi automatyczne wyjście z testu poziomu tkanki tłuszczowej. 

II. W czasie testu poziomu tkanki tłuszczowej wyświetli się Er. 1 przy braku wyczucia celu testu 

przez ponad 10 sekund. 

5. WZMACNIACZ AUDIO I GŁOŚNIK [JEŚLI SĄ] 

Podłącz wtyczkę wejściową audio do odtwarzacza audio, włącz przełącznik audio po prawej stronie 

komputera. W tym przypadku audio może być ustawione w pozycji odtwarzania. 

ROZKŁAD TKANKI TŁUSZCZOWEJ 

Płeć/Wiek Z Niedowagą Zdrowi Z lekką 

nadwagą 

Z Nadwagą Otyli 

Mężczyźni≤30 <14% 14%-20% 20.1%-25% 25.1%-35% >35% 

Mężczyźni≥30 <17% 17%-23% 23.1%-28% 28.1%-38% >38% 



Kobiety≤30 <17% 17%-24% 24.1%-30% 30.1%-40% >40% 

Kobiety≥30 <20% 20%-27% 27.1%-33% 33.1%-43% >43% 

 

WYMIANA BATERII 

Jeżeli obraz na wyświetlaczu stanie się zamazany lub nieczytelny, wyjmij baterię i zamień na AAA 

UM4 RO3. 

 

  

 


