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Thank you for purchasing the OMRON activity monitor. Before using this product for the first time, 
please be sure to read this instruction manual carefully and use the product safely and properly. 
Please keep this instruction manual at hand all the time for future reference.
La ringraziamo per aver acquistato un dispositivo OMRON per il monitoraggio dell’attività fisica. Prima 
di utilizzare per la prima volta il prodotto, leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e 
utilizzare il prodotto in modo corretto e sicuro. Tenere a portata di mano il manuale di istruzioni per 
potervi fare riferimento in futuro.
Vielen Dank, dass Sie sich für den Aktivitätsmonitor von OMRON entschieden haben. Lesen Sie bitte 
aufmerksam die Gebrauchsanweisung, bevor Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden, und 
behandeln Sie das Produkt vorsichtig und sachgemäß. Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanwei-
sung jederzeit griffbereit für die künftige Verwendung auf.
Nous vous remercions d’avoir fait l’acquisition de ce moniteur d’activité OMRON. Si vous utilisez cet 
appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement le mode d’emploi de façon à utiliser l’appareil 
correctement et en toute sécurité. Veuillez conserver ce mode d’emploi dans un endroit accessible 
pour pouvoir le consulter a tout moment.
Hartelijk dank voor de aanschaf van de activiteitenmonitor van OMRON. Lees, voordat u dit product voor het 
eerst gaat gebruiken, eerst deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en maak op veilige en correcte wijze 
gebruik van het product. Houd deze gebruiksaanwijzing altijd bij de hand voor toekomstige raadpleging.
Gracias por adquirir el monitor de actividad OMRON. Antes de utilizar este producto por primera vez, 
asegúrese de leer atentamente este manual de instrucciones y utilizar el producto de un modo correcto y 
seguro. Mantenga este manual de instrucciones a mano en todo momento para futuras consultas.
Благодарим Вас за приобретение шагомера OMRON. Прежде чем использовать это изделие в 
первый раз, внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации и используйте 
изделие должным образом, соблюдая технику безопасности. Постоянно держите это руковод-
ство под рукой для справки в дальнейшем.

Благодарим ви за покупката на този монитор на физическата активност на OMRON. Преди да 
използвате този продукт за първи път, моля, непременно прочетете внимателно този наръчник 
с инструкции и използвайте продукта безопасно и правилно. Моля, запазете този наръчник с 
инструкции за справки в бъдеще.
Děkujeme, že jste si zakoupili monitor pohybové aktivity OMRON. Před prvním použitím tohoto produktu si 
prosím pečlivě pročtěte tento návod k použití a produkt používejte řádně a bezpečně. Tento návod k pou-
žití si prosím uschovejte po celou dobu životnosti přístroje, abyste do něj mohli nahlédnout i v budoucnu.
Tak fordi du har købt OMRON aktivitetsmonitor. Før du bruger produktet første gang, bedes du læse denne 
brugsanvisning omhyggeligt og bruge produktet sikkert og korrekt. Gem brugsanvisningen til fremtidig brug.
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή παρακολούθησης δραστηριότητας της OMRON. 
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, μελετήστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγι-
ών και χρησιμοποιήστε το προϊόν σωστά και με ασφάλεια. Φροντίστε ώστε το εγχειρίδιο οδηγιών να 
είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο για μελλοντική αναφορά.
Täname teid, et ostsite OMRONi liikumismonitori. Enne seadme esmakordset kasutamist lugege 
palun hoolikalt kaasasolevat kasutusjuhendit, et oskaksite seadet ohutult ja õigesti kasutada. Hoidke 
kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks käepärast.
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Kiitämme OMRON:in aktiivisuusmittarin ostamisesta. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen 
tuotteen käyttöä, jotta osaat käyttää tuotetta turvallisesti ja oikein. Pidä käyttöohje tallessa 
myöhempää tarvetta varten.
Zahvaljujemo na kupnji OMRON mjerača aktivnosti. Prije prve uporabe ovog proizvoda pažljivo 
pročitajte upute za korištenje kako biste proizvod mogli koristiti na siguran i prikladan način. 
Molimo čuvajte ove upute uvijek pri ruci za buduće korištenje.
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a magas minőségű, fizikai aktivitást mérő OMRON lépésszám-
lálót. Mielőtt először elkezdené használni a készüléket, kérjül alaposan olvassa el ezt a használati 
útmutatót és utána a készüléket óvatosan és a rendeltetésének megfelelően használja. Kérjük, 
tartsa ezt a használati útmutatót könnyen elérhető helyen, hogy szükség esetén elő tudja venni.
Dėkojame, kad įsigijote „OMRON“ aktyvumo kontrolės prietaisą. Prieš naudodami šį prietaisą 
pirmą kartą, būtinai atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir naudokite gaminį saugiai ir 
tinkamai. Nepameskite šios naudojmo instrukcijos, kad prireikus ateityje galėtumėte pasižiūrėti.
Pateicamies, ka iegādājāties šo „OMRON” aktivitātes mērītāju. Pirms ierīces lietošanas pirmo 
reizi, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju, un lietojiet ierīci droši un pareizi. Šo lietošanas 
rokasgrāmatu vienmēr glabājiet pieejamā vietā, lai to varētu izmantot arī turpmāk.
Takk for at du har kjøpt OMRON aktivitetsmåler. Før du bruker dette produktet for første gang, 
må du lese denne bruksanvisningen grundig for å sikre at du bruker produktet riktig og på en 
trygg måte. Ha alltid denne bruksanvisningen for hånden, slik at du kan slå opp i den ved behov.
Dziękujemy za zakup monitora aktywności firmy OMRON. Należy dokładnie przeczytać niniejszą 
instrukcję przed pierwszorazowym użyciem tego produktu oraz bezpiecznie i odpowiednio 
użytkować produkt. Niniejszą instrukcję obsługi należy trzymać w pobliżu, aby można było z niej 
skorzystać w przyszłości.
Agradecemos a aquisição do monitor de actividade física da OMRON. Antes de utilizar o produto 
pela primeira vez, leia atentamente este manual de instruções e utilize o aparelho de forma 
segura e correcta. Mantenha o manual de instruções sempre à mão para consulta futura.
Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui contor de paşi OMRON. Înainte de prima utilizare a 
acestui produs, vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual de utilizare şi să utilizaţi acest produs sigur 
şi corespunzător. Vă rugăm să ţineţi acest manual de utilizare la îndemână pentru referiri ulterioare.
Zahvaljujemo se vam za nakup merilnika telesne aktivnosti OMRON. Pred prvo uporabo tega iz-
delka natančno preberite navodila za uporabo in izdelek uporabljajte varno in v skladu z navodili. 
Ta navodila shranite za nadaljnjo uporabo.
Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli kúpiť si tento monitor aktivity OMRON. Pred prvým použitím tohto 
produktu si dôkladne prečítajte tento návod, aby ste zariadenie vedeli správne a bezpečne použí-
vať. Tento návod na obsluhu si odložte, aby ste ho mali kedykoľvek v prípade potreby k dispozícii.
Tack för att du har valt den här aktivitetsmonitorn från OMRON. Läs igenom bruksanvisningen 
noggrant innan du använder produkten första gången, och se till att du använder den säkert och 
på rätt sätt. Spara bruksanvisningen och ha den till hands för framtida referens.
OMRON aktivite monitörünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu ürünü ilk kez kullanmadan 
önce, bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ürünü güvenli ve uygun şekilde kullanın. 
Gelecekte referans için bu kullanım kılavuzunu daima elinizin altında tutun.
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1
Assemble strap
Montaggio della cinghietta
Band anbringen
Fixation de la lanière
Koord bevestigen
Cinta de montaje
Крепление ремешка

Поставяне на ремъка
Připevňovací řemínek
Monteringsstrop
Τοποθετήστε το λουράκι
Kinnitusrihm
Kiinnitä turvanauha
Pričvršćivanje vrpce
A szíj összeszerelése
Dirželio pritvirtinimas
Siksniņas pievienošana
Montere snoren
Dołączanie paska
Montagem da correia
Curea de asamblare
Pritrdite jermenček
Šnúrka
Montering av snodden
Montaj kayışı
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2
A

B

C
Functional keys  A. Memory/sUp  B. Mode/lEnter C. Clear/tDown
Tasti funzione  A. Memoria/sSu  B. Modalità/lInvio C. Cancella/tGiù
Funktionstasten  A. Speicher/sAufwärts  B. Modus/lEingabe C. Löschen/tAbwärts
Fonctions principales  A. Mémoire/sHaut  B. Mode/lEntrée C. Effacer/tBas
Functietoetsen  A. Memory (Geheugen)/sOmhoog  B. Mode (Modus)/lEnter 
(Invoeren) C. Clear (Wissen)/tOmlaag
Teclas de función  A. Mem (Memoria)/sArriba  B. Mode (Modo)/lEjecutar 
C. Clear (Borrar)/tAbajo
Функциональные клавиши  A. Память/sВверх  B. Режим/lВвод C. Сброс/tВниз

Функционални клавиши  A. Памет/sНагоре  B. Режим/lВъведи C. Изчисти/tНадолу
Funkční tlačítka  A. Paměť/snahoru  B. Režim/lEnter C. Vymazat/tdolů
Funktionstaster  A. Hukommelse/sOp  B. Tilstand/lEnter C. Slet/tNed 
Λειτουργικά κουμπιά  A. Μνήμη/sΕπάνω  B. Λειτουργία/lEnter C. Εκκαθάριση/tΚάτω
Funktsiooninupud  A. Mälu/sÜles  B. Olek/lKinnita C. Lähtesta/tAlla
Toimintonäppäimet  A. Muisti/sYlös  B. Tila/lKuittaus C. Nollaus/tAlas
Funkcijske tipke  A. Memorija/sGore  B. Modus/lUnos C. Očisti/tDolje
Funkciógombok  A. Memória/sFel  B. Üzemmód/lBevitel C. Törlés/tLe
Funkciniai mygtukai  A. Atminties/sAukštyn  B. Režimo/lĮvedimo C. Ištrinimo/tŽemyn
Funkciju pogas  A. Atmiņa/sUz augšu B. Režīms/lIevadīt C. Izdzēst/tUz leju
Funksjonstaster A. Minne/sopp  B. Modus/lEnter C. Slette/tned
Klawisze funkcyjne  A. Pamięć/sW górę  B. Tryb/lZatwierdź C. Wyczyść/tW dół
Teclas de função  A. Memória/sPara cima  B. Modo/lIntroduzir C. Limpar/tPara baixo
Chei funcţionale  A. Memorie/sSus  B. Mod/lIntroduceţi C. Ştergeţi/tJos
Funkcijski gumbi A. Pomnilnik/sNavzgor  B. Način/lPotrdi C. Izbriši/tDol
Funkčné tlačidlá  A. Pamäť/sNahor  B. Režim/lPotvrdenie zadania C. Zrušenie/tNadol
Funktionsknappar  A. Minne/sUpp  B. Läge/lEnter C. Rensa/tNed
İşlev tuşları  A. Hafıza/sYukarı  B. Mod/lEnter C. Sil/tAşağı
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3
Settings  A. Date (s l t)
Impostazioni  A. Data (s l t)
Einstellungen  A. Datum (s l t)
Réglages  A. Date (s l t)
Instellingen A. Datum (s l t)
Ajustes  A. Fecha (s l t)
Настройки  A. Дата (s l t)

Настройки A. Дата (s l t)
Nastavení  A. Datum (s l t)
Indstillinger  A. Dato (s l t)
Ρυθμίσεις  A. Ημερομηνία (s l t)
Sätted  A. Kuupäev (s l t)
Asetukset  A. Päivämäärä (s l t)
Postavke  A. Datum (s l t)
Beállítások  A. Dátum (s l t)
Nuostatos A. Data (s l t)
Iestatījumi  A. Datums (s l t)
Innstillinger  A. Dato (s l t)
Ustawienia  A. Data (s l t)
Definições  A. Data (s l t)
Setări  A. Data (s l t)
Nastavitve  A. Datum (s l t)
Nastavenia  A. Dátum (s l t)
Inställningar  A. Datum (s l t)
Ayarlar  A. Tarih (s l t)
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*

B. Personal data
B. Dati personali
B. Persönliche Daten
B. Données personnelles
B. Persoonlijke gegevens
B. Datos personales
B. Личные данные

B. Лични данни
B. Osobní údaje
B. Personlige data
B. Προσωπικά στοιχεία
B. Kasutaja andmed
B. Henkilötiedot
B. Osobni podaci
B. Személyes adatok
B. Asmeniniai duomenys
B. Personīgie dati
B. Personlige opplysninger
B. Dane osobiste
B. Dados pessoais
B. Date personale
B. Osebni podatki
B. Osobné údaje
B. Personliga data
B. Kişisel veriler

* See next pages • Vedere le pagine seguenti • Siehe nächste Seiten  
• Voir pages suivantes • Zie volgende pagina’s • Consulte las páginas siguientes  
• См. следующие страницы •                                              • Виж следващите страници • Viz další stránky • Se de næste sider 
• Βλ. επόμενες σελίδες • Vaata järgnevatelt lehekülgedelt • Katso seuraavia sivuja • Vidi sljedeće stranice • Lásd a következő 
oldalakon • Žr. kitus puslapius • Skatiet nākamajās lappusēs • Se neste sider • Patrz kolejne strony • Consulte as páginas seguin-
tes • Vedeţi paginile următoare • Oglejte si naslednje strani • Pozrite si ďalšie stránky • Se följande sidor • Sonraki sayfalara bakın
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About stride length
•  The initial stride length value that blinks on the display is an estimated stride length 

calculated from the height setting. Set the actual stride length to use based on the 
type of walking you will do and your own physique.

•  To get the most accurate results, take 10 steps and then measure the stride length 
for one step (from toe to toe or from heel to heel).

•   If you walk quickly, then you will tend to take larger strides for each step. The moni-
tor can automatically adjust the stride length to match the pace of your walking.

•  The distance display is calculated by multiplying the adjusted stride length by the 
number of steps.

Informazioni sulla lunghezza del passo
•  Il valore iniziale della lunghezza del passo che lampeggia sul display è un valore stimato, 

calcolato in base al valore impostato per l’altezza. Impostare la lunghezza del passo effet-
tiva da utilizzare in base al tipo di camminata che si intende eseguire e al proprio fisico.

•  Per ottenere un risultato accurato, percorrere 10 passi, quindi misurare la lunghez-
za relativa ad ogni passo (da un alluce all’altro o da un tallone all’altro).

•   Se si cammina velocemente, i passi tenderanno ad essere più lunghi. Il dispositivo 
è in grado di regolare automaticamente il valore relativo alla lunghezza del passo in 
modo che corrisponda alla camminata dell’utilizzatore.

•  La distanza visualizzata viene calcolata moltiplicando per il numero di passi la 
lunghezza del passo sottoposta a correzione.

Zur Einstellung der Schrittlänge
•  Der Wert für die Schrittlänge, der anfangs im Display blinkt, ist ein Schätzwert, der anhand 

Ihrer eingegebenen Körpergröße berechnet wurde. Stellen Sie die tatsächliche, zugrunde 
zu legende Schrittlänge entsprechend Ihrer Art zu Gehen und Ihrem Körperbau ein.

•  Um möglichst genaue Ergebnisse zu erhalten, gehen Sie 10 Schritte und ermitteln 
Sie daraus die Länge eines einzelnen Schrittes (von Zehenspitze zu Zehenspitze 
oder von Ferse zu Ferse).

•   Wenn Sie schnell gehen, sind die einzelnen Schritte tendenziell länger. Der Monitor 
kann die Schrittlänge automatisch an Ihre Gehgeschwindigkeit anpassen.

•  Die angezeigte Strecke wird durch Multiplikation der angepassten Schrittlänge mit 
der Schrittanzahl berechnet.
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Délka kroku
•  Počáteční hodnota délky kroku, která bliká na displeji, je odhadovanou délkou kro-

ku vypočítaná z nastevné výšky. Nastavte skutečnou délku kroku v závislosti na 
typu chůze, kterou budete provádět, a také na tělesné stavbě.

•  Abyste získali co nejpřesnější výsledky, ujděte 10 kroků a poté změřte délku jed-
noho kroku (od špičky ke špičce, od paty k patě).

•   Pokud jdete rychle, budete mít tendenci dělat delší kroky. Monitor může automa-
ticky upravit délku kroku v závislosti na rychlosti chůze.

•  Zobrazená vzdálenost se vypočítává vynásobením upravené délky kroku po-
čtem kroků.

Om skridtlængde
•  Den startværdi for skridtlængde, der blinker i displayet, er en estimeret skridt-

længde beregnet på basis af den højde, der er indstillet. Indstil den faktiske 
skridtlængde, der skal bruges, på basis af den gangtype, du vil bruge, og din egen 
fysik.

•  For at opnå de mest nøjagtige resultater skal du tage 10 skridt og derefter måle 
skridtlængden for 1 skridt (fra tå til tå eller fra hæl til hæl).

•   Hvis du går hurtig, vil dine skridt være længere. Monitoren kan automatisk justere 
skridtlængden, så den passer til din ganghastighed.

•  Strækningsvisningen beregnes ved at dividere den justerede skridtlængde med 
antallet af skridt.

Σχετικά με το μήκος του διασκελισμού
•  Η αρχική τιμή του μήκους διασκελισμού* που αναβοσβήνει στην οθόνη είναι το 

εκτιμώμενο μήκος διασκελισμού που υπολογίζεται από τη ρύθμιση του ύψους. 
Ρυθμίστε το πραγματικό μήκος διασκελισμού που θα χρησιμοποιείται με βάση τον 
τύπο περπατήματος που θα χρησιμοποιήσετε και τη σωματική σας διάπλαση.

•  Για να επιτύχετε ακριβή αποτελέσματα, πραγματοποιήστε 10 βήματα και στη συ-
νέχεια μετρήστε το μήκος του διασκελισμού για ένα βήμα (από δάχτυλο σε δάχτυ-
λο ή από πτέρνα σε πτέρνα).

•   Εάν περπατάτε γρήγορα, τότε θα τείνετε να πραγματοποιείτε μεγαλύτερους δια-
σκελισμούς για κάθε βήμα. Η συσκευή παρακολούθησης μπορεί να προσαρμό-
ζει αυτόματα το μήκος του διασκελισμού ανάλογα με το ρυθμό του περπατήμα-
τός σας.

•  Η εμφανιζόμενη απόσταση υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το προσαρμοσμέ-
νο μήκος διασκελισμού με τον αριθμό των βημάτων.
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4
Attach product
Fissaggio del prodotto
Produkt anbringen
Fixation de l’appareil
Product bevestigen
Colocación del producto
Крепление изделия

Прикрепяне на продукта
Připnutí přístroje
Vedhæft produkt
Προσάρτηση προϊόντος
Seadme kinnitamine
Mittarin kiinnitys
Pričvrstite proizvod
A termék rögzítése
Pritvirtinkite prietaisą
Ierīces piestiprināšana
Feste produktet
Przypinanie urządzenia
Fixar produto
Ataşarea produsului
Pripni izdelek
Pripnutie zariadenia
Sätta fast enheten
Ürün ekle
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5

* See page 24 • Vedere a pagina 29 • Siehe Seite 34 • Voir page 39 • Zie pagina 44 
• Consulte la página 49 • См. стр. 54 •                                • Виж стр. 64 • Viz strana 69 
• Se side 74 • Βλ. σελίδα 79 • Vaata lehekülg 84 • Katso sivua 89 • Vidi stranicu 94 • Lásd a(z) 
99. oldal • Žr. 104 puslapį • Skatiet 109. lappusi • Se side 114 • Patrz strona 119 • Consulte a pági-
na 124 • Vezi pagina 129 • Oglejte si stran 134 • Pozrite str. 139 • Se sidan 144 • Bkz. sayfa 149

Checking todays results
Controllo dei risultati odierni
Ergebnisse von heute prüfen
Contrôle des résultats du jour
Resultaten van vandaag controleren
Comprobación de los resultados diarios
Проверка сегодняшних результатов

Проверка на днешните резултати
Kontrola dnešních výsledků
Kontrol af dagens resultater
Έλεγχος αποτελεσμάτων ημέρας
Tänaste tulemuste kontrollimine
Päivän tulosten tarkistelu
Provjera današnjih rezultata
A napi mérése eredmények megte-
kintése
Šios dienos rezultatų tikrinimas
Šodienas rezultātu apskatīšana
Kontrollere dagens resultater
Sprawdzanie bieżących pomiarów
Verifi car os resultados do dia
Verifi carea rezultatelor de azi
Preverjanje današnjih rezultatov
Kontrola dnešných výsledkov
Kontrollera dagens resultat
Bugünün sonuçlarının kontrolü

Press 
repeatedly

Total calories burned*              Activity calories*

Body fat burned

Trip steps*                                Steps

Elapsed days                           Distance
Exercise steps* 

Date       Time

Weekly exercise volume
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6
Memory
Memoria
Speicher
Mémoire
Geheugen
Memoria
Память

Памет
Paměť
Hukommelse
Μνήμη
Mälu
Muisti
Memorija
Memória
Atmintis
Atmiņa
Minne
Pamięć
Memória
Memorie
Pomnilnik
Pamäť
Minne
Hafıza

Press 
repeatedly

Exercise steps* 

Press repeatedly
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7
Resetting all
Azzerare tutto
Alles zurücksetzen
Réinitialisation totale
Alles resetten
Restablecer todo
Сброс всех значений

Нулиране на всички
Úplný reset
Nulstiller alt
Επαναφορά όλων
Kõigi väärtuste lähtestamine
Kaikkien arvojen nollaus
Resetiranje svih vrijednosti
Minden alapállapotba állítása
Visų nuostatų grąžinimas į pradinę 
padėtį
Visu parametru atiestatīšana
Nullstille alt
Kasowanie wszystkich danych
Redefinição total
Resetare tot
Ponastavitev vsega
Vymazanie všetkých údajov
Nollställa allt
Tümünün sıfırlanması

Press
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8
Resetting weekly Ex total/Trip steps
Azzerare attività/passi totali della settimana
Zurücksetzen wöchentlich Ex gesamt/Schritte pro Strecke
Réinitialisation du nombre total des exercices hebdoma-
daires/des pas effectués
Wekelijks trainingstotaal/stappenaantal voor tocht resetten
Restablecer Ex total semanal/pasos de excursión
Сброс еженедельного числа шагов во время упражне-
ний/во время прогулки

Нулиране на общо седмичните упражнения/стъпки
Reset týdenních hodnot pro Celkový počet zátěžových 
kroků / kroků za cestu
Nulstilller ugentlig motionstotal/turskridt
Επαναφορά εβδομαδιαίων βημάτων συνόλου άσκησης/
διαδρομής
Nädala treeningu hulga / teekonna sammude lähtestamine
Viikon harjoitusaskeleiden kokonaismäärän / matka-askelten 
nollaus
Poništavanje tjednih vrijednosti ukupnog vježbanja/svih 
prehodanih koraka
A heti összes gyakorlat/séta lépéseinek visszaállítása
Savaitės treniruočių skaičiaus / išvykos žingsnių nustaty-
mas į nulinę padėtį
Iknedēļas kopējā treniņa/pastaigas soļu skaita 
atiestatīšana
Nullstille ukentlig total treningsmengde/turskritt
Kasowanie tygodniowej sumy kroków ćw./kroków w cyklu
Redefinição do Ex (exercício) total/número de passos de 
percurso semanais
Resetare număr total de exerciţii/paşi uşori efectuaţi 
săptămânal
Tedenska ponastavitev celotne vadbe/vseh prehojenih 
korakov
Vymazanie celkového množstva cvičenia za týždeň/počtu 
krokov sledovaného úseku
Nollställa veckans totala motionsmängd/stegantal
Haftalık Egz. toplamı/Gezi adımlarının sıfırlanması

Press

Press

Press
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9

CR2032

Change battery
Sostituzione della batteria
Batterie wechseln
Remplacement de la pile
Batterij vervangen
Reemplazar pila
Замена батареи

Смяна на батерията
Výměna baterie
Skift batteri
Αλλαγή μπαταρίας
Patarei vahetamine
Pariston vaihto
Promjena baterije
Elemcsere
Elemento keitimas
Baterijas nomaiņa
Bytte batteri
Wymiana baterii
Troca de pilha
Schimbarea bateriei
Zamenjaj baterijo
Výmena batérie
Byta batteri
Pili değiştir
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10
Cleaning
Pulizia
Reinigung
Nettoyage
Reinigen
Limpieza
Чистка

Почистване
Čištění
Rengøring
Καθαρισμός
Puhastamine
Puhdistus
Čišćenje
Tisztítás
Valymas
Tīrīšana
Rengjøre
Czyszczenie
Limpeza
Curăţarea
Čiščenje
Čistenie
Rengöra
Temizleme
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Spálené kalorie / čas
Zobrazuje celkové množství kalorií (klidový metabolismus + kalorie pohybové aktiv-
ity) spálených mezi půlnocí a aktuálním časem.

Kalorie pohybové aktivity / spálený tuk 
Zobrazuje počet kalorií spálených během pohybové aktivity (například kancelářská 
práce) mezi půlnocí a aktuálním časem a množstvím spáleného tuku. 

Počet kroků během cvičení
Zobrazuje počet kroků provedených při pohybové aktivitě odpovídající hodnotě 
alespoň 3 MET a Celkovému počtu zátěžových kroků za týden.

MET (metabolický ekvivalent)
Vyjadřuje intenzitu cvičení jako poměr této intenzity k intenzitě při odpočinku. 
V průměru během sezení vyvíjíme aktivitu odpovídající 1 MET, při normální klidné 
chůzi (4 km/h) vyvíjíme aktivitu odpovídající hodnotě 3 MET.

Kroky za cestu
Kromě normálního počtu kroků zobrazuje také celkový počet kroků a
počet dní. Tuto hodnotu lze kdykoli resetovat, je užitečná při počítání kroků pro 
určitou vzdálenost nebo období.

Funkce úspory energie baterie
Za účelem úspory energie baterie se displej přístroje sám vypne, pokud po dobu  
5 minut nedochází ke stisku žádného tlačítka. Přístroj však pokračuje v monitor-
ování počtu kroků.
Stiskem tlačítka s, l nebo t displej znovu zapnete.
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Poznámky k bezpečnosti
 Jsou použity tyto symboly:
 Upozornění: Nesprávné použití může vést ke zranění osob nebo poškození  
 majetku.

 Upozornění:
•  Při joggingu se nedívejte na displej. Vždy při kontrolování displeje zastavte na 

bezpečném místě. 
•  Dříve než se pustíte do programu na snížení hmotnosti nebo cvičebního progra-

mu, poraďte se s lékařem nebo poskytovatelem zdravotní péče.
•  Udržujte mimo dosah dětí.
•  Pokud se cítíte unavení nebo pociťujete při tréninku bolest, odpočiňte si. Pokud 

bolest či potíže přetrvávají, ihned přestaňte s trénováním a obraťte se na svého 
lékaře.

•  Pokud dítě spolkne baterii, kryt baterie nebo šroub, poraďte se okamžitě s léka-
řem.

•  Držíte-li přístroj za řemínek, neotáčejte jím. Hrozí nebezpečí úrazu.
•  Nevkládejte přístroj do zadní kapsy kalhot. Mohlo by dojít k jeho poškození, když 

se posadíte.
•  Pokud se Vám tekutina z baterie dostala do očí, ihned si je vypláchněte velkým 

množstvím čisté vody. Okamžitě se poraďte s lékařem.
•  Pokud Vám tekutina z baterie potřísnila pokožku nebo oblečení, ihned postižené 

místo opláchněte velkým množstvím čisté vody.
•  Dejte pozor, abyste baterii vložili správně.
•  Vždy používejte správný typ baterie.
•  Prázdnou baterii ihned vyměňte za novou.
•  Pokud přístroj nebudete po delší dobu používat (cca 3 měsíce nebo déle), vyjmě-

te z něj baterii.
•  Neodhazujte baterii do ohně, mohla by explodovat.
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Případy, kdy přístroj nemusí být schopen počítat kroky správně 

Nepravidelný pohyb
• Je-li přístroj umístěn v tašce, která se pohybuje nepravidelně.
• Je-li přístroj zavěšen za pasem nebo na tašce.

Nepravidelné tempo chůze
• Pokud šoupete nohama nebo máte na nohou nevhodnou obuv (sandály apod.).
• Při pohybu v davu, kde není možno udržovat stálé tempo chůze.

Nadměrný vertikální pohyb nebo vibrace
• Při vstávání a sedání.
• Při vykonávání jiných sportů než chůze.
• Při chůzi po schodech nebo strmém svahu.
•  Je-li přístroj vystaven vertikálním nebo horizontálním vibracím v dopravním 

prostředku (např. na kole nebo v autě, vlaku, autobuse atd.).

Při velmi pomalé chůzi

Poznámka: 
Aby se zabránilo přičtení kroků, které nejsou součástí chůze, nezobrazí přístroj 
počet kroků během prvních 4 sekund chůze. Pokud pokračujete v chůzi po dobu 
delší než 4 sekundy, zobrazí přístroj počet kroků za první 4 sekundy a dále 
pokračuje v počítání.
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Technické údaje
Název výrobku  Calori Scan
Typ  HJA-306-EPK/HJA-306-EGD/HJA-306-EW
Zdroj napájení  3V lithiová baterie typu CR2032
Životnost baterie  Přibližně 6 měsíců* (při denním použití po dobu 12 hodin)
   Poznámka: Dodaná baterie je pro zkušební použití. Tato baterie se 

může vybít během 6 měsíců.
Rozsah měření Kroky  0 až 999 999 kroků
  Vzdálenost chůze  0,0 až 999,9 km
  Celková hodnota spálených kalorií  0 až 59 999 kcal
  Celkový počet zát. kroků za týden  0,0 až 999,9 zát. kroků
  Zátěžové kroky  0 až 999 999 kroků
  Spálený tuk  0,0 až 999,9 g
  Kalorie pohybové aktivity  0 až 59 999 kcal
  Kroky za cestu  0 až 999 999 kroků
  Počet dnů cesty  1 až 9 999 dnů
  Čas  0:00 až 23:59
Kapacita paměti 1 až 7 dnů
Rozsah nastavení  Datum: 1. ledna 2010 až 31. prosince 2040
  Čas: 0:00 až 23:59 (24hodinové zobrazení)
  Datum narození: 1. ledna 1900 až 31. prosince 2040
  Pohlaví: Muž/žena
  Hmotnost: 30 až 136 kg v jednotkách hmotnosti po 1 kg
  Výška: 100 až 199 cm v jednotkách délky po 1 cm
  Délka kroku: 30 až 120 cm v jednotkách délky po 1 cm
Provozní teplota / 
vlhkost -10 °C až +40 °C / 30% až 85% RV
Zevní rozměry Přibližně 78,0 (Š) x 33,0 (V) x 10,0 (H) mm
  (Oblast tlačítek: přibližně 11,0 mm)
Hmotnost  Přibližně 25g (včetně baterie)
Obsah   Monitor pohybové aktivity, řemínek, spona, 3V lithiová baterie typu 

CR2032 a návod k použití

Tyto údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Tento produkt společnosti OMRON je 
vyráběn za dodržení přísných podmínek zajištění kvality společnosti OMRON HEALTHCARE Co., 
Ltd. Japonsko.
* Životnost nové baterie je založena na testování společnosti OMRON.
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Společnost OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V na tento výrobek poskytuje ode 
dne nákupu 2letou záruku. Záruka se nevztahuje na baterii, na balení nebo na škody 
způsobené jakýmkoli nesprávným zacházením (jako například pádem nebo fyzickým 
poškozením). Uplatňovaná záruka může vést k nahrazení výrobku, jen pokud je 
výrobek vrácen s původní fakturou / dokladem o koupi.

Označení CE potvrzuje soulad s evropskou směrnicí EMC  
2004/108/EC.

Likvidace baterie dle EU směrnice 2008/12/ES
Baterie nejsou součástí běžného komunálního odpadu. Baterie musíte 
vrátit na místě sběru komunálního odpadu nebo na místě, kde se tyto 
baterie prodávají.

Likvidace elektrických a elektronických zařízení dle směrnice EU 
2002/96/ES
Tento produkt není likvidován jako běžný komunální odpad, ale musí být 
odevzdán na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických 
zařízení. Další informace obdržíte od příslušných správních institucí, spo-
lečností zabývajících se likvidací odpadu nebo maloobchodních prodejců, 
kteří tento produkt prodávají.



Manufacturer  OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto,
 617-0002 JAPAN

EU-representative  OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
 Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, THE NETHERLANDS
 www.omron-healthcare.com

Production facility OMRON (DALIAN) CO., LTD.
 Economic & Technical Development Zone Dalian
 116600, CHINA

Subsidiary  OMRON HEALTHCARE UK LIMITED
 Opal Drive, Fox Milne Milton Keynes 
 MK15 0DG, U.K.

 OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
 Gottlieb-Daimler-Strasse 10, 68165 Mannheim, GERMANY
 www.omron-healthcare.de

 OMRON Santé France SAS
 14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANCE
 www.omron-sante.fr
 Made in China
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