
Pred použitím si pozorne prečítajte inštrukcie.
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Dôležité informácie
• Pred použitím si pozorne prečítajte inštrukcie a uschovajte tento návod na budúce použitie.
•  Nedovoľte, aby sa Dobíjacie stopky na meranie rýchlosti Speed   Trackers dostali do kontaktu 

s vodou alebo inými tekutinami.
•  Na dobíjanie Dobíjacich stopiek na meranie rýchlosti Speed   Trackers používajte len napájací 

adaptér, ktorý je súčasťou balenia. 
•  Čistenie zariadenia môže vykonávať jedine dospelá osoba.
•  Zariadenia, ktoré môžu byť čistené s kvapalinami, musia byť pred čistením odpojené 

od napájacieho adaptéra.
•  Uistite sa, že je zariadenie pred začatím čistenia vypnuté.
•  Na čistenie Dobíjacích stopiek na meranie rýchlosti Speed   Trackers 

použite jemne navlhčenú handričku.

Informácie o bezpečnosti
•  Dobíjacie stopky na meranie rýchlosti Speed   Trackers sú dodávané s tromi dobíjacími batériami 

typu 1.2V ZM20H NiMH.
•  Používajte len batérie predpísaného typu a nemiešajte staré a nové batérie.
•  Batérie môže vkladať alebo meniť len dospelá osoba.
•  Vymeňte všetky batérie v rovnakom čase.
•  Nepoužívajte súčasne nabíjacie batérie a nebíjateľné alkalické batérie.
•  Vložte batérie so správnou polaritou. Póly  +  a  –  musia byť vložené v správnom smere ako je to 

vyznačené vo vnútri priestoru pre batérie.
•  Napájacie svorky sa nesmú skratovať.
•  Zaistite, aby všetky použité batérie boli zlikvidované správnym spôsobom.
•  Nedovoľte, aby sa batérie dostali do styku s kvapalinami alebo inými tekutinami. 
•  Pred dlhodobejším skladovaním sa odporúča nabiť dobíjateľné batérie. 

Vkladanie a výmena batérií
•  Použite malý skrutkovač na odskrutkovanie skrutiek na kryte batérií v proti smere hodinových 

ručičiek a povoľte skrutku. Odstráňte skrutky a kryt na batérie.
•  Odstráňte vybité batérie a zodpovedne ich zlikvidujte.
•   Vložte nové batérie presne tak ako je to naznačené vo vnútri. Póly  +  a  –  musia byť vložené 

v správnom smere ako je to vyznačené vo vnútri priestoru pre batérie. 
•   Založte kryt späť na pôvodné miesto a priskrutkujte ho pomocou skrutkovača v smere 

hodinových ručičiek a úplne dotiahnite. Pozor, skrutky neprekrúcajte.

Nevhodné
pre deti

do 3 rokov.
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Spoznajte dobíjacie stopky 

Používanie dobíjacích stopiek
Váš Speed   Tracker meria čas, vzdialenosť a rýchlosť. Zadajte 
vzdialenosť, spustite meranie rýchlosti a priemerná rýchlosť 
za stanovenú vzdialenosť sa vám vypočíta automaticky. 
Výsledok je možné zobraziť (prepínaním 3 módov) v míľach za 
hodinu (mph), kilometroch za hodinu (km/h) alebo v metroch 
za sekundu (m/s).

Nastavenie vzdialenosti
Stlačte a podržte okrúhle tlačidlo pre nastavenie vzdialenosti. 
Prvá číslica pre nastavenie vzdialenosti začne blikať. Ak 
chcete vybrať ďalšie číslice pre nastavenie vzdialenosti, 
stláčajte okrúhle tlačidlo znova. Pre zvyšovanie vzdialenosti 
stláčajte tlačidlo pre „zvyšovanie vzdialenosti“. Keď hodnota 
dosiahne číslo 9, stlačením tlačidla „zvyšovanie vzdialenosti“ 
sa opäť obnoví číslica 0. Akonáhle nastavíte požadované 
číslo, stlačte okrúhle tlačidlo pre nastavenie vzdialenosti 
znova, aby ste mohli prípadne nastaviť ďalšiu číslicu. 
Pokračujte, kým požadovaná vzdialenosť nie je nastavená.

Meranie času
Akonáhle je vzdialenosť nastavená, začnite merať čas 
stlačením tlačidla štart/stop/reset. Pre ukončenie merania 
stlačte znova tlačidlo štart/stop/reset. Na displeji sa zobrazí 
čas a priemerná rýchlosť za stanovenú vzdialenosť. Pre 
vynulovanie nameraných hodnôt stlačte tlačidlo štart/stop/reset.

prepínač módov

zvyšovanie vzdialenosti

digitálny displej

štart/stop/reset

nastavenie vzdialenosti
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Zmena jednotiek 
Po ukončení merania sa na displeji zobrazí čas a priemerná rýchlosť za stanovenú vzdialenosť. 
Zobrazenie jednotiek priemernej rýchlosti môžete zmeniť tak, že opakovane stlačíte tlačidlo „na 
prepínanie módov“. Na výber máte 3 možnosti zobrazenia: v míľach za hodinu (mph), kilometroch 
za hodinu (km/h) alebo v metroch za sekundu (m/s).

Režim nízkej spotreby
V úspornom režime sa LCD displej vypne, aby sa predĺžila životnosť batérie. Stlačením 
ľubovoľného tlačidla sa stopky prebudia a všetky údaje sa zachovajú. Stopky na meranie rýchlosti 
Speed   Trackers sa prepnú do režimu nízkej spotreby v prípade, že s nimi nebudete pracovať 
dlhšie ako 10 minút alebo budú merať čas viac než 24 hodín nepretržite. Stopky sa prepnú do 
režimu nízkej spotreby aj v prípade, ak sú umiestnené v nabíjacej stanici bez pripojenia externého 
napájacieho apaptéra. 

Nabíjanie batérie
Dobíjacie stopky na meranie rýchlosti 
Speed   Trackers sú z dôvodu jednoduchšej 
prepravy a skladovania dodávané v špeciálnom kufríku. 
Tento kufrík zároveň slúži ako nabíjacia stanica 
na dobíjanie batérií. Pred dlhodobejším skladovaním sa 
odporúča nabiť batérie. Kufrík môže byť upevnený na 
stenu a pre zabezpečenie je ho možné zaistiť visiacim zámkom.

Medzinárodný adaptér
Nabíjacia stanica je dodávaná s multiregionálnym adaptérom. Adaptér 
sa dodáva s UK koncovkou, ale tú môžete jednoducho vymeniť za 
vhodnú koncovku vo vašej krajine. Stlačte tlačidlo a vyberte UK 
koncovku, nahraďte ju požadovaným modulom koncovky. Zasuňte 
koncovku, keď začujete cvaknutie, znamená to, že ste ju zasunuli 
správne. Bezpečne izolovaný napájací adaptér, ktorý sa používa 
s nabíjacou stanicou, by mal byť pravidelne kontrolovaný kvôli 
potenciálnemu nebezpečenstvu, akým je poškodenie kábla, šnúry, 
koncovky, puzdra a iných častí. V prípade nejakého poškodenia, sa 
nabíjacia stanica nemôže používať, kým sa prípadné poškodenia 
neopravia.

•  Nabíjacia stanica nie je vhodná pre deti do 3 rokov.
•  Napájací adaptér nie je hračka.
•  Nabíjacia stanica sa môže používať iba s odporúčaným napájacím adaptérom.

UK koncovka

prepravy a skladovania dodávané v špeciálnom kufríku. 

na dobíjanie batérií. Pred dlhodobejším skladovaním sa 
odporúča nabiť batérie. Kufrík môže byť upevnený na 
stenu a pre zabezpečenie je ho možné zaistiť visiacim zámkom.
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Typ batérie 3x 1.2V ZM20H NiMH

Napájanie Vstup: medzinárodný napájací adaptér
100-240V 50/60 Hz. UK, EU, US, CN & AU
Výstup: 7.5V 200mA

Životnosť batérie cca 30 hodín (meranie času)

Doba nabíjania cca 15 hodín

Problém Dobíjacie stopky na meranie rýchlosti Speed Trackera  
sa nezapnú.

Riešenie Batéria je slabá. Dobite batérie použitím nabíjacej stanice.

Problém Batéria sa nenabíja.

Riešenie Uistite sa, že svieti červené LED svetielko na nabíjacej stanici.

Problém Displej je prázdny.

Riešenie Stopky na meranie rýchlosti Speed   Trackers sa prepli do režimu 
nízkej spotreby. Stopky opäť prebudíte stlačením ľubovoľného 
tlačidla. 

Technické špecifikácie

Poradca pri ťažkostiach
Dobíjacie stopky na meranie rýchlosti Speed   Trackers sú navrhnuté tak, aby pracovali spoľahlivo 
a zodpovedne v normálnych podmienkach. Je však možné, že sa vyskytne problém. Predtým, než 
kontaktujete technickú podporu, pozrite si nasledujúcu tabuľku:

Podpora a záruka
Produkt je chránený ročnou záručnou dobou v prípade problémov, ktoré sa vyskytnú pri bežnom 
používaní. Zlým zaobchádzaním s Dobíjacími stopkami na meranie rýchlosti Speed Trackers alebo 
ich otváraním z iného dôvodu ako výmena batérií, porušujete záručné podmienky. Všetky opravy 
mimo záruky budú podliehať poplatkom.
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