
Hrudný pás textilný – Bluetooth Smart pre mobilné telefóny a aplikácie.

Nasadenie hrudného pásu. Hrudný snímač sa upína pomocou 
elastického pásu okolo hrude. Pás nasaďte plastovou časťou s 
logom na stred hrude, tak aby elektródy (pogumované časti s 
vnútornej strany) sa dotýkali priamo pokožky v oblasti pod 
prsiami. Pomocou nastavovacej pracky na elastickom páse si 
upravte dĺžku pásu tak, aby dobre obopínal hrudník, netlačil, ale 
ani sa neposúval pri pohybe. 
Upozornenie: zariadenie je vodeodolné nie vodotesné. Odoláva 
vlhku a stekajúcej vode. Nie je určené na plávanie a potápanie.

Ako sprevádzkovať hrudný pás:
1. Navlhčite elektródy (pogumované časti s vnútornej strany) slinami, alebo vodou a založte si

pás okolo hrude podľa postupu uvedeného vyššie. Nasadením pásu na telo sa pás aktivuje 
a je pripravený na spárovanie s vašim smart telefónom.

2. Aktivujte si Bluetooth na vašom mobilnom zariadení.
3. Otvorte si aplikáciu na vašom zariadení cez, ktorú budete tep srdca merať a zaznamenávať 

a postupujte podľa inštrukcií k aplikácii. Upozornenie: nastavenia môžu byť rôzne, menia sa
od aplikácie k aplikácii.

Výmena batérie: Otvorte kryt batérie pomocou mince v proti 
smere hodinových ručičiek. Vyberte starú batériu a založte novú
3V lítiovú batériu typ CR2032 plus pólom smerom hore 
a zatvorte kryt a pritiahnite v smere hodinových ručičiek. 
Používajte značkové batérie predĺžite si tým dobu výmeny.  
Použitú batériu nevyhadzujte do domového odpadu, ale 
ju odovzdajte do zberne v súlade zo zákonom o 
odpadoch. 

Kompatibilita: kompatibilitu vášho zariadenia s týmto Bluetooth Smart hrudným pásom si 
môžete overiť na tejto web stránke 
www.bluetooth.com/Pages/Bluetooth-Smart-Devices.aspx

Odporúčania na údržbu: po skončení aktivity vždy pás opláchnite pod tečúcou vodou, aby ste 
ho zbavili čiastočiek potu a soli. Textilnú časť hrudného pásu môžete aj oprať (nikdy neperte 
stredovú časť – senzor!!!). Po opláchnutí pás osušte a odložte na suché miesto tak, aby aspoň 
jedna strana elastického pásu nebola pripnutá k senzoru, tým zamedzíte samovoľnej aktivácii a 
následnému vybitiu batérie. 

Záručná doba je 24 mesiacov a vzťahuje sa na výrobné a materiálové vady, 
nevzťahuje sa však na batériu a závady spôsobené nesprávnym používaním. Vždy 
používajte zariadenie v súlade s návodom. Pred zaslaní zariadenia na reklamáciu si ešte raz 
starostlivo prečítajte návod a skontrolujte batériu.  V prípade akejkoľvek reklamácie sa 
obráťte na predajcu, alebo priamo kontaktujte dovozcu pre Slovensko. Zariadenie, spolu 
s dokladom o zakúpení a kompletným kontaktom pošlite na adresu : SK-Profi Bike s.r.o., Zvolenská 
cesta 23, 974 01 Banská Bystrica, tel. 048 4151 001, info@skprofibike.sk, www.skprofibike.sk 
V prípade, že vaša reklamácia bude uznaná, zariadenie vám bude vymenené, alebo opravené 
bezodplatne. V prípade zistenia chyby spôsobenej užívateľom, vám bude oprava účtovaná spolu 
s poštovným. V prípade drahšej opravy, budete najskôr kontaktovaný a o tejto veci upovedomený.

http://www.skprofibike.sk/
http://www.bluetooth.com/Pages/Bluetooth-Smart-Devices.aspx

