
                                 Г А Р А Н Ц И О Н Н А     К А Р Т А 
    Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. 
Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит  
за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача. 
     Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка  
съгласно „Закон за защита на потребителите” 
     Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси: 

 
          София, ул. “Хан Аспарух" 1    тел.:  952-51-44 
          София, бул. “Прага" 22                                                 тел:   851-05-05       
          Пловдив, ул. “Самара" 20    тел.:  96-23-16 
          Варна, ул. “Поп Харитон" 10    тел.:  60-04-24 
          Русе, бул. “Съединение" 37    тел.:  83-60-75 
          Стара Загора, ул. “Ген. Столетов" 113 (сградата на НТС)            тел.:  62-45-52 
          Плевен, ул. “Д. Константинов” 23     тел.:  82-28-22 
          Бургас, ул. „Христо Ботев” 97    тел.:  84-22-00 
          Велико Търново, ул. „Мармарлийска” 35   тел.:  67-03-62 
 

 
ИНСТРУКЦИИ  ЗА  ПОЛЗВАНЕ НА 

ЧАСОВНИК  С  ПУЛСМЕТЪР  И  КАЛОРИМЕТЪР  No. 860107 
 
Сверяване на час и дата 
С бутон MODE (режим) изберете режим на показване на час и 
дата. Натиснете и задръжте бутон SET докато на дисплея започне 
да мига текст YEAR (година). С бутон ST/SP (старт/стоп) задайте 
стойност и потвърдете с натискане на бутон SET. Следвайки 
същата процедура последователно задайте MONTH (месец), DAY 
(ден), HOUR (час), MIN (минути), BIRTH (година, месец и ден на 
раждане), SEX (пол F-жена / M-мъж) и WEIGHT (тегло 1 килограм 
= 2.2046 паунда). 
 
Задаване на аларма 
С бутон MODE изберете режим на показване на аларма. 
Натиснете и задръжте бутон SET докато на дисплея започне да 
мига текст ALARM (аларма). С бутон ST/SP задайте стойност за 
час и потвърдете с натискане на бутон SET. Задайте минути и 
потвърдете с бутон SET. 
 
Хронометър 
С бутон MODE изберете режим хронометър. Натиснете и задръжте бутон SET докато на дисплея започне 
да мига текст CHRON (хронометър). С бутон ST/SP пускате и спирате хронометъра. С бутон RESET 
нулирате хронометъра.  Ако при пуснат хронометър натиснете  бутон RESET хронометърът ще замрази 
стойността но няма да спре измерването на времето. При повторно натискане на бутон RESET ще покаже 
отчитаната стойност. За да нулирате първо спрете хронометъра с бутон ST/SP а след това натиснете 
RESET. 
Измерване на пулс 
С бутон MODE изберете режим на показване на аларма. Натиснете и задръжте бутон SET докато на 
дисплея се покаже текст PULSE (пулс). Натиснете и задръжте бутон SET докато на дисплея се покаже 
съобщение TOUCH SENSOR. Поставете пръст върху червения сензор. Не натискайте. Изчакайте докато на 
дисплея се появи измерената стойност. 
 
Изчисляване на калории 
Изчисляването е точно в случай, че упражненията са с приблизително постоянно/равномерно 
натоварване  - велоергометър/бягане и др. подобни.  С бутон MODE изберете режим EXRCS. С бутон 
ST/SP стартирайте хронометъра. Непосредствено след приключване на упражненията спрете 
хронометъра, натиснете  SET. Ще се появи символ сърце. Натиснете и задръжте докато се покаже текст 
TOUCH SENSOR. Поставете пръст върху червения сензор. Не натискайте. Изчакайте докато на дисплея се 
появи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


