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DŮLEŽITÉ:
Tyto hodinky neslouží pro lékařské účely, ale pro obecný přehled. Byly navrženy k měření 
spálených kalorií během cvičení a tepové frekvence (bez použití hrudního pásu) podle 
věku, váhy a pohlaví. Poraďte se s doktorem před zahájením cvičebního programu.

Před prvním použitím nastavte datum a čas, poté svůj věk, váhu a pohlaví. Tyto informace 
se uloží do paměti hodinek. Před zahájením cvičení pak jen zapnete vnitřní počítač. Po 
skončení cvičení počítání vypnete, stisknete tlačítko SET a dotknete se senzoru.
Hodinky jsou schopné určit kolik jste spálili kalorií během cvičení. Hodinky Vám také 
ukážou, ve které z pěti zón jste cvičili. Hodinky také nabízí tyto funkce:
- Čas a kalendáře
- Denní alarm a hodinové označení
- Stopky s mezičasem
- Počítání spálených kalorií
- Stanovení tepové frekvence



Nastavení času, data a osobních parametrů:

1.Stiskněte tlačítko MODE, dostanete se do režimu času a kalendáře a v 
horním řádku se objeví datum.
2. Zatímco jste v tomto režimu, stiskněte a podržte na 2 sekundy tlačítko
SET. Na displeji se objeví slovo „YEAR“ a rok 2000 začne blikat.
Stiskněte tlačítko „ST/SP“ pro zvýšení hodnoty.
3. Stiskněte opět SET a posunete se do nastavení měsíce. Stiskněte
„ST/SP“ pro nastavení aktuálního měsíce 1-12.
4. Stiskněte opět SET a posunete se do nastavení dne. Stiskněte
„ST/SP“ pro nastavení aktuálního měsíce 1-12.
5. Stiskněte opět SET a posunete se do nastavení hodin. Stisknutím „ST/SP“ nastavíte 
hodiny v rozmezí 1 – 12 (dopolední čas). Pokud chcete nastavit odpolední čas 1 – 12, 
stiskněte opět „ST/SP“ až uvidíte malé „P“ na displeji.
6. Stiskněte opět SET a posunete se do nastavení minut. Stiskněte tlačítko ST/SP pro 
nastavení minut v rozmezí 1 – 59.
7. Stiskněte opět SET a posunete se do nastavení roku narození. Stiskněte tlačítko ST/SP 
pro nastavení roku narození v rozmezí 1920 – 2010.
8. Stiskněte opět SET a posunete se do nastavení měsíce narození (2 poslední blikající 
číslice). Stiskněte tlačítko ST/SP pro nastavení roku narození v rozmezí 1 - 12.
9. Stiskněte opět SET a posunete se do nastavení dne narození. Uvidíte 2 malé blikající 
číslice. Stiskněte tlačítko ST/SP pro nastavení roku narození v rozmezí 1 - 31.
10. Stiskněte opět SET a posunete se do nastavení pohlaví. Stiskněte tlačítko ST/SP pro 
přepnutí mezi M (muž) nebo F (žena).
11. Stiskněte opět SET a posunete se do nastavení váhy. Stiskněte tlačítko ST/SP pro 
nastavení váhy v rozmezí 50 – 600 liber. Pokud vážíte méně než 50 liber nebo více než 
600 liber, nastavte nejmenší nebo největší možnou hodnotu pro přesnější měření. 
(stisknutím tlačítka RESET pro načtení kilogramů)
12. Opět stiskněte SET pro ukončení nastavení a vrátíte se do režimu času a kalendáře.

Nastavení budíku:

1. Stisknutím tlačítka MODE se dostanete do režimu budíku, na
displeji se objeví slovo ALARM (dle obrázku)
2. Podržte tlačítko SET dokud neuslyšíte pípnutí a první dvě číslice
nezačnou blikat.
3. Stisknutím tlačítka ST/SP nastavíte požadovanou hodnotu.
(písmeno P nalevo označuje odpolední čas).
4. Stiskněte opět SET pro nastavení minut. Stisknutím tlačítka ST/SP
nastavíte v rozmezí 1 – 59.
5. Stiskněte opět SET pro ukončení nastavení a návrat do režimu Času a kalendáře,
v pravém horním rohu se objeví ikona budíku.
6. Pro zapnutí/vypnutí budíku stiskněte tlačítko ST/SP v režimu Alarmu. Pokud je budík 
zapnutý, svítí v pravém horním rohu ikona.
7. Pro nastavení funkce zvukového označení hodin CHIME stiskněte tlačítko RESET v 
režimu Alarm. Jakmile je funkce zapnutá, objeví se malý zvonek v pravém horním rohu a 
hodinky každou hodinu pípnou.



Režim stopek
1. Stisknutím tlačítka MODE se dostanete do režimu stopek, na displeji se
objeví slovo CHRON (dle obrázku).
2. Stiskněte tlačítko ST/SP pro spuštění nebo zastavení stopek.

Mezičas

1. Jakmile jste v režimu stopek a běží měřený čas, stiskněte tlačítko RESET.  Čas se na 
displeji zastaví, ale bude dále běžet v pozadí. 
2. Stiskněte opět RESET a čas se opět spustí, hodinky zobrazují čas od doby, kdy byly 
stopky poprvé spuštěny.

Režim měření pulsu

1. Stisknutím tlačítka MODE se dostanete do režimu měření pulsu, na displeji
se objeví slovo PULSE a malá značka srdce začne blikat v horním levém
rohu (dle obrázku).
2. Podržte 2 vteřiny tlačítko SET až uslyšíte pípnutí a na displeji začnou blikat
slova „TOUCH SENSOR“
3. Lehce podržte tlačítko SENSOR dokud se puls nezměří. (Heslo „TOUCH
SENSOR“ se změní na „PULSE“ a malé srdíčko začne blikat)

Výpočet spálených kalorií

Pozn.: Pokud plánujete cvičení s konstantním tempem (kolo, běžecký pás…), použijte 
funkci pro změření spálených kalorií.

1. Stisknutím tlačítka MODE se dostanete do režimu měření spálených kalorií, na displeji 
se objeví slovo EXRCS.
2. Stisknutím tlačítka ST/SP spustíte měření času a můžete začít cvičit.
3. Po skončení cvičení stiskněte opět tlačítko ST/SP pro ukončení měření času.
4. Stiskněte tlačítko SET, displej zmizí a uvidíte malou značku srdce v horním levém rohu.
5. Podržte 2 vteřiny tlačítko SET dokud neuvidíte heslo „TOUCH SENSOR“.
6. Lehce stiskněte tlačítko SENSOR, heslo „TOUCH SENSOR“ se změní na „PULSE“ a 
malé srdíčko začne blikat.
7. Po 16 vteřinách se na displeji zobrazí číslo a písmena CA. Číslo označuje počet kalorií, 
které jste během cvičení spálili. Na displeji se také zobrazí proužky označující tréninkovou 
zónu, ve které jste cvičili (jeden proužek označuje nejnižší zónu a 5 proužků nejvyšší 
zónu).

Pozn.: Při měření se snažte prst držet na senzoru v klidu a nehýbejte s ním.

Měření spálených kalorií a tepu během cvičení
Pozn.: pokud plánujete cvičení s různou intenzitou zátěže, použijte tuto funkci. 

1. Stisknutím tlačítka MODE se dostanete do režimu měření spálených kalorií, na displeji 
se objeví slovo EXRCS.



2. Stisknutím tlačítka ST/SP spustíte měření času a můžete začít cvičit.
Pozn.: stisknutím tlačítka MODE můžete opustit režim cvičení a změřit tak puls. Jakmile se
vrátíte do režimu cvičení, měřič si ponechá hodnotu celkového času cvičení.
3. Pokud jsou hodinky v režimu cvičení a vy skončíte trénink, stiskněte tlačítko ST/SP pro 
ukončení počítání.
4. Stiskněte a uvolněte tlačítko SET, obrazovka zmizí a v horní rohu uvidíte malé srdíčko.
5. Opět stiskněte a uvolněte tlačítko SET a uvidíte na displeji malý proužek, srdíčko zmizí. 
Pokud jste cvičili v 1.tréninkové zóně, stiskněte a podržte tlačítko SET. Po 2 vteřinách se 
objeví počet spálených kalorií.
6. Pokud byl Váš trénink namáhavější, stiskem tlačítka SET nastavíte počet proužků dle 
náročnosti tréninku.
7. Jakmile nastavíte zónu, které odpovídá Váš trénink, podržte tlačítko SET dvě vteřiny a 
zobrazí se počet spálených kalorií.

Tipy pro měření:
- prst na senzor přiložte celým otiskem, ne jen špičkou prstu.
- pokud Vám prst zbělá, tlačíte příliš silně. 
- před měřením si prst zahřejte
- vyhněte se při měření jasnému světlu
- během měření stůjte v klidu a nemluvte
- jakmile stisknete tlačítko SET pro zahájení měření, co nejrychleji stiskněte senzor
- sundejte si prsten nebo cokoliv, co by mohlo omezovat průtok krve.

Důležité: následující faktory mohou způsobit špatné měření pulsu a kalorií.
- arytmické pulsní vlny jsou nestabilní, proto je nelze správně senzorem naměřit
- arterioskleróza nebo jiné problémy s cirkulací krve
- silná kůže by mohla bránit průchodu světla skrz špičku prstu a senzor by tak nemusel 
naměřit hodnotu

Měření během cvičení:
Vaše tepová frekvence klesá rychle po skončení cvičení. Čím dříve tedy zahájíte měření, 
tím přesnější bude naměřená hodnota.
 

Životnost baterie:
Životnost baterie a kvalita měření pulsu závisí především na frekvenci kontroly pulzu. 
Pokud si puls měříte jednou za den, pak je baterie schopná vydržet až 1 rok.
Baterii CR2032 vyměňte pokud:
- displej se utlumí
- zvuk zní zvláštně
- hodinky resetují do výchozích hodnot
- při poruše hodinek



Zóny tepové frekvence:

Zóna 1 - Volné aktivity; menší než 90 bpm (beat per minute)
Toto je nejbezpečnější a nejpohodlnější zóna. V této zóně vykonáváte takové aktivity, které
nevyžadují přílišnou námahu. V této cvičební zóně budete zdravější, ale neposílíte ani si 
nezvýšíte fyzičku. Pokud jste z formy nebo máte problémy se srdcem a nechcete příliš 
horlivě cvičit, je tato zóna určená právě pro Vás. Je to také zóna vhodná pro zahřání před 
tréninkem nebo vychladnutí po tréninku. Pokud je Vaše klidová tepová frekvence nad 
90bpm, poraďte se s lékařem kvůli vhodnému cvičebnímu programu.

Zóna 2 - Lehké aktivity; 91 – 120 bpm
Vhodné pro lehké běhání. V této zóně probíhá jednoduchý trénink, při kterém zvýšíte 
srdeční tep a dochází k uvolňování tuku z buněk do svalů. Někteří lidé tuto zónu nazývají 
jako „zóna spalování tuků“, protože až 85% kalorií spálíte právě v této zóně. Lidé s horší a 
lepší fyzičkou spalují tuk rozdílně. Čím více jste fit, tím efektivněji využijete tuk pro udržení 
zdravé hmotnosti. Ve vyšší zóně, pokud jste více cvičili a neshodili podle představ, může 
být problém v příliš usilovném cvičení v krátkodobém úseku a je potřeba, aby jste se opět 
vrátili do této zóny a cvičili delší časový úsek pro spálení co nejvíce kalorií.

Zóna 3 – Středně náročné aktivity; 121 – 140 bpm
V této zóně si zlepšujete svou funkční kapacitu. Rozšiřují se Vám cévy, zlepšujete 
kapacitu plic a dechovou frekvenci, zároveň posilujete srdce. Metabolizujete tuky a 
sacharidy v poměru 50 : 50.

Zóna 4 – Náročné aktivity; 141 – 160 bpm
Této zóny dosáhnete rychlým běháním. V této zóně si zlepšíte fyzičku, zrychlíte, zvýšíte 
tepovou frekvenci při přechodu z aerobního na anaerobní trénink. V tomto bodě Vaše 
srdce nestíhá plně dodávat svalům dostatek krve a kyslíku namáhaným svalům, ty reagují 
tak, že pokračují v kontrakci anaerobně. Proto můžete pociťovat pálení svalů. V této zóně 
můžete setrvat v omezeném časovém úseku, obvykle ne více než 1 hodinu. Je to proto, že
svaly nemohou vydržet pracovat anaerobně (bez dostatku kyslíku).

Zóna 5 – Extrémní aktivity; více než 160 bpm
Nejnáročnější zóna, ve které i špičkový sportovci vydrží jen pár minut. Tuto zónu si většina
uživatelů nezvolí, jelikož může být cvičení v této zóně bolestivé je ze zde riziko úrazu.



TABULKA VHODNÝCH AKTIVIT PRO ZÓNY

Volné Lehké Středně náročné
jóga volejbal fotbal  
lukostřelba plavání hokej
curling lyžování bruslení
shuffleboard skateboarding cyklistika do 14mil/h
létání s křídlem turistika lyžování
tai chi lehký aerobik eliptický trenažér
bowling kalestenika veslování
tanec, pomalý společenský tanec basketbal
kulečník šerm box

chůze do schodů racquetball
badminton horolezectví
kajak běhání při 5,5 mil/h
softball tenis
baseball vzpírání
chůze
sekání trávy
vodní lyžování
golf
basketbal
frisbee
vodní aerobik
lehké vzpírání
strečing

Náročné Extrémní
házená běhání při +10 mil/h
step aerobik cyklistika při 14-20 mil/h
racquetball závodní plavání
švihadlo fotbal, závodně
běhání při 6,6 mil/h squash, závodně
plavání na kola
fotbal
cyklistika při 14 mil/h
vodní pólo
in-line brusle
badminton, soutěžní
hokej
karate
kruhový trénink

Distributor v ČR:
RADANSPORT s.r.o.
Za Otýlií 10
370 01 České Budějovice
tel.: +420 603 452 982  
email: obchod@e-sportshop.cz Vyrobeno v Číně

mailto:obchod@mercoint.cz

	JS-201 hodinky s měřením pulsu

