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OHUTUSNÕUDED 

Tutvuge enne toote kasutamist hoolikalt selle kasutusjuhendiga. Hoidke juhend alles et seda vajadusel edaspidi lugeda.  
1. Tootja ei vastuta toote ebakorrektse kasutamise poolt põhjustatud kahjude ja kahjustuste eest. 
2. Ärge visake seadet tulle, selle patarei võib lõhkeda ja tekitada vigastusi.  
3. Ärge kasutage seadet mis on defektne või vigastatud.  
4. Seadet võib avada ja parandada ainult selleks kvalifitseeritud tehnik. Seadme iseseisev avamine ja parandamine võib seadme rikkuda ning tühistab selle 

garantii.  
5. Tähelepanu! Tegemist ei ole meditsiiniseadmega. See ei ole mõeldud haiguste diagnoosimiseks, raviks ega ennetuseks. 
6. HOIATUS: Enne treeningprogrammi alustamist konsulteerige treeneri või perearstiga, käesolev seade ei ole mõeldud diagnostikaseadmeks.  

PATAREI SISESTAMINE 

HRM rinnarihm 
Avage patafreipesa kaas rihma tagaosas. Asendage patarei uue 
sobiva patareiga (CR2032). Kontrollige et sisestaksite selle 
õigetpidi. Sulgege patareipesa kaas.  

 

 
Märkus: seadmes on patarei olemas. Ajal kui seade ei ole 
ühendatud teise seadme või äpiga, seade patareid ei kasuta. 
Lekete vältimiseks eemaldage seadmest patarei kui seda ei 
kasutata pikema aja jooksul.  

KASUTAMINE 

HRM rinnarihm 
Soovitatav on transmitteri konduktiivpatju niisutada vee, sülje või ECG 
geeliga, see tagab hea kontakti nahaga kogu kasutamise ajaks.  

BLUETOOTH KASUTAMINE 

Bluetooth seadmega ühendamine: 
1. Kandke rinnarihma. 
2. Lülitage lisaseadme Bluetooth funktsioon sisse. Kontrollige et 

mõlemad seadmed oleksid üksteisest Bluetooth kasutamiseks sobival 
kaugusel.  

3. Käivitage spordiäpp ning leidke HRM seade (KM0076).  Otsing võib 
kesta mõne hetke. Lisaga seade vastavalt juhistele ekraanil.  

4. Alustage treeninguga.  

Märkus: 
• Kui ühendust ei õnnestunud luua, lülitage Bluetooth välja ning seejärel 

uuesti sisse, seejärel proovige uuesti.  
• Seadmeid ei saa ühendada läbi lisaseadme Bluetooth seadete menüü, 

ühendamiseks on vajalik sobiv äpp.  
 

PATAREIINDIKAATOR 

· Roheline: patarei laetud   · Punane: patarei tühjeneb, asendage patarei.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Kohendage elastset rihma nii 
et see asuks piisavalt tugevalt 
ümber rinna, just 
rinnalihaste all. Paigaldage 
vastavalt joonisele.  

PERSONALISEERIMINE: TUNNE OMA LIMIITE 

Harjutustasemed luuakse vastavalt ülemisele ja alumisele südamerütmi limiitidele. Need limiidid kasutavad teatud protsenti maksimaalsest südamerütmist (MHR). 
Enda isikliku MHR leiate:                                         
MHR=220-teie vanus; nt vanus: 20 -> MHR: 220-20=200 
Kui hetke südamerütm on 150 siis see on 75% teie MHRist ning kuvatakse vastav väärtus (75%). Pidage meeles et see on kalkuleeritud ligilähedaselt ning 
võib tegelikust veidi erineda: tegemist ei ole meditsiiniseadmega.  

 
PUHASTAMINE 

Kasutage puhastamiseks pehmet, veidi niisket lappi. Ärge kasutage keemilisi puhastusvahendeid, need võivad seadme rikkuda. Kontrollige et 
seadmele ei jäärks veepiisku, see võib tekitada värvikahjustusi.  

 

RIKKEOTSING 

Tulemused on ebatäpsed 
• Patarei on tühjenemas. Vahetage 

patarei.   
Bluetooth ühendus ei toimi 

• Kontrollige et seadmed oleks sobivas kauguses  

 

TEHNILISED ANDMED 
• 64-150 cm kohandatav elastikvöö 
• IPX7 
• 3 ATM resistentne 
• Bluetooth 4.0 
• Bluetooth vahemik: kuni 10 m 
• Sobib erinevate spordiäppidega (nt Endomondo) 
• Sobib kasutamiseks: Android (4.3 ja kõrgem), iOS (7 ja kõrgem) 
• Vooluallikas: 3 V patarei (CR2032) 

Andmed võivad muutuda ilma eelneva teavituseta.  

 

Tootja kinnitab et toode KM0076 vastab direktiivi 2014/53/UE nõuetele. 
Täieliku vastavusdeklaratsiooni leiate: www.lechpol.eu  

 
 Ärge visake kasutatud patareisid ja elektroonikaseadmeid prügikasti,  

    viige need vastavatesse kogumispunktidesse.  

 

Toodetud Hiinas LECHPOL tellimusel, Miętne, 1 Garwolińska Street, 08-400 Garwolin. 

3V patarei  

CR2032 

Konduktiivpadjad Konduktiivpadjad 
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