
Skakanka z licznikiem - instrukcja 
Zawiąż sznurek na uchwytach skakanki na takiej długości, jaka jest dla Ciebie 

odpowiednia. 

Skakanka posiada 4 tryby: zegar, tryb liczenia skoków, tryb liczenia kalorii (kcal), tryb 

liczenia ilości spalonego tłuszczu (g). 

Aby przełączać się między poszczególnymi trybami, użyj przycisku MODE/����. 

Ustawianie zegara: 

Będąc w trybie zegara, przytrzymaj przycisk SET aż wyświetlacz zacznie migać. Aby 

ustawić godzinę, użyj przycisku ����/����. Aby przejść do ustawień minut, naciśnij SET, a 

następnie wybierz odpowiednią wartość za pomocą przycisku ����/����. Naciśnij SET, aby 

wyjść z ustawień czasu. 

Będąc w trybie zegara, naciśnij ����/���� aby wybierać między trybem 12 i 24-godzinnym. 

Ustawienia wagi:   

Będąc w trybie zegara, naciśnij MODE/���� aby przejść do licznika skoków. Przytrzymaj 

przycisk SET aż wyświetlacz zacznie migać. Użyj przycisku ����/���� by ustawić swoją wagę. 

Ponownie naciśnij SET aby wyjść z ustawień wagi. 

Naciśnij MODE/���� aby przejść do licznika kalorii, a następnie do licznika tłuszczu. 

Zerowanie licznika: 

Będąc w trybie licznika skoków przytrzymaj przycisk����/���� aż wyświetlacz wskaże 0. 

Dotychczasowe dane zostaną skasowane, a liczenie rozpocznie się od nowa. 

Ostrzeżenia: 

• Kontroluj swój oddech. Natychmiast przestań skakać, gdy poczujesz, że brakuje Ci 

powietrza lub jesteś zmęczony. 

• Produkt nie jest odpowiedni dla ludzi z chorobami serca lub z wysokim ciśnieniem 

krwi. 

• Zaleca się nie skakać zbyt wysoko lub skakać na zbyt twardym podłożu. 

• Aby zminimalizować negatywny wpływ skakania na kolana, zaleca się skakać w 

przeznaczonym do tego obuwiu. 

• Trzymać baterie z dala od dzieci! 

• Jeśli przy wymianie baterii wyświetlacz nie działa poprawnie, wyjmij ją i włóż ją 

ponownie po upływie 5 minut. 

• Wymień baterie na nowe, jeśli znaki na wyświetlaczu są niewyraźne. 
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