
    Návod k použití 

Krokoměr OMRON HJ-005-E zaznamenává vaše kroky 
během chůze a kondičního běhu. Můžete tak sledovat, 
jakou vzdálenost ujdete. Počítáno může být až 99.999 
kroků. 

1 Používání krokoměru 

1.1  Všeobecné pokyny  
Krokoměr OMRON HJ-005-E ukládejte mimo dosah dětí 

1.2 Tipy  pro použití 
 OMRON HJ-005-E připevněte tak, aby směřoval kolmo 

k zemi. 
 Při chůzi mějte přístroj zavřený. 
 Používejte pevnou obuv. 
 Choďte a běhejte v pravidelném tempu. 
 Nechoďte a neběhejte na příliš frekventovaných místech. 

Pohyby těla nahoru a dolů mohou vést k nesprávným 
výsledkům měření. 

1.3  Upozornění 
 Vyvarujte se upuštění přístroje. Rada: Při použití si

krokoměr připevněte k vašim šatům pomocí provázku.
K tomuto účelu je v klipu otvor. 

 S krokoměrem nehoupejte. 
 Vyvarujte se nechtěnému šlápnutí na přístroj. 
 Nenamáhejte klip přílišným rozevíráním nebo otáčením. 
 Přístroj neotevírejte na maximum. 
 Uchovávejte přístroj v suchu. 
 Přístroj musí pracovat v prostředí bez nadměrných vibrací, 

nárazů, magnetických polí, elektrického šumu atd. 

2 Popis přístroje 

A Klip 
B Západka na víčku 
C Kryt baterie 
D Izolační páska 
E Šroubek krytu baterie 

3 Příprava 

3.1 Ovládací prvky 
F Displej 
G Přepínač regulující citlivost 
H Tlačítko RESET 

3.2 První použití krokoměru 
1 Otevřete přístroj. 
2 Sloupněte fólii na displeji. 
3 Vytáhněte izolační pásku, aby se přístroj uvedl do chodu. 
  Poznámka: Jestliže je izolační páska vytáhnuta, krokoměr  
  je aktivován. 

3.3  Jak připevnit krokoměr 
1 Zavřete přístroj . 
2 Připevněte přístroj na horní okraj vašich kalhot, pásek nebo  
  na okraj vaší přední kapsy u kalhot. 
  Poznámka: Upevněte přístroj vodorovně, abyste dosáhli  
  spolehlivého měření . 
  Poznámka: Nepřipevňujte přístroj k zadní kapse vašich  
  kalhot . 

3.4 Nastavení citlivosti 
1 Otevřete přístroj. 
2 Stiskněte tlačítko RESET. 
3 Zavřete jednotku a ujděte 100 kroků. 
4 Otevřete přístroj a zkontrolujte počet kroků. 
5 Seřiďte citlivost blíže k +, jestliže počet kroků na displeji je  
  105 nebo více. 
  Seřiďte citlivost blíže k -, jestliže počet kroků na displeji  
  znázorňuje 95 či méně. 
6 Zavřete přístroj a ujděte 100 kroků. 
7 Otevřete jednotku a zkontrolujte počet kroků. 
  Poznámka: Jestliže rozdíl stále převyšuje +/- 5 kroků,  
  opakujte nastavení citlivosti. 

4 Provoz  přístroje 

4.1  Vlastní práce s krokoměrem 

1 Otevřete přístroj. 
2 Stiskněte tlačítko RESET. 
3 Zavřete přístroj a začněte s chůzí (během). 
  Poznámka: upravte si citlivost, jestliže změníte tempo  
   chůze nebo formu chůze.
4 Otevřete přístroj a přečtěte si, co ukazuje displej. 

Poznámka: Přístroj nelze vypnout. 

5 Péče o přístroj a jeho uložení 

 K čištění přístroje OMRON HJ-005-E používejte měkký, 
lehce navlhčený hadřík. 
Upozornění ! Nepoužívejte k tomuto účelu benzín, ředidlo 
či podobná rozpouštědla ! 

 Neprovádějte sami žádné opravy. 
 Uchovávejte přístroj OMRON HJ-005-E na suchém, 

uzavřeném místě. 
 V případě, že nebudete přístroj používat déle než 

 2  měsíce,  vyjměte z něj baterii. 

5.1 Výměna baterie 
1 Vyšroubujte šroubek na krytu baterie a kryt vysuňte.  
2 Vyjměte baterii ze zásobníku a vložte novou 1,5 V baterii  
   typu LR43. 
3 Přiložte kryt zpět na místo a utáhněte šroubek. 
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6 Příčiny poruch a jejich oprava 
 
 

 PORU-
CHA PŘÍČINA OPRAVA 

Displej 
je prázdný 

 

Nízké 
napětí 

Slabá či vybitá 
baterie 

Vložte novou 
1,5 V baterii 
typu LR43. 

Nesprávné 
používání 

Nastavitelný 
přepínač je ve 
špatné pozici. 

Dbejte instrukcí 
v návodu. 

Nevysvětlitelné hodnoty 

Chodíte 
nepravidelným 
tempem. 

Choďte vždy 
pravidelným 
tempem. 

 
 

7 Technické údaje 
 
Model: Krokoměr OMRON HJ-005-E 
Typ: HJ-005-E  
Napájení: 1,5 V baterie typu LR43 
Životnost baterií: Nová baterie vydrží zhruba 1 rok              
(v případě, že je použita pro chůzi 10.000 kroků za den) 
Rozsah měření: 0-99.999 kroků  
Provozní teplota: -10°C  až  +40°C 
Přesnost krokování: ± 5 %  
Vnější rozměry: ± 63,5 x 36,3 x 23 mm 
Hmotnost: asi 24 g včetně baterií 
Příslušenství: Návod k obsluze 
 
V zájmu vylepšení výrobku je změna specifikace vyhrazena 
bez předchozího ohlášení. 
Záruka na přístroj činí 2 roky. 
Záruka se nevztahuje na mechanické či jiné poškození 
způsobené použitím v rozporu s návodem. 
Záruční opravu a reklamaci uplatněte u prodejce s platným 
daňovým dokladem opatřeným razítkem  prodejce (paragon 
apod.) . 
 
Zástupce pro EU: 
OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V., 
Kruisweg 577, NL-2132 NA Hoofddorp, The Netherlands. 
www.omron-healthcare.com. 
e-mail: info.healthcare@eu.omron.com 
 
Přidružené společnosti: 
OMRON HEALTHCARE (UK) LTD, 
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, 
MK 15 0DG, United Kingdom;  
Tel.: 01908 258258, Fax: 01908 258158, 
e-mail: info.omronhealthcare.uk@eu.omron.com 
 
OMRON MEDIZINTECHNIK, Handelsgesellschaft mbH, 
Windeckstraße 81a, D-68163 Mannheim, Germany. 
PZN: 023 11 59, Artikelnr. 084 002 000, 
www.omron-medizintechnik.de  
 
Dovoz, distribuce a servis pro ČR: 
CELIMED, s.r.o. 
Sociální péče 3487/5a, 400 11 Ústí nad Labem  
e-mail: info@celimed.cz 
www.celimed.cz 
 
 
 
 

 
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE 
Důležité informace týkající se elektromagnetické kompatibility (EMC) : 
Tento přístroj vyrobený společností OMRON Healthcare vyhovuje normě ČSN EN 60601-1-2 
Zdravotnické přístroje, část1-Všeobecné požadavky na bezpečnost, oddíl 2-Elektromagnetická 
kompatibilita (EMC).Přesto je však zapotřebí dodržovat následující opatření: 
Přístroj nepoužívejte v blízkosti mobilních telefonů nebo jiných zařízení, která vytvářejí silné elektrické nebo elektromagnetické 
pole. Od těchto zařízení doporučujeme dodržovat minimální vzdálenost 7 m. Je-li vzdálenost menší, ověřte správnou funkci 
přístroje. 
 
Další dokumentaci v souladu s touto normou IEC60601-1-2:2001 poskytne společnost OMRON 
Healthcare Europe na adrese uvedené v tomto návodu pro obsluhu. Dokumentace je rovněž dostupná 
na adrese www.omron-healthcare.com. 
 

Informace týkající se likvidace výrobku:  
            Tento výrobek, byl uveden na  trh po 13.8.2005  
                 Dle zákona č.7/2005 Sb. zajišťujeme jeho zpětný odběr a bezplatnou likvidaci  
                 prostřednictvím kolektivního systému společnosti RETELA, s.r.o.. Nevyhazujte proto      
                 tento výrobek nebo  jeho části do směsného ( komunálního ) odpadu. Aktuální     
                seznam sběrných míst zjistíte  na:    www.retela.cz, e-mail: retela@retela.cz   


