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Крокомір OMRON Walking style One 2.0 (HJ-320-Е) IM-HJ-320-Е
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Кроки

Відстань

�е�е�і��� результатів за поточний день

Час

Встановіть крокомір в кліпсу. За 
допомогою кліпси прикріпіть крокомір до 
поясного ременя брюк.

Помістіть крокомір в нагрудну кишеню,
за необхідності закріпивши його кліпсою.

Активація: натисніть і утримуйте будь-яку
кнопку протягом 2 секунд.

.

Загальні настройки
Натисніть кнопку & і утримуйте її протягом 2
 секунд.
Виберіть одиницю вимірювання за 
допомогою кнопки +. Підтвердіть вибір, 
натиснувши &. 
����ітка
Якщо початкові значення задані 
неправильно, результати вимірювань 
можуть бути неточними.

Відомості про енергозберігаючі функції 
елемента живлення

mile
(мілі)

feet/inch
(фунти/дюйми)

12h
(12г)

24h
(24г)

Для економії заряду елементів 
живлення дисплей приладу 
автоматично відключається, якщо не 
натискати на кнопки протягом 5 хвл. 
Однак пристрій продовжує рахувати 
кроки. Натисніть кнопки ● або  ▲  
для того, щоб знову включити 
дисплей.

Керівництво  з
е ії

Про довжину кроку

Випадки, коли пристрій не може точно порахувати кількість кроків

При надто повільній ходьбі

Довжина 
кроку

Час

- Початкове значення довжини кроку, яке блимає на дисплеї, означає приблизну довжину 
кроку,  розраховану  із  даних  зросту.  Встановіть  довжину  кроку,  враховуючи тип  ходи  та 
Ваші фізичні дані.
- Щоб правильно виміряти середню довжину кроку, зробіть 10 кроків і розділіть пройдену 
відстань на кількість кроків (наприклад, 7,8 м поділіть на 10 кроків = 78 см).
- Відстань, що відоражається, розраховується шляхом множення встановленої довжини 
кроку на кількість кроків. 

Неравномірний рух
- Якщо крокмір знаходиться у сумці, яка рухається неравномірно.
- Якщо крокомір підвішений до ременя або сумки.

Непостійна швидкість ходьби
- Коли Ви човгаєте ногами або взуті в сандалії і т.п.
- Коли Ви не можете йти з постіною швидкістю в людному місці.

Надмірний вертикальний рух або вібрація
- Якщо Ви встаєте і / або сідаєте.
- Коли Ви займаєтеся іншими видами спорту, окрім ходи.
- Коли Ви спускаєтеся або піднімаєтеся сходами чи іншому нахилу.
- При наявності вертикалбної або горизонтальної вібрації в транспотному 
засобі, що рухається (наприклад, на велосіпеді, в машині, поїзді, автобусі) 

Примітка
Щоб не рахувати кроки, які не є ходою, крокомір не відображує підрахунок кроків протягом 
перших 4 сек з моменту початку ходи. Якщо хода продовжується більше 4 сек, крокомір 
покаже рахунок кроків для перших 4 сек та продовжить рахувати.  
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Скидання. Для скидання всіх значень: 
натисніть та утримуйте кнопку ▲протягом 
2 сек. Підтвердіть кнопкою ●.

Заміна елементів живлення

Увага: неправильне використання може спричинити травми або пошкодження майна.
 Увага:

- Перш ніж починати програму зниження ваги або вправи, проконсультуйтеся зі своїм 
лікарем або іншим медичним спеціалістом.

кишені, його можна пошкодити, сівши на нього.  - При потраплянні електроліту в очі, негайно промийте їх великою кількістю чистої 
води. Також негайно зверніться до лікаря. 
- Припотраплянні електроліту з елементів живлення на шкіру чи одяг, негайно 
промийте їх великою кількістю чистої води. Негайно зверніться до лікаря.

  - Під час встановлення елементів живлення обов`язково дотримуйтеся полярності.
  - Завжди використовуйте елементи живлення необхідного типу.
  - Негайно замінюйте розряджений елемент живлення на новий.
 

 - Зберігайте пристрій у місцях, які недоступні для дітей молодшого віку.
- Якщо під час тренування Ви втомилися або відчули біль, обов`язково зупиніться і 
відпочиньте.

 

- Виймайте елемент живлення із пристрою, якщо Ви не збираєтеся користуватися ним 
протягом тривалого часу (більше 3 міс)

 - Не кидайте елемент живлення у вогонь, так як він може вибухнути.
 - Не занурюйте крокомір та його компоненти у воду. Пристрій не є водонепроникним.

Гарантія на пристрій складає 2 роки з моменту придбання. Гарантія не 
розповсюджується на елементи живлення, упаковку та / або будь-які пошкодження, 
нанесені користувачем в результаті непрвильної експлуатації (наприклад, при падінні або в
 результаті неправильної експлуатації).

Якщо на дисплеї блимає або 
постійно горить символ елемента 
живлення, замініть його на новий 
(CR2032). При заміні дотримуйтесь 
полярності (позитивною строною (+) 
вгору). При діставанні елемента 
живлення всі настройки і значення 
вимірювань видаляються. Виконайте
повторну настройку (Див. п. 3). 

Технічні характеристики

Виробник OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 
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 www.omron-healthcare.com
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підрозділ                   

Уповноважений        ТОВ "Інтернешнл Медікл Еквіпмент"
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Керівництво з експлуатації HJ-320-E. 
Дата останньої редакції 12 січня 2018 р. 

Цей прилад відповідає вимогамвимогам Директиви 
2004108/ЕС (ЕМС) і Директиві 2011/65/EU (RoHS).

Директива ЕС 2012/19/EU щодо утилізації електричних та 
електронних приладів 

т щодо утилізації елементів живлення 

Для  утилізації  приладу  зверніться  в  спеціалізовані  пункти  прийому, 
розташовані  в Вашому місті,  або до місцевих органів  влади для отримання 
докладної інформації про те, куди і як повернути  даний прилад для екологічно
безпечної переробки.

No. 3, Song Jiang Road, Economic and Technical Development Zone, 
Dalian 116600, China

Для  утилізації  елементів  живлення зверніться  в  спеціалізовані  пункти 
прийому,  розташовані  в  Вашому  місті,  або  до  місцевих  органів  влади  для  
отримання докладної інформації про те, куди і як повернути даний прилад для
безпечної переробки

  відносна вологість від 30 до 85% відносної вологості
Габаритні розміри 75,0 (Ш) х 31,0 (В) х 8,0 (Д) мм
Маса Приблизно 20 г (з елементом живлення)
Комплект поставки: 
Крокомір, літієвий елемент живлення напругою 3В (тип CR2032), кліпса для кріплення на поясному 
ремені, міні-викрутка, керівництво з експлуатації, гарантійний талон

*Строк служби нового елемента живлення вказаний на підставі випробувань, які були проведені 
компанією OMRON. 

Умови експлуатації:
     температура від -10°C до +40°C (від 14°F до 140°F)
     навколишнього
     повітря

Діапазон налаштувань: Час: від 0,00 до 23:59 / від 12:00 до полудня, до 11:59 після полудня
Довжина кроку: від 30 до 120 см з кроком 1 см / від 12 до 48 дюймів з 
кроком 1 дюйм   

Діапазон вимірювань: Кількість кроків від 0 до 99 999 кроків
Пройдена відстань від 0,0 до 5999,9 км / від 0,0 до 3725,9 
миль

Найменування:      Крокомір OMRON
Модель:      Walking Style One 2.0 (HJ-320-E)
Джерело живлення:      Літієвий елемент живлення напругою 3В, тип CR2032
Строк служби елемента    Приблизно 6 міс.* (при використанні по 12 год. в день)
живлення:                           Примітка: Постачаємий елемент живлення призначений для     
                                         тестового використання. Він може розрядитися до закінчення 6 міс.

- Якщо дитина проковтнула будь-яку маленьку деталь, негайно зверніться до лікаря. 
- Не розгойдуйте крокомір на ремінці. Це може привести до травми.
- Не кладіть пристрій у задню кишеню шортів або брюк. Якщо пристрій знаходиться в

Примітки за правилами безпеки
     Використовуються наступні символи та визначення        


