
Navodila za uporabo 

ELEKTRONSKA KOLEBNICA S ŠTEVCEM KALORIJ 

 

Karakteristike produkta 

1. Šesta generacija elektronske kolebnice je opremljena z novo IC shemo, spominsko funkcijo in 

pregledom športnih funkcij.  

2. Točkovno magnetno zaznavanje, naredi štetje še bolj točno. Tih dizajn se izogne hrupu med 

štetjem.  

3. Dizajn uteži poskrbi, da je težavnost nastavljiva vašim potrebam.  

4. Ročaj je opremljen z mehanskim pritiskom in dotiki, ki ne dovoli napačnih pritiskov in poskrbi 

za točnost in dober občutek v dlaneh.  

5. Na voljo je več možnosti skakanja (način osvetlitve, način nastavitve in športni način). Začetek 

in konec se nastavi poljubno.  

6.  SEBS oblikovna formula in nedrseč dizajn ročajev zagotavlja dober oprijem in občutek.  

7. Dvojna možnost vrvi omogoča skakanje preko vrni ali skakanje brez vrvi. 

8. LCD prikazni zaslon.  

 

*Ker produkt vsebuje spominsko funkcijo, bo prvič privzeto določilo utež.  

 

Sestava elektronske kolebnice 

1. Napeljite vrv skozi krožno luknjo od spodnje na zgornjo stran. Bodite pozorni na utor, ki mora 

biti vzporedno z zaslonom. 

2. Napeljite vrv skozi še eno krožno luknjo z zgornje proti spodnji strani in zategnite.  

 

Navodila za uporabo 

Displaj: W (teža 20-120kg)  T (čas 1-60min)    L (štetje 0-9999)   C (kalorije 0 -9999) 

Pritiskanje na tipke: ON (zaženite kolebnico) Pritiskajte na tipko vsaj 3x, da ugasnete napravo.  

SET: način nastavitev: pritiskajte na to tipko 3 sekunde ali ugasnite način osvetlitve ozadja. 

UP: naraščujoča vrednost, pritiskajte na to tipko, da povečate za 10 

DN: padajoča vrednost, pritiskajte na to tipko, da zmanjšate za 10 

1. Pritisnite ON tipko, da zaženete napravo n tekom procesa boste zaslišali zvok. Pritiskajte to 

tipko 3sekunde, da ugasnete napravo.  

2. Ko se naprava zažene, pritisnite SET, da nastavite privzete nastavitve; vrednost teže bo 

utripala. Pritisnite Up / Dn, da prilagodite in nastavite vaš težo. Privzet vrednost je 50kg. (120kg 

je maksimum in minimum je 20 kg) 

3. Pritisnite SET tipko ponovno, da potrdite težo in vnesete nastavitve odštevanja. Nastavitev 

odštevanja bo utripala. Pritisnite Up / Dn, da prilagodite in nastavite odštevanje (60 min je 

maksimum in 1 minuta je minimum).  



4. Pritisnite SET tipko ponovno, da potrdite odštevanje in vnesite odštevanje skokov. Odštevanje 

skokov bo utripalo. Pritisnite Up / Dn, da prilagodite in nastavite odštevanje skokov (300 

krogov je maksimum in 10 krogov je minimum.  

5. Pritisnite SET tipko ponovno, da potrdite odštevanje skokov in zaključite način nastavitev.  

6. Zazvonila bo ura na kolebnici (12sekund), ki bo opozorila, v kolikor ste zaključili skoke ali kroge. 

7. V kolikor ne boste pritisnili na noben gumb in kolebnica ne bo zaznala skokov, se bo naprava 

samodejno ugasnila čez 3 minute. 

8. Ko so skoki, ki ste jih nastavili v cilj oddelani pritisnite On tipko, da nadaljujete štetje skokov.   

9. V kolikor ni signala, da skačete čez kolebnico, bo ta nehala šteti skoke in  bo nadaljevala, ko 

boste s skakanjem spet pričeli.  

10. Zaslon bo zasvetil, ko bo naprava v pripravljenosti.  

11. Če niste izbrali nobenih nastanitev, pritisnite tipko UP, da preverite zadnje aktivnosti. Naprava 

bo beležila skoke, dokler ne pritisnete On tipke.  

12. Naprave ne morete ponastaviti med štetjem.  


