
Uwaga: Pulsometr nie jest instrumentem medycznym, służy do 
wskazywania tętna podczas treningu. Konsultuj swój trening z 
lekarzem. W zegarku 

Używając małego wkrętaka odkręcić i zdjąć pokrywkę i wymienić 
baterię 3V  biegunem „+” w kierunku pokrywki. Wyjęcie i włożenie 
baterii resetuje mikrokomputer.

Dopasuj pasek tak, aby ściśle 
obejmował pierś. Nawilż pola 
kontaktowe paska śliną lub żelem 
ECG (dostępny w aptekach) w celu 
pewnego kontaktu z ciałem.  

Może być używany jak zegarek na ręce lub montowany na 
kierownicy roweru. Maksymalna odległość komputerka od 
nadajnika nie powinna być większa niż 60 cm.

A -  wybór trybu pracy zegar/pulsometr/stoper/Odliczanie czasu

B – wybór: 
- w trybie PULS:E.TIMER, MEMORY, FITNESS LEVEL, ZONE, CALORIE, 
FAT BURN
- w trybie ZEGAR: wejście w tryb ALARM („budzik”)
w trybie ustawiania – wybór liczb

C – w trybie PULS, STOPER, ODLICZANIE – kasowanie i ustawianie 
danych
-w trybie ZEGAR -  wybór ustawianych parametrów i 
potwierdzanie 

D - podświetlanie 

W nadajniku
Używając małej monety odkręcić i zdjąć pokrywkę i wymienić 
baterię 3V  biegunem „+” w kierunku znaku CE. ( jak na rys.)

Nie wyrzucać baterii  z odpadami komunalnymi.

Wszyscy zgadzają się, że serce jest najważniejszym mięśniem w 
naszym organizmie i jak każdy mięsień musi być poddawane 
ćwiczeniom, aby sprawnie i wydajnie funkcjonować.
Jak ustalić zakres ćwiczeń, aby były one efektywne, 
ale i bezpieczne dla Twego serca?
Puls  (ilość uderzeń na minutę) jest jednym ze wskaźników 
pozwalającym określić metodę treningową, pokazuje jak szybko 
zużywasz energię, czy ćwiczysz zbyt intensywnie (ryzyko dla 
Twego zdrowia), czy zbyt słabo (brak korzyści dla Twego 
organizmu) i nieważne jaki jest cel Twego treningu: czy ćwiczysz 
jak sportowiec, aby zrzucić parę kg, czy  aby poprawić Twoją 
kondycję.
Ważne jest, aby ćwiczyć tak, by utrzymać rytm serca w założonych 
granicach, w tym celu musisz mieć możliwość kontrolować Twój 
puls w każdym momencie treningu. I jest to możliwe dzięki 
bezprzewodowemu pulsometrowi.

Zakres pracy serca ustawia się poprzez określenie dolnej i górnej 
granicy, które są pewną wartością procentową Twego 
maksymalnego tętna MHR. Sportowcom MHR ustalają lekarze 
podczas badań.  Jeżeli nie masz określonego MHR, to zastosuj 
następujący wzór:
MHR = 220 – (Twój wiek) 

Ustawienie indywidualnego zakresu pracy serca (U). 
Na wyświetlaczu ukaże się LOW ZONE lub LZN.
Przyciskaj przycisk B do momentu aż ustawisz właściwą dolną 
granicę zakresu. Potwierdź przyciskiem C, ukaże się napis HIGH 
ZONE lub HZN i zacznie pulsować liczba górnej granicy zakresu. 
Przyciskiem B  ustaw  właściwą liczbę i potwierdź przyciskiem C.

Wybór formy 12/24 godzinnej. Pulsujące 
liczby zmieniamy przyciskiem B, a 
potwierdzamy wybór przyciskiem C. 

W trybie CLOCK przyciśnij przycisk B i 
wejdź w tryb ALARM. Przytrzymaj przycisk 
C wejdź  w tryb ustawiania godziny 
alarmu (będzie pulsować ustawiana 
liczba), zmieniaj liczbę przyciskiem B a 
zatwierdź przyciskiem C.  Powtórzyć 
wcześniejsze czynności dla minut.
Aby wyłączyć alarm przyciśnij dowolny 
przycisk lub odczekaj 1 minutę, sygnał 
dźwiękowy alarmu wyłączy się 
automatycznie.

Ustawienie właściwego czasu i daty: przyciskiem B ustaw 
właściwą liczbę a przyciskiem C zatwierdź.

Na podstawie podanego wieku, pulsometr wyliczy tętno 
maksymalne MHR i określi 3 zakresy pracy serca 1. zakres 50%-65% 
MHR, 2 zakres 65%-80% MHR, 3. zakres 80%-95% MHR 
Po tej operacji pulsometr przełączy się automatycznie na tryb 
CLOCK (ZEGAR) 

W trybie CLOCK przytrzymaj przycisk C, do momentu wejścia 
w tryb ustawiania zegara.

Zalecane są trzy zakresy:
1. Dla zdrowia (50%-65% maksymalnego pulsu MHR)
2. Fitness (65%-80% MHR)
3. Wyczyn (80%-95% MHR)

Używaj właściwej metody treningowej:

Zakresy pracy serca(BPM) Funkcje: Włożenie baterii: Zakładanie paska z nadajnikiem Komputer Problemy, przyczyny i rozwiązania

Akcesoria

Przyciski – funkcje Ustawienie zakresu

Określenie granic i zakresu pracy serca.

Ustawienie zegara

Ustawienie Alarmu (budzika) Puls bieżący 

Procent MHR

EKRAN w trybie Puls Graficzny wskaźnik pracy serca Puls średni Puls maksymalny i minimalny (MEM) Wskaźnik poziomu FITNESS (FIT.LV)

Tryb odliczania 

Licznik kalorii (CAL)

Licznik spalonego tłuszczu  (FAT) w gramach

Sygnał alarmowy przekroczenia granicy 
zakresu pracy serca

Wyłączenie Alarmu (budzika)
PULSOMETR ATECH HRM F28Ti

Instrukcja obsługi

Aby obudzić komputer przyciśnij i 
przytrzymaj przyciski B i C jednocześnie, 
Wyświetlą się wszystkie segmenty.
Wprowadź datę urodzenia: YEAR – rok 
(startowo zacznie migać 1950). Przyciskaj 
przycisk B, aby wybrać właściwy rok, 
przycisk C, aby potwierdzić wybór. 

Ukaże się napis MONTH – wprowadź 
miesiąc urodzenia, po potwierdzeniu 
ukaże się napis. 

DATE – wprowadź dzień urodzenia, po 
potwierdzeniu przyciskiem C ukaże się 
napis. 

KG – Wprowadź wagę: jeżeli chcesz podać 
wagę w KG potwierdź lub zmień 
przyciskiem B na funty LB i potwierdź 
przyciskiem. Po potwierdzeniu pojawi się 
liczba 50, wstaw swoją wagę.

W trybie ALARM przyciśnij przycisk C aby włączyć
 lub wyłączyć alarm. Przyciśnij B, aby wrócić to trybu CLOCK.

powyżej zakresu 
pracy serca

w zakresie

poniżej zakresu

Procent MHR

Górna granica zakresu
Dolna granica zakresu

Bieżący 
puls

Średni puls

1. Puls bieżący
2. Puls średni
3. Puls maksymalny
4. Puls minimalny
5. Wskazanie % maksymalnego tętna (MHR)
6. Wskaźnik graficzny zakresu pracy serca
7. Ustawienie MHR w zależności od wieku
8. Automatyczne wprowadzenie 3 zakresów pracy serca w 
zależności od wieku
9. Odliczanie czasu  od 9:59’:59”
10. Pomiar czasu regeneracji 5 min
11. Wskaźnik poziomu Fitness
12. 1 zakres pracy serca dowolnie programowany
13. Wskaźnik przekroczenia zakresu pracy serca
14. Sygnał dźwiękowy przekroczenia zakresu pracy serca
15. Podgląd i wybór zakresów pracy serca
16. Alarm przy przekroczeniu MHR
17. Trzy różne dźwięki alarmów ( dolna, górna granica zakresu, MHR)
18. Wyłączenie dźwięku
19. Wybór alarmu dźwiękowego (dolnej lub górnej granicy)
20. Automatyczny pomiar czasu pracy w danym zakresie, poniżej i 
powyżej zakresu
21. Stoper
22. Pomiar zużytych kalorii (99999K)
23. Pomiar spalonego tłuszczu (99999 g)
24. Automatyczny kalendarz (rok/miesiąc/dzień/dzień tygodnia
25. Zegar, wybór 12/24 godzinnej wersji zegara
26. Budzik
27. Podświetlanie elektroluminescencyjne
28. Dźwięk przy naciśnięciu przycisków 

Pomiar tętna metodą ECG
Łatwy w obsłudze za pomocą przycisków
Wszystkie informacje dostępne na jednym ekranie
Możliwość zamontowania na kierownicy roweru
Transmisja  danych  - bezprzewodowa
Wodoodporny.
 

Przyciśnij przycisk A, przejdziesz w tryb 
HRM W górnej linii wyświetlany jest 
aktualny puls, a  symbol serca pulsuje 
kiedy do komputera dociera sygnał z 
nadajnika. Gdy brak jest pulsowania 
symbolu serca – pokazywany jest ostatnio 
zapamiętany pomiar tętna. Gdy pulsometr 
nie odbiera sygnału z nadajnika przez 5 
minut, automatycznie przechodzi w tryb 
CLOCK (zegara).

Po lewej stronie znajduje się wskaźnik 
pokazujący w jakim przedziale pracuje 
nasz serce: poniżej, w zakresie, czy powyżej 
ustawionego zakresu Szybkość zmiany 
wskaźnika również świadczy o wysokości 
tętna.

W środkowej linii wyświetlana jest wartość 
pulsu średniego. Aby wykasować i zacząć 
pomiar przyciśnij B i wejdź w tryb pomiaru 
czasu ćwiczeń (E.TMR) i przytrzymaj 
przycisk C do momentu wykasowania 
wskazania.

W trybie puls HRM przyciskaj B, aby 
wybrać tryb MEM. Przyciśnij C aby wybrać  
i sprawdzić puls maksymalny (H) lub 
minimalny (L) Wartości pokazane są w 
dolnej linii. W środkowej linii wyświetlana 
jest wartość pulsu średniego. Aby 
wykasować przytrzymaj przycisk C do 
momentu wyzerowania wskazania.

W trybie puls HRM natychmiast po 
zakończeniu ćwiczeń (nie zdejmując 
opaski) przyciskaj B, aby wybrać tryb 
FITNESS LEVEL. Przyciśnij przycisk C, aby 
zacząć odliczanie 5:00 min.  czasu 
regeneracji, po zakończeniu pokazany 
zostanie poziom pulsu: 

Poziom     puls 
L6     >130
L5   130-120
L4  120-110
L3  110-105
L2  105-100
L1  <100  

Po odliczeniu czasu do 0  następuje 1 minutowy sygnał 
dźwiękowy, liczony i pokazywany jest czas (pulsuje wskazanie). 
Przyciskając przycisk B lub C wyłączysz odliczanie.

Uwaga: Na ekranie pojawi się ERR , jeżeli przyciśniesz 
„odliczanie” a ustawiony czas będzie 0:00. Po 5 sekundach ERR 
zniknie, przejdź do ustawienia czasu odliczania).

Przyciskaj  przycisk A, aż wybierzesz tryb  
odliczania STOP WATCH (STW). Przyciśnij  
przycisk C aby uruchomić lub zatrzymać 
pomiar czasu. Przytrzymaj przycisk C , 
aby zresetować. 

Przyciśnij przycisk D, aby podświetlić ekran. 
Podświetlanie wyłączy się automatycznie po ok. 3 sek.

ACO. Sp.j. Białystok, www.apg.pl 

Art. No.: HRM-F28-LCD1-032-P3-PL

Maksymalny czas pomiaru - 9 godz. 59 minut i 59 sekund

Przyciskaj  przycisk A, aż wybierzesz tryb  
odliczania DOWN TIMER (D.TMR). 
Przytrzymaj przycisk C aż zacznie pulsować 
liczba godzin na ekranie: ustaw żądaną 
liczbę używając przycisku B, potwierdź 
przyciskiem C, zacznie pulsować liczba 
minut - ustaw przyciskiem B 
i zatwierdź przyciskiem C.
  
Maksymalny czas odliczania - 9 godz. 59 minut. 

Aby zacząć lub zatrzymać odliczanie przyciśnij przycisk C. Aby 
zresetować przytrzymaj przycisk C, Ustawienie powróci do ostatnio 
zatwierdzonej wartości.

W trybie puls HRM przyciskaj B, aby 
wybrać tryb CAL. Przybliżone zużycie 
energii w kaloriach będzie zliczane, gdy 
komputer będzie włączony w trybie PULS, 
a opaska założona na piersi.
Aby wykasować przytrzymaj przycisk C do 
momentu wyzerowania wskazania.

W trybie puls HRM przyciskaj B, aby 
wybrać tryb FAT. Przybliżone spalanie 
tłuszczu w gramach będzie zliczane 
automatycznie, gdy wskazanie pulsu 
przekroczy 65%HRM, Aby wykasować 
przytrzymaj przycisk C do momentu 
wyzerowania wskazania.

Jest uruchamiany automatycznie, gdy odbierany jest sygnał z 
nadajnika. Zlicza całkowity czas ćwiczeń.
W trybie puls (HRM) przyciśnij B, aby wejść w tryb E.TMR. 
Przyciskaj przycisk C, aby sprawdzić czas pracy serca: 

Stosunek aktualnego tętna do 
maksymalnego MHR w procentach 
wyświetlany jest w nawiasach obok 
symbolu serca. 

1. Włączenie/wyłączenie sygnału 
dźwiękowego przekroczenia granicy 
zakresu: 
W trybie HRM przycisnąć przycisk B, na 
ekranie pojawi się napis ZONE, przyciśnij C 
aby włączyć            lub wyłączyć dźwięk
 
2. Uruchomienie alarmu przekroczenia 
granicy zakresu
W trybie HRM przycisnąć przycisk B, na 
ekranie pojawi się napis ZONE, przytrzymaj 
przycisk  C aż zacznie migać (    )
Przyciśnij B, aby wybrać  uruchomienie 
alarmu przy przekroczeniu granicy 
zakresu: (      ) – tylko przekroczenie górnej 
granicy zakresu będzie sygnalizowane 
dźwiękowo, (      ) - tylko spadek poniżej 
dolnej granicy zakresu będzie 
sygnalizowany dźwiękowo, (    ) -  
przekroczenie górnego i spadek poniżej 
dolnego zakresu będą sygnalizowane. 
Przyciśnij C, aby zatwierdzić.

Pomiar czasu ćwiczeń (E.TMR)
– 99godz.59min 59sek

poniżej ustawionego zakresu

powyżej zakresu całkowity czas ćwiczeń

w zakresie

Tryb STOPER 

Podświetlenie

Brak wyświetlania pulsu     

Nieprawidłowe
wskazania pulsu

Zanika wyświetlanie

Nieregularne kształty 
na wyświetlaczu

- źle założona opaska
- pola kontaktowe są zabrudzone lub słabo 
nawilżone
- Wpływ interferencji 
- sprawdź baterie w nadajniku (opasce)

- pola kontaktowe są zabrudzone lub słabo 
nawilżone
- luźna opaska
- Słabe baterie
- Wpływ interferencji 

- słaba bateria. Wymienić natychmiast

   
-zresetuj pulsometr wyjmując i ponownie 
wkładając baterię

(        )

(       ,        lub      )

(        )


