
Návod k použití pro 
snímač tepové frekvence 
 
Spárování se sníma čem tepové frekvence  
 
Pokud se snažíte spárovat snímač tepové 
frekvence s Vaším přístrojem 
poprvé, nesmí být v dosahu 10 m žádné 
další snímače tepové frekvence. 
Snímač tepové frekvence 
noste přímo na kůži, pod prsními svaly. 
Snímač by měl těsně přiléhat k tělu tak, 
aby v průběhu tréninku zůstal na jednom 
místě. 
 
1. Jeden konec popruhu zacvakněte 
do modulu snímače tepové frekvence. 
2. Pro přesnější zachycení tepové frekvence 
navlhčete obě čidla na zadní 
straně popruhu snímače. 
3. Popruh oviňte kolem hrudníku a druhou 
úchytku zajistěte ve snímači 
tepové frekvence. 
POZNÁMKA: Logo Garmin by mělo být nahoře. 
4. Přístroj umístěte do vzdálenosti  
max. 3 metry od snímače tepové frekvence 
a spusťte párování přístroje se snímačem. 
POZNÁMKA: Pokud jsou údaje snímače 
tepové frekvence nejasné nebo se nezobrazují 
vůbec, přitáhněte pásek snímače 
nebo nechte snímač 5-10 minut zahřát. 
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Tipy pro sníma č tepové frekvence 
 
Pokud jsou data snímače tepové frekvence 
nepřesná, postupujte tak, jak je uvedeno 
níže. 
• Ujistěte se, že snímač tepové frekvence 
přiléhá k tělu. 
• Pro navlhčení snímačů použijte vodu, 
sliny nebo elektrodový gel. 
• Vyčistěte elektrody. Nečistoty a pot 
na čidle mohou snímání tepové frekvence 
rušit. 
• Noste bavlněná trika nebo, pokud to 
nevadí Vašemu tréninku, tričko navlhčete. 
Pokud se o snímač tepové frekvence 
třou syntetické materiály, může 
docházet k tvorbě statické elektřiny, 
která narušuje snímání tepové frekvence. 
• Funkce snímače tepové frekvence 
může být narušena silným elektromagnetickým 
polem nebo některými bezdrátovými 
čidly o frekvenci 2,4 GHz, 
proto se od nich vzdalte. Zdroji rušivých 
interferencí mohou být vysokonapěťové 
kabely, elektrické motory, mikrovlnné 
trouby, bezdrátové telefony 
(2,4 GHz) a bezdrátové sítě LAN. 
 
 
Baterie sníma če tepové frekvence 
 
Snímač tepové frekvence je vybaven vyměnitelnou 
baterií CR2032. 
Výměna baterie: 
1. Pomocí malého šroubováku Phillips 
vyšroubujte čtyři šrouby v zadní části 
jednotky. 
2. Vyjměte kryt a baterii. Vyčkejte 30 
vteřin. Vložte novou baterii tak, aby 
směřovala kladným kontaktem nahoru. 
3. Vložte zpět kryt a zašroubujte čtyři 
šrouby. 

 

 

Péče o sníma č tepové frekvence 

Pokud chcete prodloužit životnost snímače 
tepové frekvence, opláchněte 
po každém použití popruh. 
Po každém pátém použití vyperte popruh 
ručně ve studené vodě a jemném čistícím 
prostředku. Nikdy nedávejte popruh 
do pračky nebo do sušičky. 

POZNÁMKA: Před čištěním popruhu vyjměte jednotku. 



 
 
Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího souhlasu 
společnosti Garmin nesmí být žádná část 
tohoto manuálu reprodukována, kopírována, sdílena, 
publikována, dávána k dispozici ke stažení 
z internetu nebo ukládána na jakékoliv paměťové 
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souhlas k vytvoření jedné záložní kopie manuálu 
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jiné šíření nebo úpravy manuálu jsou přísně 
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Informace uvedené v této příručce mohou být 
bez předchozího upozornění změněny. Společnost 
Garmin si v důsledku zlepšování nebo změn 
výrobku vyhrazuje právo měnit obsah tohoto manuálu 
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