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Začínáme 
 
Děkujeme za důvěru vyjádřenou volbou přistroje PH5 na měření srdečního tepu. 
 
1. Obsah balení: 

Před použitím PH5 zkontrolujte kompletnost balení. 
Součásti balení: 
Náramkové hodinky PH5 hrudní pás se snímači tepu, elastický pás, držák na kolo, vazačky, návod 
k použití a montáži aj. 
 

2. Co musíte předem vědět o monitoru tepu PH5: 
1) Před použitím PH5 je třeba mít řádně nasazený hrudní pás.  

Podrobnosti k tomu naleznete v návodu k použití hrudního pásu. 

2) Před přiložením k tělu elektrody pásu zvlhčete.  

3) Před prvním použitím do jednotky náramkových hodinek PH5 zadejte své údaje. 

4) Pozorné pročtení tohoto návodu vám usnadní užívání hodinek. 

 
3. Hrudní pás, snímač frekvence tepu a náramkové hodinky: 

Hlavní části PH5 tvoří hrudní pás (se snímačem frekvence tepu) a náramkové hodinky. Elektrody 
hrudního pásu snímají tepovou frekvenci (obr. 1). Vysílač ve snímači předává signály do 
náramkových hodinek (obr. 2). Během pohybové aktivity hodinky zobrazují a ukládají hodnoty 
frekvence tepu. 

 
Obr. 1 Pole elektrod je užitečné před použitím k měření zvlhčit. 
 

 
 
Obr. 2 Signály ze snímače tepu jsou vysílány do jednotky hodinek. 
 

 
 

Snímač tepu s vysílačem 

Hodinky s přijímačem 
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Kapitola 1 Režimy a ovládací tlačítka 
 
Tato část vás seznámí se základním ovládáním tlačítek a funkčními režimy. 
 
 
Přehled režimů 
Hodinky PH5 mají 4 hlavní funkční režimy: 
 
 
 
 
 

Režim nastavení 
 
 
 
 

Režim časových  
funkcí 

 

 
 
 
 

Režim zpracování  
impulzů 
 
 
 
 
 
Režim záznamových 
funkcí 

 
Režim zpracování impulzů má 12 dílčích režimů: 

Režim limitů cílové zóny, režim času zátěže, režim kalorií, režim % úbytku tuků, režim spalování tuků, 
režim redukce hmotnosti, režim maximálních hodnot, režim průměrů, režim času v cílové zóně, režim 
překročení mezí cílové zóny, režim údajů o uživateli, režim stopek. 
 

Některé funkce pracují pouze v záznamovém režimu. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 3. 

 

Limit cílové 
zóny 

Režim času 
zátěže 

Režim kalorií Režim % 
úbytku tuků 

Režim 
spalování 

 

Režim času 
zátěže nad 

  

Režim času v 
cílové zóně 

Režim 
průměrů 

Režim 
maximálních 

 

Režim 
redukce 

 

Režim údajů o 
uživateli 

Režim stopek 
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Režim časových funkcí má 5 dílčích režimů: 
Režim hodin, režim časovače, režim alarmu, režim data, režim chronometru. 

 
 
Přehled tlačítek 
 
1. Základní funkce tlačítek 
Hodinky PH5 mají 4 multifunkční tlačítka. 
 

 

Vstup do režimu nastavení 

Ukončení režimu nastavení 

Zapnutí podsvícení 

Vstup do režimu zpracování 
impulzů 
Postup v režimu zpracování 
impulzů 
Přechod na další hodnotu nebo 
možnost v režimu nastavení 

Tlačítko nastavení 
(světlo) 

 
 
 

Tlačítko časové 
(+1) 

 

Tlačítko impulzní 
(další) 
 
 
 
Tlačítko ST/SP 
(-1) 

Vstup do režimu časových funkcí 
Postup v režimu časových funkcí 
Vynulování stopek 
Zvýšení hodnoty při nastavování 
Výběr možnosti při nastavování 
(formát hodin 12/24, zapnutí a 
vypnutí aj.) 
(u časového tlačítka v režimu 
nastavení se zobrazí „+1“) 

Zapnutí a vypnutí měření 
frekvence tepu 

Zapnutí a vypnutí záznamu dat 
frekvence tepu 

Zapnutí a vypnutí stopek 

Snížení hodnoty při nastavování 

Výběr možnosti při nastavování 

(u tlačítka ST/SP v režimu 
nastavení se zobrazí „-1“) 
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2. Základní ovládání tlačítek 
 
 
 

Tlačítko nastavení 
(světlo) 

 
 
 

Tlačítko časové 
(+1) 

 

 
 
Tlačítko impulzní 
(další) 
 
 
 
Tlačítko ST/SP 
(-1) 

 
Tlačítko nastavení (světla): 
1. Stiskem se zapíná podsvícení EL. 

2. Stiskem tlačítka nastavení s 2sekundovým přidržením přejdete do režimu nastavení zobrazené 
funkce. 

Dalším stiskem dojde k návratu do režimu časových funkcí nebo zpracování impulzů. 
 

Tlačítko časové („+1“) : 

1. V režimu zpracování impulzů se stiskem časového tlačítka otevře režim časových funkcí.  
V režimu časových funkcí se stiskem tlačítka přepne na další funkční skupinu. 

2. V režimu nastavení se stiskem nebo přidržením tohoto tlačítka zvyšuje vybraná hodnota.  
(Hodnota: +1) 

3. V režimu nastavení se tímto tlačítkem volí zapnutí a vypnutí, formát zobrazení času 12/24 aj. 
(Výběr). 

4. V režimu chronometru se stiskem tlačítka s přidržením 2 sekundy hodnota vynuluje.  
(Reset) 

 

Tlačítko impulzní (další) : 

1. V časovém režimu se stiskem tlačítka otevře režim zpracování impulzů. V režimu zpracování 
impulzů se stiskem tlačítka přepne na další funkční skupinu. 

2. V režimu zpracování impulzů stiskem tlačítka s přidržením 2 sekundy dojde ke změření frekvence 
tepu (tepů za minutu). 

Dalším stiskem tlačítka s přidržením 2 sekundy se měření tepu vypne. 

(Stav indikuje symbol srdce .) 

3. V režimu nastavení dojde tímto tlačítkem k přesunu na další nastavení. 
 
Tlačítko ST/SP („-1“): 
1. V režimu zpracování impulzů se stiskem tlačítka zapne nebo vypne záznam frekvence tepu. 

(Zastavení a spuštění záznamu) 

2. V režimu chronometru se stiskem tlačítka zapne nebo vypne chod stopek.  
(Zastavení a spuštění stopek) 

3. V režimu nastavení se stiskem nebo přidržením tohoto tlačítka snižuje vybraná hodnota.  
(Hodnota: -1) 

4. V režimu nastavení se tlačítkem času nebo ST/SP volí zapnutí a vypnutí, formát zobrazení času 
12/24 aj. (Výběr). 
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3. Základní ovládání v režimu nastavení 
 
Tato část popisuje postupy při nastavování. 
 

 
 

Zahájení a ukončení 
Stiskem tohoto tlačítka 
přejdete do režimu nastavení. 
Dalším stiskem se tento režim 
ukončí. 

Postup dopředu 
Postup v režimu časových 
funkcí 

Snížení hodnoty 
V režimu nastavení se u 
tlačítka zobrazí „-1“. 
Tlačítko slouží ke snížení 
hodnoty. 
Stiskem a přidržením se 
rozběhne rychlejší snižování 
hodnoty. 

Zvýšení hodnoty 
V režimu nastavení se u tlačítka 
zobrazí „+1“. 
Tlačítko slouží ke zvýšení hodnoty. 
Stiskem a přidržením se rozběhne 
rychlejší zvyšování hodnoty. 
 
Vybrání 
Tímto tlačítkem nebo tlačítkem 
ST/SP se volí zapnutí a vypnutí, 
formát zobrazení času 12/24 aj. 
Při nastavování slouží k postupu na 
další položku. 
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Kapitola 2 Funkce a nastavení hodin 
 
V této části jsou popsány funkce v časovém režimu a způsob nastavení. 
 
1. Režim času má 5 dílčích funkcí 

Dílčí režimy ovládání času: 
1. Režim hodin 

V tomto režimu se zobrazují den v týdnu, datum a hodiny. (12/24h) 
2. Odpočítávací časovač: 

Umožňuje nastavení odpočítávaného času v rozmezí 99:59:59 – 00:00:00 (h/m/s). 
3. Režim alarmu 

Přístroj umožňuje použít 3 varianty alarmu. 
4. Režim data: 

zobrazuje rok, měsíc, den (roky 2000 – 2099). 
5. Režim chronometru 

Slouží k použití stopek (00:00:00 až 99:59:59). 
 

 
 
2. Dílčí režimy a nastavení 

Tato část popisuje postupy a nastavování. 
 
1. Režim hodin  
1. Slouží k zobrazení času a data. 
2. Stiskem s 2sekundovým přidržením tlačítka ST/SP se zapíná a vypíná průvodní zvuková 

signalizace. 
 
Nastavení v režimu hodin: 
 
 
 

Tlačítko nastavení 
 
 
 

Tlačítko časové 

 

 
 
Tlačítko impulzní 
 
 
 

Tlačítko ST/SP 

 
1. V režimu zpracování impulzů se stiskem časového tlačítka přepne na režim časových funkcí. 

Prvním dílčím režimem je v něm režim hodin. 
2. Z režimu hodin se stiskem tlačítka nastavení otevře režim nastavení. 
3. Hodnotu lze upravit pomocí časového tlačítka (+1) a tlačítka ST/SP(-1). 

Po vybrání hodnoty dojde stiskem časového tlačítka (+1) ke zvýšení hodnoty.  
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Po vybrání hodnoty dojde stiskem tlačítka ST/SP(-1) ke snížení hodnoty. 
(Rychlé zvyšování hodnoty se rozběhne po přidržení tlačítka.) 

4. Impulzní tlačítko slouží při nastavování k postupu na další položku. 
Pomocí časového tlačítka a tlačítka ST/SP se po vybrání (údaj bliká) přepíná 12/24 režim hodin. 

5. Pomocí časového tlačítka (nebo tlačítka ST/SP) se po vybrání (údaj bliká) vynuluje počet sekund 
(na 00). 

6. Stiskem tlačítka nastavení se režim ukončí. 
 
Následující obrázky ilustrují postup nastavení minut, sekund a hodin,  
a výběr formátu zobrazení 12/24 hodin. 
 

 
 
2. Režim odpočtového časovače  
 
1. Tento režim slouží k použití časovače. Na displeji se zobrazuje ON a OFF (zap. a vyp.). 

Nejprve je ale třeba časovač zapnout. 
2. Tlačítkem ST/SP se odpočtový časovač spouští, pozastavuje a vypíná. 
 
 
Použití odpočtového časovače 
1. Pomocí časového tlačítka přejděte do režimu odpočtového časovače. 
2. Stiskem tlačítka nastavení se otevře režim nastavení. 
3. Pomocí časového tlačítka (nebo tlačítka ST/SP) se funkce zapne a vypne. 
4. Před spuštěním časovače je třeba zadat potřebné údaje. 
5. Stiskem tlačítka nastavení se nastavení ukončí. 
6. Tlačítkem ST/SP se odpočtový časovač spustí. 

7. Symbol časovače  na displeji během odpočítávané doby bliká. 
8. Zvukovým signálem funkce 10 sekund po skončení odpočítávání signalizuje konec. 

Na displeji se zobrazí „OVER“ (Hotovo). 
9. Kterýmkoliv tlačítkem lze pípání přerušit a vrátit se na úvodní zobrazení časovače. 

Po 2 
s 
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Následující obrázky ilustrují postup zapnutí, vypnutí, použití a vynulování časovače. 
 

 
 
3. Režim alarmu  
 
Použití alarmu 
1. Pomocí časového tlačítka přejděte do režimu alarmu. 
2. Na displeji se zobrazí ALARM. 
3. K dispozici jsou tři varianty alarmu. 
4. Volí se výběrem čísla 1, 2 nebo 3 pomocí tlačítka ST/SP. (Alarm č. 1 – 3) 
5. Stiskem tlačítka nastavení přejdete do režimu volby alarmu. 
6. Pomocí časového tlačítka (nebo tlačítka ST/SP) se funkce zapne a vypne. 

Volbou ON (Zapnout) se vybraný alarm zapne. 
7. Impulzní tlačítko slouží k postupu na další položku nastavení. 
8. Hodnotu blikajícího údaje lze upravit pomocí časového tlačítka (+1) a tlačítka ST/SP(-1). 
9. Stiskem tlačítka nastavení se režim ukončí. 

10. Po zapnutí alarmu je stav signalizován na displeji symbolem . 
11. Jakmile nastane podmínka pro činnost alarmu, spustí se na 30 sekund pípání. 
12. Stiskem tlačítka se zvuk ukončí. 

2 s 

Ne
bo 

Odpočítání 1 minuty: 2 s 

Po 1 minutě Spuštění 

Zasta
vení 

2 s 

Po 40 
s 
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Zapnutý alarm 2. 

 
 
4. Režim data  
 
1. Na displeji je signalizován slovem DATE. 
2. Displej zobrazuje měsíc, den a rok. 
 
Nastavení v režimu data: 
1. Pomocí časového tlačítka přejděte do režimu data. 
2. Stiskem tlačítka nastavení s 2sekundovým přidržením se otevře režim nastavení. 
3. Impulzní tlačítko slouží k postupu mezi hodnotami YEAR (rok), MONTH (měsíc) a DAY (den). 
4. Hodnotu blikajícího údaje lze upravit pomocí časového tlačítka (+1) a tlačítka ST/SP(-1). 

Pomocí časového tlačítka (+1) se blikající hodnota zvýší. 
Pomocí tlačítka ST/SP (-1) se blikající hodnota sníží. 

5. Stiskem tlačítka nastavení se režim ukončí. 
 

 
 

2 s 

Ne
bo 

Následujícím příkladem je ilustrován alarm 1. 

Stiskněte 
kterékoliv 
tlačítko. 

2 s 
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5. Režim chronometru  
 
Použití stopek / chronometru 
1. Pomocí časového tlačítka přejděte do režimu chronometru. 
2. Pomocí tlačítka ST/SP se provádí zapnutí a pozastavení stopek. 
3. Stiskem časového tlačítka se provede vynulování stopek / chronometru. 
4. Max. rozsah je 99h59m59s. 
 

 
 
Kapitola 3 Tepové funkce a nastavení 
 

V této části jsou popsány funkce, nastavení a ovládání v režimu zpracování impulzů. 
 

1. Funkce monitoru tepu 
Monitor tepu PH5 má tyto funkce: 

1) Zobrazení aktuální frekvence tepu 
2) Záznam údajů frekvence tepu 
3) Některé funkce pracují pouze v záznamovém režimu. 

 Čas pohybové zátěže 

 Spotřeba kalorií pohybovou zátěží 

 Spalování tuků pohybovou zátěží 

 Redukce hmotnosti pohybovou zátěží 

 Maximální tepová frekvence 

 Průměrná tepová frekvence 

 Čas trvání zátěže v cílové zóně 

 Čas trvání zátěže nad cílovou zónu 

 Stopky pro čas pohybové zátěže 
 

4) Jestliže náramková jednotka PH5 nedostane 5 minut signál, automaticky měření tepové frekvence 
vypne. 
 

2. Měření tepové frekvence přístrojem PH5 
1) Před měřením tepové frekvence je třeba mít řádně nasazený hrudní pás. 

Pole elektrod je užitečné před použitím k měření zvlhčit. 
Podrobnosti k tomu naleznete v návodu k použití hrudního pásu . 

2) V časovém režimu PH5 se stiskem impulzního tlačítka otevře režim zpracování impulzů. V režimu 
zpracování impulzů se stiskem téhož tlačítka s přidržením 2 sekundy zapne měření frekvence tepu 

 

2 s 

Spuštění  Zastavení Reset 
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3) Symbol srdce  signalizuje tento stav po stisku a 2sekundovém přidržení impulzního tlačítka. 

Blikající symbol srdce  poté indikuje detekovaný signál ze snímače tepu. 
4) Ve většině zobrazených režimů se aktuální frekvence tepu zobrazuje s blikajícím symbolem srdce. 

5) Dalším stiskem impulzního tlačítka s přidržením 2 sekundy se měření tepu vypne.  
(Symbol srdce zmizí po stisku a 2sekundovém přidržení impulzního tlačítka.) 

 
3. Zapnutí a vypnutí režimu záznamových funkcí 
1) Pro záznam údajů o tepové frekvenci je třeba nejprve ji změřit stiskem a přidržením impulzního 

tlačítka. 

Na displeji se zobrazí symbol srdce (vlevo) a slovo STOP (v pravém horním rohu). 

2) Tlačítkem ST/SP se spustí záznam tepové frekvence. Během zaznamenávání je stav indikován 
symbolem REC na displeji. Tlačítkem ST/SP se pak záznam vypne. 

 
4. Vynulování záznamu frekvence tepu 
1) Pomocí impulzního tlačítka přepněte do režimu EXE.TM. 
2) Stiskem časového tlačítka s 2sekundovým přidržením se záznam vymaže. 
 
5. 12 dílčích funkcí režimu zpracování impulzů 
Režim zpracování impulzů nabízí 12 funkčních podskupin dále v této části popsaných. 
v režimu zpracování impulzů se pomocí impulzního tlačítka přepíná postup na další skupinu funkcí. 
 

1. Režim limitů cílové zóny  
1. Slovo LIMIT na displeji indikuje režim limitů cílové zóny. 
2. Výchozí cílová zóna je ohraničena hodnotami 90 a 120 tepů za minutu. 
3. Hodnoty horního limitu 90 tepů i dolního limitu 120 tepů lze editovat. 
4. Rozdíl mezi horním a dolním limitem musí být větší než 10 tepů za minutu. 
5. Rozsah cílové zóny: 40 – 240 tepů za minutu 
 

 
 
2. Režim času pohybové zátěže  
1. Pomocí impulzního tlačítka přepněte do tohoto režimu. Zobrazí se slovo EXE.TM. 
2. Funkce propočítává čas zátěže podle dolního limitu nastavené cílové zóny 
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3. Čas zátěže se zaznamenává kdykoliv, jakmile frekvence tepu překročí spodní mez cílové zóny, tj. 

zde 90 tepů. (Není-li ovšem funkce záznamu zapnutá, hodnoty se nezaznamenají.) 
 
3. Režim kalorií  
1. Funkce propočítává kalorie spálené za celou dobu pohybové aktivity. 
2. Spotřeba se počítá z hodnot frekvence tepu, pohlaví, tělesné hmotnosti a zátěže. 

3. Jednotka: kCal 
4. Rozsah: 0 – 9999,99 kCal. 
 
4. Režim % úbytku tuků  
1. Funkce počítá a zobrazuje procento tuku spáleného pohybovou zátěží. 
2. Úbytek se počítá z doby a intenzity zátěže. 

S větší zátěží tedy je i úbytek tuku větší. Intenzita pohybové zátěže ovšem neznamená snížení 
hladiny tuku. 

3. Čím vyšší procentní hodnota (% Fat Loss) je zobrazována na displeji, tím více tuku zátěží ubývá. 
4. Rozsah: 0 – 70 % 
 
5. Režim spalování tuků  
1. Funkce počítá hmotnost tuku spáleného pohybovou zátěží podle údajů o uživateli  

zadaných do přístroje. 

2. Rozsah: 0 – 999,9 g 

 
6. Režim redukce hmotnosti  
1. Vypočítává hmotnostní úbytek během pohybové aktivity. 
2. Rozsah: 0 – 999,9 g 
 
7. Režim maximálních hodnot  
1. Monitoruje a zaznamenává maximum tepové frekvence během pohybové aktivity. 
2. Rozsah: 40 – 20 tepů za minutu 
 
8. Režim průměrů  
1. Funkce počítá průměrnou hodnotu tepové frekvence za dobu pohybové aktivity. 
2. Rozsah: 40 – 240 tepů za minutu 
 
9. Režim času v cílové zóně  
1. Funkce propočítává a zaznamenává čas zátěže v mezích cílové zóny. 
2. Rozsah: 00h00m00s - 99h59m59s. 
 
10. Režim času zátěže nad cílovou zónu  
1. Funkce propočítává a zaznamenává čas zátěže překračující mez cílové zóny. 

(Čas nad horní mezí zóny během pohybové zátěže) 
2. Rozsah: 00h00m00s - 99h59m59s. 
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11. Režim údajů o uživateli  
1. Na displeji se zobrazují parametrické údaje o uživateli: pohlaví, věk (5 – 99), tělesná hmotnost (10 – 

199 kg nebo 10 – 499 lb) a tělesná výška. Stisk tlačítka nastavení v tomto režimu dovoluje zadávání 
těchto údajů. 

2. Na základě zadaných údajů se počítá např. spotřeba kalorií. 

 
 
Zadávání údajů o uživateli do PH5 
1. V režimu zpracování impulzů se stiskem impulzního tlačítka přepne na režim údajů o uživateli. 

2. Stiskem tlačítka nastavení přejdete do režimu nastavení. 

3. Pomocí časového tlačítka nebo tlačítka ST/SP zvolte pohlaví. 
4. Impulzním tlačítkem postupte k další nastavované hodnotě. 
5. Pomocí časového tlačítka (+1) a tlačítka ST/SP(-1) zadejte věk. 
6. Impulzním tlačítkem postupte k další nastavované hodnotě. 
7. Pomocí časového tlačítka nebo tlačítka ST/SP zvolte kg nebo lb. 
8. Impulzním tlačítkem postupte k další nastavované hodnotě. 
9. Pomocí časového tlačítka nebo tlačítka ST/SP zadejte tělesnou hmotnost. 
10. Impulzním tlačítkem postupte k další nastavované hodnotě. 
11. Pomocí časového tlačítka nebo tlačítka ST/SP zadejte tělesnou výšku. 
12. Tlačítkem nastavení režim po zadání hodnot zavřete. 
 

 
 
12. Režim stopek  
1. Vypočítá dobu pohybové zátěže. Režim stopek funguje pouze pokud je detekován signál tepové 

frekvence. 

2. Rozsah: 00:00:00 – 99h:59m:59s 
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Několik upozornění 
1. Dbejte řádně o hrudní pás. Omývejte jej mýdlovou vodou a vždy dobře opláchněte. Nechávejte jej 

volně oschnout. Neodkládejte hrudní pás v místech s vysokou teplotou a ve styku s korozivními 
materiály kyselými ani alkalickými. 

2. Zvlhčením pokožky v místě vodivé zóny hrudního pásu se zlepší vodivost a stabilita signálu. 

3. Fyzický stav uživatele může ovlivnit intenzitu signálu. 

4. Nepoužívejte monitorování tepu v blízkosti trolejbusů, tramvajových zastávek, transformátorů, 
elektrických rozvoden, vysokonapěťového vedení apod. VF signál  cyklocomputeru může být 
ovlivněn prostředím s vysokým napětím a magnetickým polem. 

5. Hodinky jsou sice odolné proti vodě do sloupce 30 m, ve vodě však není bezpečné používat tlačítka. 
Hodinky nejsou vhodné pro potápění. 

6. Životnost baterie při dvouhodinovém denním používání je asi jeden rok. Nechávejte si baterii měnit 
hodinářem. Hodinky nejsou určené k rozebírání uživatelem. 

 
 
Varovná upozornění 
Tento přístroj není zdravotnickým zařízením a není doporučen pro osoby se srdečním onemocněním. 
Z bezpečnostních důvodů předem informujte o užívání snímače srdečního tepu lékaře.  

Rušení VF signálu, špatný kontakt snímače tepu s pokožkou a další faktory mohou negativně 
ovlivňovat kvalitu přenosu a přesnost signálu . 
 
 
Parametry 

Monitor tepu (Snímač tepové frekvence) 
• Typ baterie: CR2032 
• Životnost baterie: Cca 1300 hodin 
• Provozní teplota: -10 – 50 °C (14 – 122 °F) 

Impulzní přijímač (v hodinkách) 
• Typ baterie: CR2025 
• Životnost baterie: Asi 1 rok 
• Provozní teplota: -10 – 50 °C (14 – 122 °F) 
• Odolnost vůči vodě 3 atm 
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