
Meilan C5 Pulsometr opaska 
do pomiaru tętna

Opis produktu
Pulsometr na bieżąco przesyła informacje o tętnie serca. Dane 
przesyłane są bezprzewodowo do Twojego licznika rowerowego, 
telefonu lub zegarka poprzez Bluetooth 4.0 lub ANT+.
Uwaga! Przeznaczone dla celów sportowych - nie może 
zastępować profesjonalnych urządzeń medycznych!

Budowa

Opaska piersiowa Transmiter 
(bateria CR2032)

Obsługa
1. Zwilż elektrody na 
opasce piersiowej

INFORMACJE DLA UZYTKOWNIKÓW O SPOSOBIE 
POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I 
ELEKTRONICZNYM
Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady umieszczony na 
produktach informuje, że zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego nie można wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. 
Wyrzucając elektrośmieci do kontenera, stwarzasz zagrożenie dla 
środowiska.
Segregując i przekazując do przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz 
utylizacji zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne chronisz 
środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do 
zmniejszenia stopnia wykorzystania zasobów naturalnych oraz obniżenia 
kosztów produkcji nowych urządzeń. 
Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać 
bezpośrednio od sprzedawcy lub w firmie TOM Organizacja Odzsyku 
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. , ul. Pomorska 112, 
70-812 Szczecin, infolinia: 801 005 505, email: kontakt@tomoo.pl 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Revoltt Maciej Janusz, ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork
Deklaruje, że produkt: 
Meilan C5 Pulsometr opaska do pomiaru tętna
jest zgodny z postanowieniami dyrektyw
2004/108/EC - Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej. 
Wymogi: EN 62479: 2010, EN 
60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 300 328 
V2.1.1 (2016-11), EN 300 440 V2.1.1 (2017-03), EN 301 489-1 V.2.2.0 
(2017-03), EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03), EN 301 489-17 V3.2.0 
(2017-03), ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

Urządzenie posiada wymienną baterię CR2032, zainstalowaną w 
transmiterze. Zużyte baterie wyjmij zgodnie z instrukcją i 
oddawaj do punktu recyklingu - pomóż chronić naturalne zasoby
naszej planety. Wrzucając zużyte baterie, należy pamiętać o 
zakryciu ich złączy oraz zawsze przestrzegać lokalnych praw i 
uregulowań. Najbliższy punkt zbiórki baterii możesz znaleźć na 
www.revolttech.pl lub dzwoniąc pod infolinię na 801 005 505

Instrukcja obsługi

2. Przypnij transmiter do opaski 
zgodnie z oznaczeniami (L= lewa, 
R=prawa)

3. Dopasuj długość opaski. 
Elektrody muszą dokładnie 
przylegać do skóry

Po użyciu
Pulsometr to czułe i dokładne urządzenie. Postępuj zgodnie z 
poniższymi zaleceniami aby zachować dokładność pomiarów i 
żywotność urządzenia. Po każdym użyciu odepnij transmiter od 
opaski i osusz. Wypłucz opaskę pod bierzącą wodą po każdym 
użyciu i wysusz. 

UWAGA!
Nie wolno prać w pralce lub suszyć w suszarce! Nie używaj 
środków chemicznych do czyszczenia! Mogą zniszczyć opaskę.
Nie naciągaj i nie zaginaj obszaru z elektrodami!
Nie przechowuj mokrych elementów w zamknięciu!
Dokładnie oszusz i przechowuj każdy element osobno.
Stopień wodoodporności pozwala na użycie przy słabym i 
umiarkowanym deszczu. Nie używaj w trakcie silnej ulewy.
Nie wrzucaj transmitera do wody i trzymaj z dala od ognia lub 
wysokiej temperatury. Nie odpowiadamy za konsekwencje 
niewłaściwego używania lampki. 

Postępowanie z baterią

1. Przy użyciu monety przekręć i  
otwórz pokrywę baterii na 
transmiterz. Zdejmij pokrywę.

2. Wyjmij baterię i włóż nową. 
Biegun dodatni "+" powinien 
być skierowany do góry.

Parametry

Gwarancja
1. Transmiter objęty jest gwarancją na okres 2 lat. 
2. Akcesoria nie są objęte gwarancją.
3. Niewłaściwe użytkowanie nie podlega gwarancji.
4. Nieautoryzowana ingerencja, naprawy lub modyfikacje 
spowodują utratę gwarancji. 
5. Dokładne warunki gwarancji dostępne są na naszej stronie 
internetowej www.revolttech.pl

1. Transmisja: bezprzewodowa: Bluetooth 4.0, ANT+
2. Zasięg: 10m (Bluetooth) lub 6m (ANT+)
3. Czas działania baterii: 9-12 miesięcy
4. Typ baterii: wymienna CR2032
5. Stopień wodoodporności IPX6
6. Wymiary transmitera: 55x32x9mm
7. Zakres regulacji opaski: 65-95cm
8. Maksymalna długość opaski po naciągnięciu: 120cm
9. Zakres wykrywanego tętna: 40-240BPM
10. Waga transmitera z baterią: 13g
11. Materiał: ABS
12. Kolor: czarno-srebrny

Revoltt Maciej Janusz
ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork
www.revolttech.pl
sklep@revolttech.pl
Tel.: +48 660 487 951
NIP: 9131556010, REGON: 161529023, BDO: 000008261

4. UWAGA! Przed pierwszym użyciem zdejmij 
ochronną folię z baterii.

Po założeniu urządzenia na ciało dioda LED 
zacznie migać. Dopiero wtedy pulsometr 
będzie widziany przez licznik/telefon/zegarek. 
Jeżeli urządzenie nie zostanie założone lub 
nie połączy się z odbiornikiem, to po 10 
sekundach przejdzie w stan czuwania. 
Po nawiązaniu połączenia dioda LED będzie 
ciągle świecić przez 20 sekund a nstępnie 
zgaśnie. 

Dioda LED

Wymiana baterii
Wymień baterię na nową jeżeli występuje jeden z poniższych 
objawów:
1. Dioda LED nie świeci po założeniu urządzenia na ciało
2. Urządzenie nie jest widziane przez odbiorniki
3. Wskazania tętna serca są przerywane

3. Załóż pokrywę i zamknij 
przy użyciu monety.


