
 
Witamy w Instrukcji Obsługi Twojego Pool-
Mate 

 
 

Pozwala przeglądać 
Wszystkie najważniejsze funkcje 

 
 
  
 
 
 

wim 

 

Pozwala ustawić 

Ważne informacje: 
1. Pool-Mate należy używać na basenie.  
2. Nie jest przystosowany do pływania na otwartych zbiornikach. 

 

2.  Pool-Mate wykrywa rytmiczne ruchy ramion podczas pływania 
kraulem, żabką, stylem grzbietowym i motylkiem. Powinien być on 
wprowadzony w tryb Pause podczas pływania w inny sposób. 

 

3. Styl pływania może być zmieniony tylko na końcu/początku długości 
basenu, nie w trakcie jej trwania. W przeciwnym razie otrzymywane pomiary 
mogą być niedokładne. 

Ustawienia 

 
 
CLOCK SETUP 

 
 
 
 
 

x3 

 
 
 
 

Na głównym wyświetlaczu CLOCK: Wciśnij Mode trzy razy, aż 
ukaże się SETUP. Wtedy wciśnij Start. 
Użyj Mode, by przeglądać ustawienia zegarka- długość 
basenu(m), czas, alarm, wagę (Kg), lewą/prawą rękę, 
resetować i kontrolować poziom baterii. 
Używaj Up i Down, by zmieniać wartości ustawień 

Trzymaj krótko-START 
Trzymaj 2 sec-STOP/ 
WYJŚCIE z menu 

wyświetlane funkcje 
 
 

 

Trzymaj, by podświetlić 
zegarek 

4. Ilość uderzeń ramion wyświetlana na Pool-Mate to liczba uderzeń wyłącznie 
tej ręki, na którą założony jest zegarek. Proszę zatem pamiętać, że na ogół będzie 
to połowa całkowitej ilości ruchów ramion. 
5. Jak  w przypadku większości zegarków sportowych, nie powinno się zmieniać ustawień 

zegarka pod wodą. Przed wciskaniem którychkolwiek przycisków należy się upewnić, że zegarek 

nie jest zanurzony. ZABRANIA SIĘ nurkowania w Pool-Mate. Ciśnienie może spowodować 

dostanie się wody do wnętrza urządzenia.  

Przytrzymaj  Start przez 2 s, by wrócić do głównego menu

Szybki start 

 
 

Przy pierwszym użyciu Pool-Mate, należy wprowadzić dane 
dotyczące długości basenu, Państwa wagę i dłoń, na której będzie 
on noszony. Ustawienia fabryczne przewidują 25m, 65kg i lewą rękę 

 

Z głównego wyświetlacza godziny CLOCK 
Wciśnij MODE 3 razy aż ukaże się SETUP i potwierdź przyciskiem 
START 
 

Ustaw długość basenu korzystając z guzików UP/DOWN 
Wciśnij MODE 3 razy by ustawić wagę w KG (znów 
korzystaj z przycisków UP/DOWN) 
Wciśnij Mode raz, by ustawić lewą lub prawą rękę (użyj UP) 
 

Przytrzymaj START przez 2 sekundy, by powrócić do głównego menu i 
MODE, by powrócić do wyświetlacza godzinyCLOCK 

                             Jesteś teraz gotowy do pływania! 

 
 
 

CLOCK SETUP 
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Ustaw długość ustaw wagę ustaw 
basenu (m) ciała (kg) rękę 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ustawienia 

zmień długość                   czasu 
basenu 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wskaźnik poziomu 
baterii pokazuje 
numer 
od 1 (niski) do 8 

(wysoki). 

Przytrzymaj przez 2 sekundy 
by zresetować fabryczne ustawienia 

i usunąć dane 

 
 
 
 
 
 
 
 

Menu ustawień wybierz rękę,  
alarmu na której zegarek 

zmień wagę 
ciała będzie noszony 

 
 

WSKAZÓWKA: Trzymaj 
Start przez 2 s, by w 
dowolnej chwili wrócić do 
głównego menu z funkcjami 
 

                                            Przytrzymaj  
 
 

UWAGA: Uruchomienie funkcji RESET spowoduje usunięcie całej pamięci 
Pool-Mate i wszystkich zgromadzonych w nim plików i danych. Ponadto, 
zostaną przywrócone wszystkie pierwotne, fabryczne ustawienia zegarka

Swimming 

Nagrywanie całej sesji                                                                                         CLOCK 

Z głównego wyświetlacza godziny CLOCK – wciśnij START, by zacząć (pojawi się ikona SWIM) 
W czasie trwania sesji lub po jej zakończeniu należy wcisnąć UP i DOWN, by ukazała się 
liczba przepłyniętych długości basenu, uderzeń ramieniem, przepłynięty dystans, ilość  
spalonych kalorii, wskaźnik efektywnośći oraz numer treningu. Jeśli wciśniemy MODE, ukaże się  
czas, jaki upłynął od rozpoczęcia sesji oraz aktualna godzina. Prztrzymanie START przez 2  
sekundy spowoduje zatrzymanie czasu.  

 SWIMMING 

Nagrywanie pojedynczego podejścia (SET) 

W każdej sesji może być nagrane 99 podejść

Ustawienia czasu 
 
 
 
 

Kiedy na wyświetlaczu SETUP pojawi się 
TIME SET, wciśnij Start – wyświetli się zegar. 
Użyj Up i Down, by ustawić żądaną godzinę. 
Wciśnij Mode, by ustawić minuty. Ponowne 
wciśnięcie Mode skieruje do ustawień daty 
(dnia, miesiąca), następnie ustawień 
trybu12/24h. 
Cały czas korzystaj z UP/DOWN, by wybierać 
żądane wartości 

        Przytrzymaj Start przez 2s, by wrócić do SETUP. 

Ustawienia alarmu 

 
 
 
 

Kiedy na wyświetlaczu SETUP pojawi się 
ALARM SET, wciśnij START- wyświetli się 
zegar. Użyj Up/DOWN, by ustawić godzinę 
alarmu. Wciskając Mode, ustwisz minuty. 
Ponownie wciskając MODE, ustawisz godzinę 
włączenia i wyłączania alarmu.  

Przytrzymaj START przez 2s,by wrócić do 
SETUP. 
Przytrzymaj START ponownie przez 2s, by 
wrócić do głównego me

Z głównego wyświetlacza CLOCK, wciśnij Start – przepłyń pierwszą 
rundę 

Wciśnij Start by zatrzymać (pojawi się litera P u dołu wyświetlacza, a 
czas się zresetuje, więc możesz zmierzyć długość odpoczynku)  

Wciśnij Start ponownie, by wznowić sesję- przepłyń kolejną 
rundę i powtórz powyższe czynności w razie potrzeby 

Przytrzymaj Start przez 2 sekundy, by zatrzymać.  
 
Zegarek Pool-Mate powinien być przełączony w tryb PAUSE 
kiedy nie pływa się z użyciem rąk.  
By przedłużyć żywotność baterii zegarek został tak 
zaprojektowany, by w razie braku włączenia trybu PAUSE i 
braku odnotowywania aktywności przez 5 minut, przełączał się 
na główny wyświetlacz z zegarem CLOCK 

Użyj Mode,by zobaczyć  Użyj Up/Down by przeglądać 
czas treningu i wcześniejsze okrążenia, uderzenia 
aktualną godzine przepłynięty dystans, spalone kalorie, 
podczas pływania                                                                    oraz numer podejścia 

 
 
 

                                                     PAUSED 
 

Przycisk START: 

Szybkie przyciśnięcie: START. 
Dalsze przyciśnięcie: PAUSE. 
Kolejne przyciśnięcie: RESTART.             zmień       

Dłuższe przyciśnięcie: STOP.                   wartość 

Przytrzymaj Start ponownie przez 2s, by powrócić 
do głównego menu 

 

                           Ustaw godziny, 
                              minyt,datę, 
                               miesiąc, tryb12/24h  

 
 
 
 
 

 
                                                                 Przytrzymaj przez       zmień  
                                                                    2s, by wyść             wartość 

 
 
 
 

                         Ustaw godzinę, 
minuty, 

czas włączania/wyłączania alarmu 
 
 

Wybór ON (włączanie alarmu) sprawi, że 
ukaże się symbol dzwonka nad licznikiem 
sekund na wyświetlaczu. 
Alarm będzie dzwonił każdego dnia o 
wskazanej porze przez minutę lub do 
momentu wciśnięcia MODE 
 



 

Przeglądanie sesji Pool-Mate 

 

Poprzednia sesja 
 
Dane mogą być przeglądane po zakończeniu pływania bezpośrednia z  
Wyświetlacza CLOCK, dzięki wciśnięciu UP/DOWN, co pozwala 
skontrolować liczbę przepłyniętych długości basenu, średnią ilość uderzeń 
ramion na długość, przepłynięty dystans, tempo, liczbę spalonych kalorii, 
efektywność i czas 
 
 
 

CLOCK LOG 
 
 
 
 
 

x2 
 
 

Ikona SWIM wkazuje tryb pływania. 
Jej brak wskazuje tryb CHRONO 

 

wybierz 
 żądany 

                                               tryb pracy zegarka 
 
 
 
 

TOTALS 

 

posiada pamięć pozwalającą przechować szczegóły aż 400 sesji.  

 

Inne sesje 

Z ekranu CLOCK wciśnij MODE dwa razy by przejść do rejestru LOG 

Wciśnij START, by wejść. Użyj UP/DOWN by przejrzeć nagrane sesje 
(Pool-Mate przechowuje dane każdej sesji przypisując im numer i 
właściwą datę).  

Wciśnij Start, by przejrzeć szczegóły wybranej sesji. 
 

Użyj Mode, by przejrzeć TOTALS(całościwe zebranie danych) dla wybranej sesji 
– całkowity czas pływania (bez odpoczynków), liczbę przepłyniętych długości, 
łączny dystans, spalone kalorie i średnią liczbę ruchów ramienia.  

Każdy SET (pojedyncze podejście) może być przywołany.  

Przytrzymaj Start, by opuścić tę funkcję.  
 
 

 

WSKAZÓWKA: By zobaczyć różnice osiągów poszczególnych podejść (czas, 
tempo itd), wybierz żądaną zmienną (np czas) i używając MODE przeglądaj 
poszczególne podejścia (SET) korzystając z UP/DOWN tylko pod kątem 
wybranej zmiennej. 

 
 
 
 
 
 
 

to change set 
 
 

SETS 

Często zadawane pytania i odpowiedzi 

 

P: Jak działa Pool-Mate? 
O: Zegarek Pool-Mate posiada najnowocześniejsze sensory 
ruchu, które wykrywają ruch Państwa ramion. Nasze unikalne 
oproragmowanie i cyfrowe techniki przetwarzania sygnałów 
analizują dane i liczą okrążenia, uderzeenia ramion, przepłynięty 
dystans, prędkość i spalone kalorie. 

 

P: Czy muszę wciskać przycisk po każdym okrążeniu/długości 
basenu, jak to ma miejsce w przypadku innych tego typu 
mierników? 
A: No, Zegarek Pool-Mate jest w pełni automatyczny i sam wykryje, 
kiedy zaczniecie Państwo nowe okrążenie. Nie trzeba nic robić.  

P: Dlaczego potrzebne jest wskazanie mojej wagi? 
O: Zegarek Pool-Mate wykorzystuje te dane, by obliczyć spalane kalorie. 

 

P: Chcę pływać z przerwami. Czy ten zegarek sobie z tym 
poradzi?  

O: Tak, możecie Państwo odtwoarzyć zarówno każde pojedyncze 
podejście, jak i szczegóły dotyczące całej sesji.  

P: Mój Pool-Mate nie liczy wszystkich moich okrążeń/długości basenu. 
O:W wypadku otrzymywania niedokładnych pomiarów, należy przede 
wszystkim sprawdzić, czy zegarek jest dokładnie przymocowany do 
nadgarstka i nie może się ruszać wokół niego. Można także 
spróbować wydłużyć czas nieruszania kończynami po dokonaniu 
nawrotu.  

 

P: Pool-Mate nie działa, gdy pływam z deską wykonując 
tylko rychu nogami lub pracując tylko jedną ręką 
O: Tak, Pool-Mate musi zostać w tych sytuacjach przełączony w 
tryb Pause.  

P: Czy zegarek Pool-Mate będzie działał na otwartych zbiornikach 
wodnych? 
O: Pool-Mate został zaprojektowany do pływania okrążeń/długości 
basenu i ta wersja nie będzie działała w innych warunkach. 

 

 

 

Pool-Mate 
Automatyczny Pływający Komputer 

 

   Instrukcja obsługi 

Przytrzymaj przez 
2 sekundy, by wyjść 
 
 

 

Chrono 
 

CLOCK CHRONO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZYCISK START: 
 

 Użyj MODE by zobaczyć                                    Szybkie przyciśnięcie: START. 

czas, jaki upłynął od początku                            Następne przyciśnięcie: PAUSE 
treningu                                                           Kolejne przyciśnięcie: RESTART  
                                                                     Dłuższe przytrzymanie: STOP

Użyj Mode, by przejrzeć Użyj  Mode, by przejrzeć 
całkowite czasy,  czasy, pokonane długości itd 

długości, dystanse,                                                dla pojedynczego podejścia. 
spalone kalorie i  
średnią ilość uderzeń 
ramion.  

 
 
 

Używaj Pool-Mate w tym trybie, gdy biegasz lub jeździsz na rowerze 
 

Pool-Mate może również mierzyć czas poza basenem – do 99 okrążeń 

Na wyświetlaczu CLOCK, wciśnij  Mode, by przejść do trybu CHRONO 
Wciśnij Start . 
Na wyświetlaczu pojawi się napis Set 1 (podejście1) 
Tak jak to miało miejsce w przypadku pływania, ponowne wciśnięcie START 
spowoduje zatrzymanie licznika, a kolejne jego wznowienie. 

Dłuższe przytrzymanie zatrzyma licznik czasu. 
 
Cała sesja może być przeglądana dokładnie w ten sam sposób jak w 
przypadku pływania. Dane trybu CHRONO różnią się od danych typu 
SWIM – ikona SWIM nie będzie wtedy wyświetlana.  

            UWAGA: W trybie CHRONO zapisuje sie jedynie czas, sensor ruchu nie jest  

            tu aktywny, nie mierzy się również prędkości czy łącznie przebytego dystansu. 

 

P: Czy mogę nosić zegarek Pool-Mate na prawej ręce? 
A Tak, Pool-Mate pracuje na obu rękach. Trzeby tylko dokonać 
odpowiednich zmian w jego ustawieniach. 

 

P: Pool-Mate wyświetla dziwne wyniki, gdy zmieniam styl w 
połowie długości basenu. 
O: Pool-Mate nie został zaprojektowany tak, by rozpoznawać 
zmiany stylu w takiej sytuacji. Jeśli zamierzacie Państwo zmienić 
styl pływania, należy to zrobić tuż po rozpoczęciu nowego 
okrążenia/długości. W przeciwnym razie wpłynie to na dokładność 
prezentowanych wyników.  

P: Co mierzy wskaźnik efektywności? (efficiency index) 
O: Ten wskaźnik opiera się na metodzie Swim Golf, którą 
zapewne Państwo znacie. To suma ilości uderzeń oraz czasu 
przepłynięcia 25 metrów. Należy koncentrować się na jego 
obniżaniu, by zwiększać efektywność  i poprawiać swoje 
umiejętności 

P: W jakich jednostkach mierzona jest prędkość? (speed) 
O: Doszliśmy do wniosku, że czas potrzeby do przepłynięcia 100 
metrów jest bardziej obrazowy dla pływaków niż określenia w m/s czy 
km/h. Dlatego właśnie wyświetlana prędkość pokazuje średni czas w 
sekundach potrzeby do pokonania tegoż właśnie dystansu – 100 
metrów.  
 
P: Czy Pool-Mate będzie działał, gdy będę wykonywał nawroty? 

O: Tak, będzie działał zarówno w przypadku nawrotów, jak i mniej 
profesjonalnego odpychania się od ściany. 

P: Jak dokładny jest Pool-Mate? 

O: Ten zegarek był testowany przez wielu pływaków przez 18 miesięcy 
zanim został wprowadzony na rynek. Nasz wskaźnik dokładności, który 
wynosi 99,75%, został osiągnięty na podstawie tysięcy długości basenu 
przepłyniętych w czasie od 22 do 40 minut. Nie ma jednak gwarancji, że 
pełna dokładność będzie osiągnięta w przypadku niektórych pływaków, 
których umiejętności i uderzenia ramion odbiegają od przyjętych norm. 

P: Czy ten zegarek będzie działał na wszystkich typach basenów? 

O: Pool-Mate będzie działał na basenach powyżej 10m długości. 
Wymaga tylko wcześniejszego zaprogramowania do odpowiednich 
warunków basenowych – fabryczne ustawienia zakładają 25m długości. 
Proszę zauważyć, że potrzeba kilku uderzeń ramion, by zegarek 
rozpoznał, że Państwo już pływają. W przypadku bardzo krótkich 
basenów, ich długość może się okazać zbyt krótka do tego, by zegarek 
rozpoczął swoją pracę. Dlatego też zaleca się nieco dłuższe baseny.  

www.pool-mate.com 

 
 

LOG 
Gwarancja 

 

Gwarancja nie obejmuje dokładności zegarka związanej z jego zdolnością 
liczenia ilości okrążeń, długości basenu oraz uderzeń ramion u różnych osób 
pływających różnymi stylami. W przypadku, gdyby państwa produkt okazał się 
być wadliwy, Swimovate zobowiązuje się go naprawić lub nieodpłatnie 
wymienić na nowy. Gwarancja ta obejmuje okres 12 miesięcy od daty zakupu 
produktu (wymaga się dowodu zakupu) i odnosi się jedynie do pierwotnych 
nabywców produktu. Gwarancja dotyczy usterek związanych z wadami 
materiałowymi  
i technicznymi, które ujawnią się w czasie prawidłowego użytkowania 
produktu. Nie obejmuje ona baterii, wymiany baterii, uszkodzeń powstałych w 
wyniku zaniedbań, wypadków, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, 
nieostrożnego obchodzenia się z produktem, przeprowadzania modyfikacji 
produktu oraz działania zegarka w warunkach wykraczających poza te, które 
zostały przedstawione w jego specyfikacji. Swimvate nie ponosi 
odpowiedzialności za żadne uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania lub 
braku umiejętności użytkowania produktu. Swimvate nie przyjmuje także 
odpowiedzialności za straty ani roszczenia osób trzecich powstałe w związku z 
użytkowaniem produktu. W wypadku zaistnienia potrzeby egzekwowania 
niniejszej gwarancji, prosimy o wysłanie wiadomości na adres 
support@swimovate.com (lub kontakt telefonicznego +44 (0)1784 481562) 
w celu przypisania gwarancyjnego numeru zwrotu. Musi to nastąpić przed 
odesłaniem Państwa zegarka Pool-Mate. Przesyłki bez wspomnianego 
numeru nie będą przyjmowane.  

Certyfikat 

 

Znak CE jest użyty, by zaznaczyć zgodność z dyrektywą Unii 
Europejskiej EMC 89/336/EEC. 

 

Ta instrukcja obsługi i jej zawartość są przeznaczone wyłącznie dla potrzeb 
naszych klientów związanych z poznawaniem i uczeniem się obsługi zegarka 
Pool-Mate. Jego zawartość nie może być rozpowszechniania bez pisemnej 
zgody firmy Swimovate Ltd. Dołożono wszelkich starań, by zapewnić 
rzetelność niniejszego dokumentu, ale jego zawartość może ulec zmianie w 
dowolnym momencie bez uprzedniego informowania o tym. Najbardziej 
aktualną wersję dokumentu może znaleźć na stronie www.pool-mate.com. 
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