
Systém časování Freelap® je založen na emisi a detekci
elektromagnetických polí a skládá se hlavně ze tří prvků: 

Sportovec nosí čip, který detekuje pulzy elektromagnetických polí, když sportovec
míjí transmittery a měří časové intervaly mezi jednotlivými transmittery. 

Jsou umístěny podél dráhy, jsou kódovány (START, LAP nebo FINISH) a
vyzařují elektromagnetická pole. 

Když sportovec míjí transmitter v režimu FINISH, časová data jsou automaticky
zaznamenána a okamžitě přenesena pomocí Bluetooth do vašeho mobilního
zařízení prostřednictvím aplikace MyFreelap. Data lze také synchronizovat,
kontrolovat a exportovat do počítače prostřednictvím vašeho účtu myfreelap.com. 

Blahopřejeme k tomu, že myslíte kreativně a poskytli jste
svému týmu nástroj, který skutečně maximalizuje jeho
tréninkové zkušenosti! 

ČIP 

TRANSMITTERY

MYFREELAP APP 

Vítejte ve světě Freelap! 

JAK TO FUNGUJE ? 

RYCHLÝ NÁVOD

Stáhněte si aplikaci
MyFreelap do svého
mobilního zařízení. 

Klikněte na "Registrovat",
postupujte podle pokynů k
vytvoření účtu a přihlaste
se. 

Vaše aplikace je
nyní připravena k
použití!

 01. VYTVOŘTE SI SVŮJ ÚČET MYFREELAP 
STAŽENÍ VYTVOŘIT ÚČET HOTOVO!



 03. UMÍSTĚTE SVÉ TRANSMITTERY 

 02. PŘIPEVNĚTE SVŮJ FXCHIP BLE 

Pro zapnutí transmitteru jednoduše stiskněte centrální tlačítko „ON“. 
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NAJDĚTE DALŠÍ PŘÍKLADY KONFIGURACÍ 

Umístěte Tx Touch Pro na zem na startovní čáru. Připravte
se a držte palec stisknutý na centrálním tlačítku. Zelené
LED světlo bliká. Tlačítko lze uvolnit.  

Připevněte čip FxChip BLE na opasek trenýrek
sportovce pomocí jeho připevňovací spony
(dodáváno). Spona musí být bezpodmínečně
připevněna k pasu, vystředěna v úrovni
pupku a umístěna svisle. 

 
FxChip BLE se automaticky zapne při pohybu a 
vypne se po 10 minutách nečinnosti. 

 Transmittery musí být od sebe vzdáleny 10 metrů. / Max. 11 transmitterů na vaší dráze. 

www.freelap.com/support/user-guides 

TX TOUCH PRO 

PŘÍKLADY POUŽITÍ 

TX JUNIOR PRO 

Uvolněte tlačítko a začněte závod. Tx Touch Pro vydá 
potvrzovací pípnutí a automaticky spustí časovač FxChip BLE. 

Pokud dva sportovci na sousedních dráhách používají Tx Touch 
Pro současně, musí být každý z nich umístěn na nejvzdálenější 
straně od druhého sportovce, aby se nespustil FxChip BLE z 
druhé dráhy (alespoň 1,5 metru mezi každým Tx Touch Pro). 

Opětovným stisknutím středního tlačítka vyberte požadovaný kód:      
 LAP = střední transmitter / FINISH = koncový transmitter. Každým
stisknutím centrálního tlačítka přepnete na další kód. 

Umístěte Tx Junior Pro na zem (nezvedejte jej), na okraj dráhy, méně než 1,5 m od
pohybu sportovce a 80 cm za požadovanou vzdáleností. 

Tx Junior Pro může pokrýt 2 dráhy. /!\ Nepřekrývejte magnetická pole: K měření času
ve 4 dráhách stačí 2 transmittery: 1 pro pokrytí dráhy č. 1 a č. 2 a 1 další pro pokrytí
dráhy  č. 3 a č. 4. 

LAP FINISH START 

0 m 10,8 m 20,8 m 
START BLOK 2 x 10 metrů 

http://www.freelap.com/support/user-guides
http://www.freelap.com/support/user-guides


FxChip BLE: CR 2032 - 2000 hodin tréninku 

TX Touch Pro: CR 2032 – 2 roky 

TX Junior Pro: 2 x AA (LR6) alkalické baterie - 300 hodin tréninku 

Pro více informací kontaktujte svého distributora.
Seznam najdete na www.freelap.com/freelap-contact 

Otevřete aplikaci MyFreelap. Ujistěte se, že je povoleno Bluetooth a určování polohy.

Vytvořte si svůj nový trénink stisknutím znaku               nahoře. 

Vyplňte údaje a stiskněte „START“. Nechte aplikaci běžet v prvním plánu. 

Jste připraveni přijímat časová data! 

Av. D.-Jeanrichard 2A - CH-2114 Fleurier - Švýcarsko 
Telefon : +41 (0)32 861 52 42 / E-mail : contact@freelap.ch 

// Pokud používáte chytré hodinky nebo máte telefon v kapse, nemusíte nic dělat. 

KOMPLETNÍ DOKUMENTACI K APLIKACI
MYFREELAP NAJDETE NA NAŠEM WEBU

www.freelap.com/support/myfreelap-app 

VEŠKERÉ INFORMACE O VAŠICH FREELAP 
PRODUKTECH A NAŠI DOKUMENTACI NALEZNETE

NA NAŠEM WEBU: WWW.FREELAP.COM 

© Freelap SA 2002 - 2019 - Všechna práva vyhrazena. 

Freelap je registrovaná ochranná známka společnosti Freelap SA. V260521 

Pro zajištění dokonalého příjmu dat umístěte své mobilní zařízení:

- Vedle transmitteru FINISH (5m a 50m od něj) 
- Ve výšce 1 metr od země 

 BATERIE 

 04. VYTVOŘTE SI SVŮJ TRÉNINK POMOCÍ MYFREELAP 

http://www.freelap.com/support/myfreelap-app
http://www.freelap.com/support/myfreelap-app
http://www.freelap.com/
http://www.freelap.com/

