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BEVEZETÉS
Gratulálunk ennek a kiváló minőségű terméknek a megvásárlásához. A sportteszter egy könnyen 
használható eszköz, amelynek segítségével nyomon követheti fizikai állapotát. Hogy képes legyen 
ezt az eszközt helyesen használni, és ezáltal maximális edzéseredményeket elérni, olvassa el a 
teljes használati útmutatót. Kívánunk sok kellemes  edzéssel töltött percet. A termék első használata 
előtt figyelmesen olvassa el az egész útmutatót. Javasoljuk, hogy őrizze meg az útmutatót további 
szükség esetére. 
FUNKCIÓK ÁTTEKINTÉSE

• Pulzusszám figyelése

• Időmérő

• Elégetett kalória számláló

• Idő/Dátum/Ébresztő

IDŐ Beállítás: Idő Dátum Év
Idő
formátum
12/24 

PULZUS
ÉRZÉKELŐ

Edzés
hossza

Maximális
pulzusszám % Kalória

A célpulzus 
zónában 
végzett edzés 
hossza 

Legmagasabb
pulzusszám
%

Aktuális
idő

Beállítás: Kor Nem Intenzitás

A célpulzus
zóna
felső határa 
% 

A célpulzus
zóna
alsó határa
%

Egység Súly

Hangjelzés a 
célpulzus zóna
átlépésekor

EDZÉSI
FEL-
JEGYZÉSEK

Edzés
hossza

A célpulzus-   
zónában
végzett edzés 
hossza %

Kalória
Legmagasabb
pulzusszám
% 

Átlag
pulzusszám
%

ÉBRESZTŐ ON/OFF 

STOPPERÓRA Start/Stop
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GOMBOK  LEÍRÁSA
MODE/ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSOK

• Üzemmódok közötti átváltás

•
A beállítások üzemmódban a gomb a
következő paraméterre való átváltásra
szolgál

ADJUST LIGHT / HÁTTÉRVILÁGÍTÁS BEÁLLÍTÁSA

• A kijelző háttérvilágítása

• A változtatások beállítása az adott üzemmódban

• Az edzési feljegyzések törlése
START/STOP 

• Növeli a paraméter értékét az adott
üzemmódban 

• Idő megállítása (HRM)

RESET 

• Csökkenti a paraméter értékét az adott
üzemmódban

• Üzemmódokon belüli átváltás

• Mértékegységek közötti átváltás (lb/kg)

• Edzésprogram befejezése

BEÁLLÍTÁS MENETE

MELLKASI ÖV

A mérések helyes felhasználásához tartsa be a következő lépéseket: 
a. Nyissa szét a mellkasi övet!

b. Csatolja a mellkasi övet a törzse köré, és győződjön meg róla, hogy összecsatolásnál a csat megfelelően
bekattant-e!

c. Helyezze az érzékelőt a mellkasa közepére (a mellizom alá)! Győződjön meg róla, hogy a
mellkasi öv helyesen van felhelyezve, és hogy az érzékelő közvetlenül érintkezik-e a bőrrel!

d. Távolítsa el az érzékelőt a bőrről, és nedvesítse meg - ezáltal a lehető legpontosabb mérési eredményt
biztosítja!
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CÉLPULZUS ZÓNA BEÁLLÍTÁSA

1. Lépjen be a pulzusellenőrző üzemmódba

2. Válassza ki a pulzustartományt!

3. Kezdje el az edzést!

NINCS JEL
A három kötőjel „ - - - “ abban az esetben jelenik meg, ha a 
sportteszter nem kap jelet a mellkasi övről. 

1. INTENZITÁS (55-75%) Az edzés a szívbetegségek megelőzésére és a túlsúly 
csökkentésére irányul. 

2. INTENZITÁS (70-80%)
Az edzés a szervezet állóképességére és a fizikai kitartás 
támogatására irányul. 

3. INTENZITÁS (80-100%)
Az edzés az átlagon felüli fizikai kondíció megszerzésére és 
az izomerő javítására irányul.

A MAXIMÁLIS PULZUSSZÁM GRAFIKAI MEGJELENÍTÉSE

Az edzés során a pulzus nem lépheti túl a maximális pulzusszám
60%-át.

Az edzés során a pulzus nem lépheti túl a maximális pulzusszám 
70-85%-át.  

Az edzés során a pulzus nem lépheti túl a maximális pulzusszám 
85%-át.   
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IDŐ BEÁLLÍTÁSA (TIME)

Az IDŐ (TIME) üzemmód lehetővé teszi az aktuális idő, dátum és idő formátum beállítását. 

Ezeknek az adatoknak a beállításához kövesse az 1-5. lépéseket! 
1. Válassza ki a TIME (IDŐ) üzemmódot!
2. Tartsa lenyomva a gombot 2

másodpercig!
3a. Adja hozzá az egységet;
Billentyűhang kikapcsolása/bekapcsolása
3b. Egység levonása
4. Következő adatra való átugrás
5. Lépjen ki a beállítások üzemmódból!

PULZUSELLENŐRZŐ ÜZEMMÓD (HRM)

CÉLPULZUSSZÁM MEGHATÁROZÁSA
A maximális eredmény eléréséhez fontos, hogy a pulzusszám az optimális zónában mozogjon. Ezért 
rendkívül fontos, hogy a felhasználó pontosan beállítsa a célpulzus zóna felső határát. Javasoljuk, 
hogy az edzésprogram elkezdése előtt konzultáljon orvossal vagy egy hivatásos edzővel az edzés 
megfelelő intenzitásáról, az edzés gyakoriságáról és az optimális célpulzusszámról. A célpulzus zóna 
felső és alsó határának kiszámításához a következő képletet is használhatja: 

maximális pulzusszám = 220 – kor (FÉRFIAK)
226 – kor (NŐK)

FOLYAMAT

A célpulzusszám beállításához kövesse az alábbi lépéseket: 
1. Lépjen a HRM üzemmódba!

2. Végezze el a beállításokat az üzemmódon belül!

3.Ha megjelenik a kijelzőn a „READY“ felirat,
nyomja meg ezt a gombot az edzés elkezdéséhez! 

*Míg a mellkasi övről beérkezik a jel,
a kijelzőn három kötőjel „ - - - “ fog villogni.

PARAMÉTEREK ÁTVÁLTÁSA / PULZUSTARTOMÁNY  
A HRM üzemmódban a kijelzőn alapértelmezett paraméterként az Edzés hossza jelenik meg. 

További paraméterek megjelenítéséhez használja a START / STOP gombot. 
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1. Váltás a paraméterek között a következő 
sorrendben:

a. Edzés hossza.

b. Maximális pulzusszám %-ban.

c. Kalória.

d. A célpulzus zónában végzett edzés
hossza

   

e. A legmagasabb pulzusszám.

f. Aktuális idő.

2. Edzés megállítása / Edzés folytatása.

3. A paraméter mentéséhez tartsa lenyomva a gombot 
2 másodpercig.

Célpulzus zónán belül

Az aktuális pulzusszám a célpulzus zónában 
mozog. 

Célpulzus zónán kívül

Az aktuális pulzusszám a célpulzus zónán 
kívül mozog.   pohybuje mimo nastavený
interval. 

FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁSOK 

A pulzusszám mértékegysége az ütések száma percenként (bpm). A pulzusszám beállítására 
szolgáló üzemmód lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy beállítsa a célpulzus zóna felső és 
alsó határát. A felhasználói beállítások a következő 5 lépésben kerülnek végrehajtásra: 

1. Válassza ki a HRM üzemmódot!

2. Tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig!

3a. Adja hozzá az egységet / Váltson át a 
lehetőségek között!

3b. Vonja le az egységet / Váltson át a 
lehetőségek között!

4. Lépjen tovább a következő adatra! 

5. Lépjen ki a beállítások üzemmódból!
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CÉLPULZUSSZÁM TÁBLÁZAT 

Egy áttekintésről van szó a célpulzus zóna határairól a felhasználó neme, kora és súlya alapján.  
Először határozza meg a maximális pulzusszámot (MHR), és a táblázat segítségével válassza ki az 
edzés kívánt intenzitását! 

Megjegyzés: A feltüntetett értékek csak tájékoztató jellegűek, és nem biztos, hogy mindenki számára alkalmasak. 

Maximális pulzus (MHR) 

Férfi = 220 – kor 

Nő = 226 – kor 

1. intenzitás (55-70%) 

A szívbetegségek 
megelőzésére és a 

túlsúly 
csökkentésére 
irányuló edzés.

2. intenzitás (70-80%) 

A szervezet 
állóképességére és a 

fizikai kitartás 
támogatására irányuló 

edzés. 

3. intenzitás (80-100%) 

Az átlagon felüli fizikai 
kondíció megszerzésére és 

az izomerő javítására 
irányuló edzés.

Kor Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 

20 200 206 110 140 113 144 140 160 144 164 160 200 164 206 

25 195 201 107 136 110 140 136 156 140 160 156 195 160 201 

30 190 196 104 133 107 137 133 152 137 156 152 190 156 196 

35 185 191 101 129 105 133 129 148 133 152 148 185 152 191 

40 180 186 99 126 102 130 126 144 130 148 144 180 148 186 

45 175 181 96 122 99 126 122 140 126 144 140 175 144 181 

50 170 176 93 119 96 123 119 136 123 140 136 170 140 176 

55 165 171 90 115 94 119 115 132 119 136 132 165 136 171 

60 160 166 88 112 91 116 112 128 116 132 128 160 132 166 

65 155 161 85 108 88 112 108 124 112 128 124 155 128 161 

70 150 156 82 105 85 109 105 120 109 124 120 150 124 156 

75 145 151 79 101 83 105 101 116 105 120 116 145 120 151 

EDZÉSI FELJEGYZÉSEK (DATA) 

FELJEGYZÉSEK KEZELÉSE 

A DATA üzemmódban megtekintheti az utolsó edzés során mentett edzési 

adatokat. Az edzési feljegyzések megtekintését az 1. és 2. lépés írja le.  

* A memóriába csak az utolsó edzésről szóló információkat lehet menteni. 

1. Válassza ki a DATA üzemmódot!

2. A mentett paraméterek közötti váltásra 
szolgáló gomb:

a. Edzés hossza

b. A célpulzus zónában való edzés időtartama 

c. Kalória

d. Maximális pulzusszám

e. Átlag pulzusszám

ÉBRESZTŐ (ALARM) 

Az ALARM üzemmódban be- és kikapcsolhatja az ébresztőt (ON/OFF), és beállíthatja az ébresztés idejét.  
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Az ébresztő beállításához kövesse az 1-5. lépéseket!  

1. Válassza ki az ALARM üzemmódot! 

2. Tartsa nyomva a gombot 2 másodpercig!

3a. Adja hozzá az egységet / Váltson át a 
lehetőségek között!   

3b. Vonja le az egységet / Váltson át a 
lehetőségek között!  

4. Lépjen tovább a percbeállításokhoz!  

ÉBRESZTŐ ON/FF 

Ha az ébresztő be van kapcsolva, minden 
üzemmódban megjelenik a kijelzőn az       ikon.

* Az ébresztőóra beállítása során történő 
módosítások automatikusan mentésre 
kerülnek 

 

STOPPERÓRA (STW) 

Az STW üzemmódban a következő 3 gomb használatos: 

1. 1 másodpercig megjelenik a kijelzőn a „STW“,
majd elindul a stopperóra üzemmód. 

2. Start/Stop

3. Kinullázni

a. Részidő

b. Mérés

ELEMEK 

FIGYELMEZTETÉS! Az elemek vegyszereket tartalmaznak. Az elemek gyerektől elzárva tartandók. 
Ha lenyeli az elemet, azonnal forduljon orvoshoz! 

ÓRA 

Elem típusa: CR2032 Lítium

Elem élettartama: Körülbelül 1 év (attól függően, milyen funkcióra és milyen gyakran használja) 

Elemcsere: 

Csavarozza ki az 
elem fedelét rögzítő 
4 sarokcsavart 

Vegye ki a tönkrement 
elemet 

Helyezze be az órába 
az új, CR2032 típusú 
lítium elemet
(az elem jelzésének 
felfelé kell mutatnia) 

Csavarozza vissza 
az elem fedelét 
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MELLKASI ÖV 

Elem típusa: CR2032 Lítium

Elem élettartama: Körülbelül 1 év (abban az esetben, ha a mellkasi övet naponta 1 óra hosszat fogja használni) 

Elemcsere: 

Egy érme segítségével 
szerelje le az elem fedelét – 
fordítsa el az óramutató 
járásával ellentétes irányba! 

Helyezzen a mellkasi övbe egy 
új, CR2032 típusú lítium elemet  
(az elem jelzésének felfelé kell 
mutatnia) 

Csavarozza vissza az elem 
fedelét  

* Ügyeljen arra, hogy az elem fedeléből ne essen ki a tömítőgyűrű!

Nem megfelelő elemcsere esetén az óra / mellkasi pánt könnyen megsérülhet. Ezért javasoljuk, hogy 
az elemcserével forduljon óráshoz!   

PROBLÉMAMEGOLDÁS 

A KIJELZŐN NEM JELENIK MEG A PULZUSSZÁM 
• A mellkasi öv nincs megfelelően felhelyezve. 

• A pulzusérzékelők a mellkasi övön nem eléggé vannak benedvesítve – próbálja meg újra megnedvesíteni! 

• Javasoljuk, hogy a pulzusérzékelők közvetlenül a bőrrel érintkezzenek. 

A PULZUSÉRZÉKELÉS MEGSZAKAD VAGY MEGÁTÓL MEGÁLL  

• Oka lehet a túl gyenge elem a mellkasi övben. 

• Az elektromágneses mező forrásai (pl. számítógépek, hálózati kábelek stb.) zavarhatják 
a mellkasi öv és az óra közötti jelátvitelt.  

A HANGJELZÉS NEM ÁLL LE 

• Amikor a pulzusszámjelzés funkció be van kapcsolva, a hangjelzés addig szól, amíg az 
aktuális pulzusszám a célpulzus zónán kívül esik.    

LEFAGY A KIJELZŐ 

• Oka lehet a statikus elektromosság vagy a nem régi elemcsere – ebben az esetben nyomja 
meg mind a 4 gombot egyszerre a sportteszter gyári beállításainak visszaállításához.  

KARBANTARTÁS 

• Ne tegye ki a sporrtesztert erős ütéseknek, pornak, nedvességnek vagy szélsőséges hőmérsékleteknek!

• A gondatlan vagy durva kezelés torzíthatja a mérés pontosságát vagy lerövidítheti a 
sportteszter élettartamát, okozhatja az elem károsodását vagy az alkatrészek deformációját. 

• Rendszeresen tisztítsa az órát tiszta vízzel! A felgyülemlett szennyeződés zavarhatja a 
mellkasi övről érkező jel fogadását. 

• A tisztításhoz ne használjon súroló vagy vegyszeres tisztítószereket – megkarcolhatja a 
műanyag részeket, vagy az elektromos áramkör korrózióját okozhatja.  

• Ne próbálja meg módosítani vagy átalakítani a sporttesztert – a szenzor sérüléséhez 
vezethet, és erre a sérülésre nem vonatkozik a garancia! 
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TERMÉK SPECIFIKÁCIÓK 

ÓRA 

Vízállóság: Megfelelő használat esetén 
az óra 30 méter mélységig vízálló. Ha az 
óra nedves / víz alatt van, ne nyomkodja 
a gombokat – a vízállóság megszűnik, és 
megsérül az óra. 

Működési hőmérséklet: -5°C – +50°C 

Felhasznált anyagok: 

Óraüveg: Akrilát
Test: Akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) 
Gombok: Akrilnitril-butadién-sztirol 
(ABS)  / Poliuretán 
Csat: Rozsdamentes acél
Elem fedele: Rozsdamentes acél 
Szíj: Poliuretán 

Pulzusszám tartomány: 30-240 
ütés/perc (BPM)  

MELLKASI ÖV 

Vízállóság: Megfelelő használat esetén a 
mellkasi öv 10 méter mélységig vízálló. 
Minden használat után a mellkasi övet 
szárítsa meg. 

Működési hőmérséklet: -5°C – +50°C 

Felhasznált anyagok: 

Test: Akrilnitril-butadién-sztirol (ABS)  
Szíj: Poliuretán (elasztikus) 

KÖRNYEZETVÉDELEM 

A termék élettartamának lejárta után, vagy abban az esetben, ha a következő javítás gazdaságilag 
már nem lenne előnyös, a terméket a helyi előírásoknak megfelelően és környezetbarát módon kell 
likvidálni. A terméket a legközelebbi arra kijelölt gyűjtőhelyre kell vinni.  

A szabályos likvidálással segít az értékes természeti erőforrások megőrzésében és a környezetre 
vagy az emberi egészségre gyakorolt negatív hatások megelőzésében. Ha nem biztos a dolgában, 
forduljon a felelős helyi hatósághoz a jogsértések és az azt követő szankciók elkerülése 
érdekében.




