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Bevezető információk 

 Ne ütődjön kemény felülethez a készülék a sérülések 

elkerülése érdekében. 

 

 A készülék -5°C - +40°C között alkalmazható. 

 

 Tartsa távol a készüléket erős mágneses mezőtől és magas 

feszültségtől 

 

 A fitness karkötő 5V±0.25V feszültségű készülékről 

tölthető adapter segítségével. (A számítógép biztosítja a 

szükséges feszültséget.) 

 A teljes töltöttségi állapot eléréséhez 1,5 óra szükséges. 

 

 Meghibásodás esetén ne próbálja megjavítan, újra összerakni 

vagy átalakítani a készüléket. (A garancia elvesztésével jár.) 

 

 Gondoskodjon a csomagolás, az elemek és a elhasznált 

készülék megfelelő eltávolításáról és megsemmisítéséről. 



Termék bemutatása 

 

 

 

 

1. Szíj 
 

2. LCD kijelző 

 

3. Menu/Return gomb 

 

4. Patent 

 

5. Töltő rész 

 

6. Érzékelő 



Funkciók 
 

1. Lépésszámláló mód / HRM mode / RTC 

 

2. Távolság / lépések száma / elégetett kalória / HR 

 

3. Alvó üzemmód 

 

4. HRM teszt (pulzusmérés) 

 

5. kompatibilis az APP operációs rendszerrel: android phone 

4.3 / iOS6.1  

6. Bluetooth 4.0 –val csatlakoztatható 

7. Az APP rögzíti és elemzi az elégetett kalóriát/ távolságot / 

sebességet / lépések számát  

8. Eredmények megosztása a barátokkal 

 

9. Kitűzött célok rögzítése 

 



10. Anti-lost funkció (Telefonja segítségével megtalálhatja a 

lakásban elhagyott fitness karkötőt.) 

 

11. “Találd meg a telefonom” funkció 

 

12. Bejövő SMS és hívás jelzése a fitness karkötőn 

 
13. Li-ion elem: 60mhA 

 

14. elem élettartama: kb. 10 nap(lépésszámláló módban) 

 

15. méret: hosszúság:142-194mm, szélesség: 21.68mm, 

magasság:11.9mm 

 

16. súly: kb. 21g 

 

 

 

 



 

Beállítás 

 

Nyomja meg a ‘menu’ gombot a főmenübe lépéshez. A készüléken 
nincs különálló ki/be kapcsoló gomb. Automatikusan kikapcsol egy 

idő után, ha nincs használatban. A képernyő újra felvillan, ha 

megnyomja a gombot.  

 

Hat funkciót tud összesen megjeleníteni. Használja a menu gombot a 
módok közti váltáshoz. Közvetlenül nyomja meg az ikont a főmenün a 

kívánt funkcióba lépéshez. Pihenő üzemmódba lép a lépésszámláló, ha 

több mint 10 másodpercig nincs használatban, a gomb újabb 

megnyomásával a készülék újraindul.



Csatlakoztatás okostelefonnal 
 

Kattintson rá a “Smart-iMovement” applikációra az okostelefonján és 
hosszan nyomja meg a lépésszámláló gombját - legalább 3 
másodpercig -, amíg az APP-n érzékeli a Bluetooth-t és megjelenik a

 ikon a lépésszámláló kijelzőjén. A sikeres kapcsolódás után rá tud 

kattintani felül a középső  ikonra, így láthatja a 
lépésszámlálót, a HRM adatokat az okostelefonon. 

 

APP telepítés 

 

 Találja meg az Android Market Search “Smart-

iMovement” applikációt a Google Play-en. Apple 
felhasználók a “Smart-iMovement” applikációt az Apple 

Store-ban találhatják meg, onnan letölthető és telepíthető a 

mobil készülékekre. 

 Nyomja meg a “menu” gombot a lépésszámláló Bluetooth-

ának megnyitásához (a gomb újabb hosszú 



megnyomásával a Bluetooth kikapcsolható). 

Kapcsolódáskor Bluetooth ikon jelenik meg középen. 

 Ekkor nyissa meg Android okostelefonján a “Smart-
iMovement” applikációt. Nyomja meg a lépésszámlálóját 

és a telefon automatikusan csatlakozni fog. A 

szinkronizálás automatikusan megtörténik, amikor a 
készüléke és az Android okostelefon egymásra csatlakozik. 



GARANCIÁLIS FELTÉTELEK, REKLAMÁCIÓ 

 

Jótállás 

Az eladó 24 hónapos garanciát nyújt a vevőnek, amennyiben a 

jótállási jegyen, számlán, szállítólevélen vagy egyéb 

dokumentumon más garanciális idő nem szerepel- ez esetben a 
törvényes jótállási idő a vevőt, nem érinti. 

Az eladó garanciát vállal a minőségre, ha az eladott termék a 

normál célnak megfelelően van felhasználva, és megtartja a 

szerződésben elfogadottakat.  

 

A jótállás érvényét veszti az alábbi esetekben: 

 a felhasználó által okozott károk, pl. az áru 

megrongálása helytelen javítással, helytelen 

összeszerelés,  

 nem megfelelő karbantartás, 

 mechanikai károsodás, 

 az alkatrészek kopása normál használat, 

 elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa, 

 szakszerűtlen kezelés, 



 nem megfelelő bánásmód, vagy nem megfelelő 
elhelyezés,  

 magas vagy alacsony hőmérséklet hatása, vízzel való 

érintkezés,  

 aránytalan nyomás,ütés, túlterhelés,  

 szándékosan megváltozott alak, forma vagy méret 
esetén. 

 

Eljárás reklamáció esetén 

A vevő köteles az eladó által eladott árut mihamarabb átnézni. A 

vevő az ellenőrzést lehetőleg úgy végezze, hogy az esetleges 

hibákat észrevegye. 

Reklamáció esetén a vevőnek be kell mutatni a vásárlást igazoló 

dokumentumot a gyártási számmal. Amennyiben az 

igazolószelvény hiányos, az eladónak jogában áll elutasítani a 

reklamációs kérelmet.  

Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre nem 

vonatkozik a jótállás (pl. nem teljesítették a garanciális 

feltételeket, a hiba tévedésből lett jelentve, stb.) az eladó jogosult 
a költségtérítésre. A szerelési költség az érvényben lévő árlista 



alapján lesz elszámolva. 

Ha az eladó a tesztelés során nem találja hibásnak az árut, 
jogában áll a reklamációt érvénytelennek tekinteni, és  jogosult 

az érvénytelen reklamációkor felmerülő költségek 

visszatérítésére. 

Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre 

vonatkozik a jótállás, az eladónak kötelessége a hibát elhárítani, 

esetlegesen új árut adni. Az eladó a vevő beleegyezésével más 
termékre is cserélheti a hibás árut. A kártérítés rendezése e 

bekezdés alapján az eladóra vonatkozik. 

Az eladó a reklamációt az áru kézhezvételétől számított 

legkésőbb 30 napon belül rendezi, amennyiben nincs más idő 
megegyezve. Az érvényes nap az eladó által eladott, de cserére 

kerülő termék eladásánál feltüntetett nap. Amennyiben az eladó 
nem tudja elrendezni a reklamációkérelmet, megegyezik a 

vevővel más alternatív lehetőségben. Ha ilyen megegyezés nem 

jön létre, az eladó köteles anyagi kártérítést fizetni a vevőnek. 

 

 

 

 



 

Eladás dátuma:                                  Eladó bélyegzője és aláírása:  

 

 

 

Forgalmazó: 

Insportline Hungary Kft. 

2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65. 

www.insportline.hu 

tel./fax: 0633-313-242 


