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LÉPÉSSZÁMLÁLÓ RÉSZEI 

 

 

TERMÉKLEÍRÁS 

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! 

Lépésszámláló funkcionális leírása: 

 A lépésszámláló 1- 99999 lépésig mér 

 Automata stopper (max. 9:59:59) 

 Megtett távolság (max. 99,9 mérföld) 

 Felhasznált kalória (max. 99 999 kcal) 

 Elégetett zsír (max. 999 gr) 

 Megadott cél (1 000 – 99 000 lépés) 

 Auto ata adatg űjtés 

 Övre csatolható klipsz 

 Eg szerű felhasz álás 

 Kis tö egű 

 Cserélhető ele  

 

FIGYELMEZTETÉS 

Javasoljuk, hog  a g akorlatok elvégzése előtt ko zultáljo  kezelőorvosával. 

Első hasz álat előtt ezt a használati utasítást figyelmesen olvassa el! 

Felhívjuk figyelmét, hogy a lépésszámláló nem vízálló! Ne használja vízben vagy nedves környezetben! 

Apró részeket tartal az, a el  fulladásveszél t okozhat ak, ezért g er ekektől és háziállatoktól távol 
tartandó. 

Ne tegye ki a lépésszá lálót e tré  hőviszo ok ak! 
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Óvakodjon a heves ütközésektől és durva á ás ódtól! 

Tisztítsa rendszeresen puha, száraz ke dővel! 

Száraz, hűvös hel e  tarta dó. 

A termék a legpontosabb mérés érdekében klipsz segítségével övre illeszte dő. Ne  egfelelő hasz álat 
esetén csökken a mérés pontossága. 

Ne pró álja erőszakkal szétszed i! Külsérelmi nyom esetén a szavatosság érvényét veszti. 

 

PROBLÉMAMEGOLDÁS 

Ha a lépésszá láló e  éri egfelelőe  a lépéseket, akkora következő esetek fordulhat ak elő: 

 Lépésszámláló rossz helyzete: A mérés akkor a legpontosabb, ha erőleges a talajra 

 A lépésszámláló rendszertelen tempóban mozog: A mérést hátrányosan befolyásolja, ha pl. 
hátizsákban tárolja, mert a ozgása re dszertele ; lép sőzés köz e ; eredek do  eg ászása 
közben 

 Felhasználó mozgása rendszertelen vagy túl lassú: Valótlan adatokat rögzíthet, ha a felhasználó nem 
egyenletesen gyalogol, egyhelyben jár. 

 Gyenge elem 

 

ELEM INFORMÁCIÓ 

Alacsony töltésszint esetén: 

 g e ge vag  eltű ő kép a kijelző  

 rossz mérési adatok rögzítése 

 

ELEMCSERE 

A lépésszámlálóban az elem cseréjéhez szüksége lesz egy csavarhúzóra és 1 db LR1130 1.5V feszültségű elemre.  

 Nyissa fel az elem fedelét a biztonsági csavar kilazításával  

 Cserélje ki az ele et újra LR    . V . Elle őrizze, hog  a egfelelő polaritással helyezte be. 
 Helyezze vissza a fedelet és alaposan csavarozza vissza, de ügyeljen arra, hogy ne húzza túl a csavart.  

 
Megjegyzés: 

 Az ele  g er ekektől és háziállatoktól távol tarta dó. 
 A készülék gombelemet tartalmaz. Lenyelés esetén azonnal hívjon orvosi segítséget; fennáll a súlyos 

egészségkárosodás vagy halál veszélye! 

 A gombelem vegyi anyagokat tartalmaz. A lépésszámlálót és minden alkatrészét semmisítse meg a 
hel i előírások ak egfelelőe . A ne  egfelelő egse isítés kör ezetsze ezéshez vezet. 
Ügyeljen környezete tisztaságára! 

 Az elemet ne dobja nyílt lángba mert robbanásveszélyes! 

 Fokozott figyelmet fordítson használat közben! 
őve e : www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate)  

FIGYELMEZTETÉS: Az ebben a készülékben használt alkáli elem típust könnyedén helytelenül tárolhatják. 



5 
 

G akra  előfordul, hog  az új ele ek ár rész e  vag  teljese  le erültek a vásárláskor. Ha az elem cseréje 
utá  se  űködik a készülék egfelelően, próbáljon új elemet használni egy másik g ártótól, kiszűrve ezzel az 
elem hibáját. 
 

ÜZEMBE HELYEZÉS 

Első hasz álatkor távolítsa el a szigetelőt az ele tartó ól.  
Óvatosan húzza ki a teljes szalagot az elemtartóból. 
Veg e le a kijelzővédő fóliát. 
Az LCD kijelző ek aktív ak la használatra készen kell lennie. 
 

VEZÉRLÉSI MÓDOK 

 MODE go  e o ásával a következő fu k iók között választhat: 
 

 
 
STEP: 
Ez a mód az összes megtett lépést jelzi. 
FIGYELMEZTETÉS: A számláló csak 10 megtett lépés után aktiválódik. Ez a funkció biztosítja, hogy valós 
lépéseket számláljon. 
EX-TIME: 
Az edzés időtarta át utatja. 
DIST: 
 A teljes megtett távot mutatja. 
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KCAL: 
A felhasznált kalóriát mutatja (mértékegység: kcal). 
FATBURN: 
A vélt elégett zsír mennyiségét mutatja (mértékegység: gramm). 
TARGET: 
Megjegyzés: A cél beallításához lásd. a felhasználó adatainak beállítását. 
Ebben a módban megjelenik mennyi lépést kell megtenni a kiválasztott cél eléréséhez. 
Példa: Ha 16 000 lépés van él ak kitűzve és már 15 398 lépést megtettünk, akkor a kijelző  a fe aradó  
lépés fog megjelenni. 
 

LÉPÉSHOSSZ BEÁLLÍTÁS 

A eállított lépéshossz ag érték e  efol ásolja a szá láló po tosságát. Ha úg  tű ik hogy a rögzített 
lépések száma túl sok vagy túl kevés, előfordulhat, hog   ódosíta i kell a lépés hosszúságát. 

 A pontos lépés leméréséhez ragasztószalag szükséges. 

 Jelölje ki a kii duló po tot. Erre a po tra álljo  lá ujjheg re és teg e  eg  lépést előre. 
 10 lépés megtétele után jelölje a lábujj pontját. 

 Mérje le a kiinduló pont és a bejelölt pont közötti távolságot. A kapott értéket ossza el 10-el.  
MEGJEGYZÉS: A maximális pontosság érdekében a lépésszámlálót csak gyalogláshoz használja. Jogging és futás 
köz e  eg e lőtle  ozgás és külö öző lépéshossz fordulhat elő, íg  a lépések szá a po tatla  lehet. 
 

FELHASZNÁLÓ ADATAINAK BEÁLLÍTÁSA 

MEGJEGYZÉS: G őződjö  eg róla, hog  az összes adat hel ese  va  eállítva. A hel tele  eállítás 
befolyásolhatja a pontosságot. 

 STEP ód a  tartsa le o va a SET go ot, a íg az ADJ villog a kijelző . Ez a utató automatikusan 
a "SÚLY" megadásához kapcsolódik. 

 A súly 20-160kg (44-352 font) között állítható be. A SET gomb segítségével lehet beállítani a súlyt 
(tartsa lenyomva a SET gombot a készüléken g ors hozzáadásához . Erősítse eg a eállított értéket a 
MODE gombot lenyomásával, és lépjen át a lépéshossz beállítására. 

 A lépéshossz 18-120 cm (7-47 hüvelyk) tartományban állítható be a SET gombbal (tartsa lenyomva a 
SET gombot a készüléken g ors hozzáadásához . Erősítse eg a eállított értéket a MODE gomb 
le o ásával a kitűzött lépésszám beállításához. 

 Állítsa be a kívánt célértéket (tartomány: 1000 - 99 000 lépés) a SET gombbal (tartsa lenyomva a SET 
gombot a készüléken a gyors hozzáadásához). A kívánt érték beállítása után nyomja meg a MODE 
gombot és visszatér az alapértelmezett STEP módba. 

MEGJEGYZÉS: Ha 30 másodpercig egyetlen gombot sem nyom meg, akkor a lépésszámláló visszatér az 
alapértelmezett STEP módba. 

VISSZAÁLLÍTÁS/ ADATOK TÖRLÉSE 

MEGJEGYZÉS: Az alaphelyzetbe állítás minden adatot visszaállít (minden üzemmódban). 

STEP ód a  tartsa le o va a MODE go ot, a íg a kijelző  a "CLEAR" felirat jele ik eg. 

 

Eladás dátuma:        Eladó él egzője és aláírása:  
 

Forgalmazó: 
Insportline Hungary Kft. 

2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65. 
www.insportline.hu 

tel./fax: 0633-313-242 


