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PULZUSMÉRŐ / 
MELLKASÖV

TESTTÖMEG INDEX BMI

MEGVILÁGÍTÁS STOPPER

KETTŐS IDŐ IDŐLESZÁMOLÁS

HANGJELZÉS 3 FÜGGETLEN ÉBRESZTŐ

NAPTÁR 50 ÉVRE TEMPÓ KIJELZŐJE

VÍZÁLLÓSÁG 100 M-IG ELEM (CR2032)



GOMBOK

A használati utasításban a gombok a következő betűkkel vannak megjejölve.  

A – Visszaállítás

B – Mód

C – Megvilágítás

D – Start / Stop



MÓDOK

A módok változtatására a B gomb szolgál. A módok a következő sorrendben kapcsolnak át: aktuális idő - stopper
– pulzusfrekvencia – feljegyzések -személyes adatok – idő leszámolása – ébresztő - kettős idő - tempó kijelzése. 

A. IDŐ KIJELZÉSE

 12/24 időformátum

 óra – perc – másodperc, hónap, dátum, nap az adott héten 

 Naptár 50 évre (2000-2049)

B. STOPPER

 Egység: 1/100 másodperc

 Memória 8 körre/részidő 

 Mérési tartomány: 0´00´´00 – 23:59´59´´

C. PULZUSFREKVENCIA

 4 pulzusfrekvencia zóna

D. FELJEGYZÉSEK

 Memória 25 edzésre

E. FELHASZNÁLÓI ADATOK

 Beállítható paraméterek: Nem, Életkor, Egység, Magasság, Testsúly



 Testtömeg index BMI: 3 különböző eredmény

F. IDŐ LESZÁMOLÁSA

 Leszámolási tartomány: 23:59´59´´ - 0´00´´00.

G. ÉBRESZTŐ

 3 különböző ébresztő beállítása

 Hangjelzés

H. KETTŐS IDŐ

 Második időzóna kijelzése

I. TEMPÓ KIJELZÉSE

 A felhasználó 16 tempó beállításból választhat



MÓDOK BEÁLLÍTÁSA ÉS HASZNÁLATA 

IDŐ KIJELZÉSE

12/24 IDŐFORMÁTUM

 Az óra módban  nyomja meg az A gombot a formátum váltására.  

IDŐ BEÁLLÍTÁSA

1. Az idő kijelzése után tartsa meg az A gombot, amíg a másodperc kivillan (a villogás jelzi, hogy az érték
változtatható).  

2. A kinullázásért nyomja  meg a C vagy D gombot. 

3. Mentésre és a következő paraméter beállítására nyomja meg a B gombot. 

4. Az értékek megnövelésére használja a D gombot, az értékek csökkentésére használja a C gombot. Az
értékek gyorsabb hozzászámolására/leszámolására a gombot tartsa meg. 

5. A 3 és  4 pontok szerint  járjon el,  amíg az  összes  paramétert  beállítja.  A paraméterek  a következő
sorrendben kapcsolnak át: másodperc – óra – perc – év – hónap – nap – DST (nyári idő)



6. A beállítás befejezésére nyomja meg az A gombot (az aktuális nap a héten automatikusan a beállított
naptári év, hónap, nap szerint állítódik be).   

STOPPER

1. A mérés elindítására nyomja meg a D gombot.

2. A mérés befejezésére nyomja meg mégegyszer a D gombot.  

3. A stopper kinullázására nyomja meg az A gombot.  

RÉSZIDŐ MÉRÉSE

1. A stopper módban nyomja meg a D gombot a mérés elkezdésére.  

2. A részidő feljegyzésére és kijelzésére nyomja meg az A gombot. (2 mp után a kijelző automatikusan
átkapcsol a stopperre)



3. A következő részidők feljegyzésére a 2 pont szerint járjon el. 

4. A stopper megállítására nyomja meg a D gombot. 

KÖRIDŐ MÉRÉSE

1. A stopper módban nyomja meg a B gombot a köridő kijelzésére (ha több köridő van feljegyezve).

2. A következő kör kijelzésére (LAP1-LAP8) nyomja meg a D gombot.

3. Az előző köridő kijelzésére (LAP8-LAP1) nyomja meg a C gombot.

4. A részidő kijelzésére nyomja meg az A gombot. 



5. A következő részidő átkapcsolására (SPLIT1-SPIT8) nyomja meg a D gombot. 

6. Az előző részidő átkapcsolására (SPLIT8-SPLIT1) nyomja meg a C gombot.

7. A stopper módba az A gomb megnyomásával juthat vissza. 

 

PULZUS

CÉLPULZUS ZÓNA KIVÁLASZTÁSA 

 A pulzusfrekvencia módban nyomja meg a C gombot a zónák átkapcsolására. A célpulzus frekvencia
zóna a következő sorrendben kapcsol át: HZ1 – HZ2 – HZ3 – HZ4.

 HZ1 ---- ALACSONY EDZÉSINTENZITÁS

HZ2 ---- KÖZEPES EDZÉSINTENZITÁS

HZ3 ---- MAGAS EDZÉSINTENZITÁS

HZ4 ---- FELHASZNÁLÓ ÁLTAL BEÁLLÍTOTT INTENZITÁS

 A pulzus zóna határértékek átkapcsolására (max/min v %) az A gomb van. A pulzus maximális értéke
220. Ebből az értékből számolódik le a felhasználó életkora. A cél pulzusfrekvencia zóna a minimumok
és maximumok közötti százalékos kifejezése. 



ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTOTT CÉL PULZUSFREKVENCIA ZÓNA

Pulzusfrekvencia Edzés hossza MAX MIN

HZ1 25 perc 65% 55%

HZ2 40 perc 75% 65%

HZ3 40 perc 85% 75%

HZ4 0:00´00´´ 90% 50%

A  HZ4 funkció a felhasználónak lehetővé teszi  a  személyes MAX/MIN cél  pulzusfrekvencia zóna értékek
beállítását ( % ban).

 HZ4 FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA

1. Kapcsolja át a kijelzőt a HZ4 funkcióra és tartsa meg az A gombot, amíg az óra kivillan (a villogás a
paraméterek beállítását jelzi).

2. A kinullázásért nyomja meg a C vagy D gombot. 

3. A percek mentésére és átváltására nyomja meg a B gombot.

4. A kinullázásért nyomja meg a C vagy D gombot.  

5. A 3 és 4 pontok szerint állítsa be a maradék két paramétert: maximum és minimum % ban.  



6. A befejezésért nyomja meg az A gombot. 

 A következő HZ4 funkció használata előtt állítsa be az időt 0:00´00´´ra. 

MELLKASÖV HASZNÁLATA

1. A pulzusfrekvencia módban nyomja meg a D gombot a mellkasövből jövő jelzések vételéhez (kivillan a

szimbólum és a pulzus mérődni kezd) 

2. A pulzusfrekvencia (%ban) maximum és minimum közötti átkapcsolásáért nyomja meg az A gombot.

3. A pulzusfrekvencia átlag, minimum és maximum értékek közötti átkapcsolására a C gomb szolgál. 

4. A mellkasövből jövő jelzés leállítására nyomja meg a D gombot. (az 1 percnél tovább tartó edzésnél a
lemért értékek automatukusan elmentődnek) 

 Az  órát  1-3  méter  távolságban  tartsa  a  mellkasövtől.  Más  pulzusmérőt  használó  közelében  ne
tartázkodjon, és a mellkasövet ne tegye ki elktromágneses mezőnek. 

 Ha 1 percnél tovább nincs megnyomva semmilyen gomb, a kijelzőn az aktuális idő jelenik meg.  

 A HZ1-HZ3 funkciókkal való edzésnél az idő leszámolódik. Ha leszámolás után a felhasználó folytatja
az  edzést,  az  idő nullától  kezd számolódni.  A HZ4 funkciónál  az  idő automatikusan  nullától  kezd
számolódni. 

 A HZ4 módban a maximális edzésidő 0:59´59´´.

 Ha túlléptük a felső vagy alsó cél pulzusfrekvencia határát, hangjelzés hallható és a kijelzőn kivillan a
MIN vagy MAX jelzés.

 A sportóra abbahadja a mérést, ha több mint 10 percig nem kap jelet a mellkasövből.

 A pulzusfrekvencia módban más funkció nem használható (mint pl.ébresztő, hangjelzés stb.)



FELJEGYZÉSEK

FELJEGYZÉSEK FIGYELÉSE

1. A feljegyzések figyelése módban nyomon követhető az egyes edzések hossza és a felhasznált kalória. A
fogyás kimutatására nyomja meg a D gombot.

2. Az utolsó feljegyzés kijelzésére nyomja meg az A (R01) gombot. 

3. Az egyes paraméterek között való átkapcsolásra használja a D gombot.  A paraméterek a következő
sorrendben kapcsolnak át: edzés napja – edzés hossza – maximális pulzus – minimális pulzus - átlag
pulzus – felhasznált kalória – fogyás.  

4. A következő edzési adatok információiért nyomja meg az A gombot (a maximális memória 25edzés). 

 A felhasznált kalória értékek és a fogyás értéke csak tájékoztató jellegű.  

SZEMÉLYES ADATOK

SZEMÉLYES ADATOK BEÁLLÍTÁSA 

1. A személyes adatok módban tartsa megnyomva az A betűt, amíg kivillan a nem SEX mutató (ameddig
villog, változtatható).  

2. A C vagy D gomb segítségével állítsa be a nemet: male (férfi), female (nő).  



3. A mentésért és a következő paraméter beállítására nyomja meg a B gombot. 

4. A D és C gombokkal adja meg életkorát. A D gomb a hozzászámolásra a C a leszámolásra van. A
gyorsabb hozzászámolásért/leszámolásért tartsa meg a gombot.  

5. A 3 pont szerint állítsa be a maradék paramétereket: egység, magasság, testsúly.

6. Az adatok elmentésére és a beállítás befejezésére nyomja meg az A gombot.  

SZEMÉLYES ADATOK ÁTOLVASÁSA

 A személyes adatok átolvasására a D gomb van. A paraméterek a következő sorrendben kapcsolnak át:
életkor - nem – magasság – testsúly – BMI

 BMI (Testtömeg index):

O --- Túlsúly

L --- Alacsony súly

F --- Optimális állapot

IDŐ LESZÁMOLÁSA

 Az  idő  leszámolása  után  hangjelzés  hallható,  mely  60  másodpercig  tart.  A hangjelzés  bármilyen
gombbal leállítható. 

IDŐ LESZÁMOLÁS LEÁLLÍTÁSA

1. Az idő leszámolás módban tartsa meg az A gombot, ameddig kivillan az óra kijelzője ( a villogás jelzi,
meddig lehet az értéket változtatni). 



2. Az értékek megnövelésére használja a D gombot, az értékek csökkentésére használja a C gombot. A
gyorsabb érték növelésért/csökkentésért tartsa meg a gombot. 

3. A beállított percek elmentésére vagy beállítására nyomja meg a B gombot. 

4. Az értékek megnövelésére használja a D gombot, az értékek csökkentésére használja a C gombot. A
gyorsabb érték növelésért/csökkentésért tartsa meg a gombot. 

5. A 3 és 4 pontok szerint állítsa be a másodperceket.

6. A beállítás befejezésére nyomja meg az A gombot. 

IDŐ LESZÁMOLÁS HASZNÁLATA  

1. A leszámolás elkezdésére nyomja meg a D gombot.

2. A leszámolás leállítására nyomja meg még egyszer a D gombot. 



ÉBRESZTŐ ÉS HANGJELZÉS  

 Az ébresztő 60 másodpercig szól minden nap a beállítótt időben. Kikapcsolni bármelyik gombbal lehet. 

ÉBRESZTŐK ÉS TOVÁBBI HANGJELZÉSEK 

 Az ébresztő kiválasztására (ALARM1-ALARM3) és a gomb hangjelzésére a C gomb van. 

 A hangjelzés  ki/be  kapcsolására  (   szimbólum)  és  az  ébresztőre  (ALARM1-ALARM3,   
szimbólum) a D gomb van.  

 1 SZ. ÉBRESZTŐ BEÁLLÍTÁSA

1. Ha a kijelző az 1 sz. ébresztőn van (ALM1), tartsa meg az A gombot, amíg az óra kivillan. Megjelenik a
szimbólum. (amíg a paraméter villog, az értéke változtatható).  

7. Az értékek megnövelésére használja a D gombot, az értékek csökkentésére használja a C gombot. A
gyorsabb érték növelésért/csökkentésért tartsa meg a gombot. 

2. A percek beállítására nyomja meg a B gombot.   

8. Az értékek megnövelésére használja a D gombot, az értékek csökkentésére használja a C gombot. A
gyorsabb érték növelésért/csökkentésért tartsa meg a gombot. 



3. Az elmentésért és befejezésért nyomja meg az A gombot.  

 Hasonló módszerrel lehet beállítani a 2 és 3 sz. ébresztőt.

KETTŐS IDŐ

KETTŐS IDŐ BEÁLLÍTÁSA

1. A kettős idő módban tartsa meg az A gombot és kivillan az óra jelzője (ameddig a paraméter villog,
beállítható az érték). 

9. Az értékek megnövelésére használja a D gombot, az értékek csökkentésére használja a C gombot. A
gyorsabb érték növelésért/csökkentésért tartsa meg a gombot. 

2. A percek beállításának befejezésére nyomja meg a B gombot. 

3. Nyomja meg a C és D gombot (egy megnyomás = harminc perces elmozdulás).

4. A beállítás befejzésére nyomja meg az A gombot.

TEMPÓ KIJELZÉSE

TEMPÓ BEÁLLÍTÁSA

1. A tempó ellenőrzésére  tartsa  meg az  A gombot,  amíg  a  kijelző  kivillan  (amíg  a  paraméter  villog,
megváltoztatható). 



2. A C és D gombokkal válassza ki a kívánt tempót: 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 90 – 100 –
120 – 140 – 160 – 180 – 240 – 300 

3. Az elmentésre és befejezésre nyomja meg az A gombot.

TEMPÓ KIJELZŐJÉNEK BEKAPCSOLÁSA 

1. A D gombbal kapcsolja be. 

2. A kikapcsolásért nyomja meg mégegyszer a D gombot. 

MELLKASÖV

 A mellkasöv a pulzusszámot figyeli és átviszi az adatokat az órába. A pulzusméréshez a mellkasövet
megfelelően helyezze fel. 

MELLKASÖV FELHELYEZÉSE

1. Csomagolja ki az érzékelőt és a rugalmas övet. 

Érzékelő

Rugalmas öv

2. A recés gumis részt az érzékelő hátsó oldalán nedvesítse be. 



3. Kapcsolja az érzékelőt a rugalmas övhöz. 

4. Az öv hosszúságát úgy állítsa be, hogy szorosan, de mégis kényelmesen legyen mellkasán. 

5. Ellenőrizze, hogy a recés gumis rész érintkezzen a bőrrel.

AZ EDZÉS BEFEJEZÉSE UTÁN

1. Az érzékelőt óvatosan mossa meg vízzel és szappannal. 

2. Öblítse le tiszta vízzel. 

3. Törülközővel óvatosan szárítsa meg.  

4. Az óráról törölje le az izzadságot.  

5. A mellkasövet tiszta, száraz helyen tárolja. A szennyeződések csökkenthetik az öv rugalmasságát és
sérülhet az érzékelő. 

6. Ha a recés gumis részről nem szárítja fel az izzadást, az érzékelő továbbra is aktív lesz, így csökken az
elemek élettartama. 

MEGVILÁGÍTÁS

 Az elektro-luminieszkáló megvilágítás lehetővé teszi az adatok sötétben való leolvasását. 

BEKAPCSOLÁS

 Az óra kijelzéséért nyomja meg a C gombot. A kijelző megvilágítása körülbelül 3 másodpercig tart. 



GYENGE ELEM KIJELZŐJE 

 Ha az elem már gyengül,  a  kijelzőn megjelenik a   szimbólum. Az elem kicserélése után ez  a
szimbólum eltűnik.  

¨

KIJELZŐ

1. Hónap

2. Pulzus kijelzője

3. Óra

4. Nyári idő szimbóluma

5. Ébresztő

6. Nap a héten

7. Hangjelzés

8. Gyenge elem jelzése

9. Percek

10. Másodpercek

11. Dátum



BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

 Az edzés mindíg jelent egy kis egészségügyi kockázatot, főként kezdőknél.

EDZÉSSEL JÁRÓ KOCKÁZATOK MINIMALIZÁLÁSA

Biztonsági okokból ajánljuk megválaszolni a következő kérdéseket. Ha bármelyik kérdésre  IGEN  a válasza,
kérjük konzultáljon orvosával.

 Ami az edzést illeti, az elmúlt öt évben passzív volt?

 Magas a vérnyomása? 

 Magas a koleszterinszintje? 

 Betegség jelei mutatkoznak önön?

 Használ vérnyomás vagy szívgyógyszert? 

 Volt valaha légzésproblémája?

 Lábadozik jelenleg valamilyen komolyabb betegségből, operációból? 

 Van pacemakere vagy más elektronikus implantátuma? 

 Dohányzik?

 Várandós?

Az  edzésen,  szívgyógyszeren,  magas  vérnyomáson,  pszichikai  problémákon,  légzőzavarokon,  stb.  kívül  a
pulzuszámot az energiaitalok, alkohol és nikotin is befolyásolhatja.  

Edzés közben figyelje teste jelzéseit. Ha bárminemű gyengeséget, rosszullétet észlel, felyezze be az edzést, vagy
lassabb tempóban tornásszon.  

FIGYELMEZTETÉS ELEKTROMOS IMPLANTÁTUMMAL RENDELKEZŐ FELHASZNÁLÓKNAK

Pacemakerrel vagy elktromos implantátummal rendelkező felhasználók csak saját felelősségre használhatják a
sportórát a mellkasövvel. Ezek az emberek először orvosi felügyelet mellett próbálják ki a sportórát, hogy a
sportóra és az implantátum használata biztonságos és megbízható legyen. 

HA BÁRMELYIK ANYAGRA ALLERGIÁS

Az alergiára  hajlamos emberek  a  mellkasövet  trikón viseljék.  Ebben ez  esetben  a  pontos  mérésért  a  trikót
nedvesítse be azon a helyen, ahol a recés gumis érzékelővel érintkezik. 

FIGYELMEZTETÉS

1. Az óráról ne távolítsa el az üveglapot és a hátsó fedelet sem. 

2. A gombokat ne tegye víz alá.

3. Ha az óra benedvesedett, vigye vissze eladójához. A fém részek rozsdásodhatnak. 

4. Az óra normál használatra van, erős rázkódásnak, leesésnek nem ellenálló. 

5. Az órát ne tegye ki nagyon magas hőmérsékletnek.

6.  Az  órát  puha,  tiszta  rongyal  tisztítsa.  Ne  használjon  kémiai  tisztítószereket,  a  műanyag  részek
megsérülhetnek. 

7. Az órát ne tegye ki elektromágneses mezőnek vagy statikus elektromosságnak. 



GARANCIÁLIS FELTÉTELEK, REKLAMÁCIÓ

Garanciális feltételek

Jótállás

Az eladó 24 hónapos garanciát nyújt a vevőnek, kivéve ha a jótállási számlán, vagy egyéb dokumentumon más
garanciális idő szerepel. A kötelező jótállás időtartama nem érinti a vevőt.

Az eladó garanciát vállal a minőségre, ha az eladott termék a normál célnak megfelelően van felhasználva, és
megtartja a szerződésben elfogadottakat. 

A garanciális feltételek nem érvényesek a következő esetekben:

a felhasználó által okozott károk, pl. nem szakszerű szerelés, az áru megrongálása helytelen javítással, a nyereg
rossz beillesztése a keretbe, a pedálok elégtelen behúzása a hajtókar középvonalán

helytelen karbantartás

mechanikai károsodás

elhasználódott  alkatrészek  a  mindennapi  használat  során (pl.  gumi  és  műanyag  alkatrészek,  mozgó
mechanizmusok, stb.)

elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa 

szakszerűtlen beavatkozás 

szakszerűtlen  kezelés,  helytelen  elhelyezés,  magas  illetve alacsony  hőfokhatás,  víz,  aránytalan  nyomás,
szándékosan átalakított alak és nagyság változtatás

Reklamáció igénylés

Reklamációkérelem eljárása 

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

http://www.insportline.hu/
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