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BEVEZETŐ INFORMÁCIÓK

Az eredménykijelző sok alapfunkciót kínál: idő, stopper, 20 perces leszámolás, „Fight Gone Bad“ funkció időzítő. Az 
időintervallumok beállíthatók és 8 felhasználói program elmenthető.

VEZÉRLÉS

AKTUÁLIS IDŐ KIJELZÉSE

 A kijelzésért nyomja meg a „Clock“ gombot .

STOPPER
IDŐ MÉRÉSE 00-99:59 MÉRTÉKBEN

 Az idő beállításért nyomja meg az „Edit“ gombot– adja meg az aktuális időt (a perc/másodperc között a „→“ és
„←“ haszánlja). A jóváhagyásért nyomja meg az „Edit“ gombot. Mentés nélküli kilépésre használja az
„Exit“ gombot.

 A „Shift“ gombbal a 12/14 időformátum között lehet átkapcsolni. 

 Ha megnyomja az „F1“ gombot, majd az „Enter“gombot, 10 másodpeces leszámolás következik, majd 
elindul a számláló: 0:00-99:59 perc mértékben.

(Max. érték 100 perc / mádperc pontosság)

 Nyomja meg az „F4“ gombot.

 A kijelző  módba kapcsol.

 Az „Enter“ megnyomása után elindul a stopper. Ha a stoppert nem állítja le, az idő 00:00:00 - 99:59:00 mértékben fog 
mérődni.

             Stopper felső határának beállítása

A felső határérték beállítására használja a „↑“ .

 A beállításra használja az „Edit gombot– adja meg az aktuális időt (a perc/másodperc között a „→“ és

 „←“ haszánlja). A jóváhagyásért nyomja meg az „Edit“ gombot. Mentés nélküli kilépésre használja az „Exit“
gombot.

  Felhasználói program elmentésére használja az „F6-F11“gombokat. 
A program elmentésekor hangjelzés hallható, és a rendszer visszaáll az aktuális időbe. 

 A stopper elindítására használja az „Enter“ gombot–  10 másodperces leszámolás után, a stopper elindul az 
aktuális beállítás szerint.

 Az elmentett program elindítására nyomja meg a megfelelő gombot és a kiválasztást az
„Enter“ gombbal hagyja jóvá– 10 másodperces leszámolás után elindul a kiválasztott program. 



20 PERCES LESZÁMOLÁS

 Nyomja meg a távirányítón az   „F2“  gombot, majd az  „Enter“ gombot –  a kijelző átkapcsol

 módba.

 10 másodperces leszámolás kezdődik, és elindul a 20 perces intervallum leszámolás (ha a leszámolás nincs 
megszakítva).

IDŐLESZÁMOLÁS BEÁLLÍTÁSA

 Nyomja meg a táviráyítón a „↓“ gombot– a kijelző átkapcsol

 módba.

 A beállításért nyomja meg az „Edit“ gombot– adja meg az aktuális időt (a perc/másodperc között a „→“
és

 „←“ haszánlja). A jóváhagyásért nyomja meg az „Edit“ gombot.Mentés nélküli kilépésre használja az 
„Exit“ gombot.

  Felhasználói program elmentésére használja az „F6-F11“gombokat. 
 A program elmentésekor hangjelzés hallható, és a rendszer visszaáll az aktuális időbe. 

 Az elmentett program elindítására nyomja meg a megfelelő gombot és a kiválasztást az Enter“ gombbal 
hagyja jóvá– 10 másodperces leszámolás után elindul a kiválasztott program. 

IDÖZÍTŐ INTERVALLUM BEÁLLÍTÁSA

 Az „Interval“ gomb megnyomása után a kijelzőn megjelenik az edzésidő

.

 Az „Edit“ gomb megnyomása után az érték kivillan: a számgombokkal adja meg a kívánt 
edzésidőt (perc/másodperc átkapcsolásért nyomja meg a „→“ , „←“ gombokat).

 Az „Edit“ gomb újra megnyomásával a kijelző átkapcsol

 módba.  A H2  adat  a  pihenési  időt  jelzi.  A  számgombok
segítségével nyomja meg a kívánt pihenési időt (perc/másodperc átkapcsolásért használja a „→“ , „←“
gombokat).

 Ha harmadszor is megnyomja az „Edit“ gombot a kijelző átkapcsol

 módba. A H3 adat egy rész/kör adatait mutatja. A körök között a
„→“ , „←“. nyilakkal tud átkapcsolni  Ha az érték villog, az idő megváltoztatható.

 A jóváhagyásért  nyomja meg az „Edit“  gombot negyedszer.  Mentés nélkűli  kilépésért  nyomja meg az „Exit“
gombot.  A program elmentésére nyomjon meg egy gombot a „F6-F11“  gombok közül.  Elmentéskor hangjelzés
hallható, és a kijelző átkapcsol az idő kijelzésébe. 
A beállított program elindítására  nyomja meg az „Enter“  gombot–  a program 10 másodperces időintervallum 
leszámolása után kezd indulni. Ha a programot elmentette a rendszerbe, nyomja meg a megfelelő funkció gombot 
és az elindításra nyomja meg  „Enter“ gombot.



 Az edzésmód elindulása előtt mindig egy sípolás hallható, a módba való lépéskor 2x hallható a hangjelzés.

„FIGHT GONE BAD“ BEÁLLÍTOTT FUNKCIÓ

(15 perces nagyon magas intenzitású edzésprogramról van szó)

 A  funkció „F3“ program alatt van elmentve.

 A  funkció  kiválasztása után a  kijelző  módba kapcsol.

 10 másodperces időntervallum után elindul az edzésprogram – az edzésmód elkezdése utám mindig 1 sípolás 
hallható, pihenésmódban 2x hallható a hangjelzés.

10 MÁSODPERCES INTERVALLUM LESZÁMOLÁSA

 A 10 másodperces időleszámolás aktiválásért/deaktiválásért használja a „Mute“ gombot.

Aktiválva Deaktiválva



GARANCIÁLIS FELTÉTELEK, REKLAMÁCIÓ

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
• 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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