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Edzés előtt, olvassa el az alábbi információkat. 

A. Felhasználói adatok 

       Az edzés megkezdése előtt állítsa be személyes adatait: nem, életkor, magasság és súly. Az 

adatokat elmenti a számítógép addíg amíg az elemek nem kerülnek cserére. 

B. Idő 

       a. 4 másodperc inaktivitás után a számítógép átkapcsol az óra üzemmódba. Az óra üzemmódban 

nyomja meg az ENTER gombot az aktuális idő / hőmérséklet közötti váltáshoz. Az üzemmódból 

való kilépéshez nyomjon meg bármilyen másik gombot. 

b. Az aktuális idő beállításához 2 másodpercig nyomja az ENTER gombot az óra üzemmódban.  

FUNKCIÓK 

Óra (CLOCK): Az aktuális pontos időt jeleníti meg órában, percben és másodpercben  

Riasztás (ALARM): A megadott időpontban megszólal a riasztás. 

Hőmérséklet (TEMPERATURE): Az aktuális hőmérsékletet jelzi. 

Idő (TIME): Megmutatja az edzés időtartamát percben és másodpercben (max. érték: 99:59). A visszaszámlálás 

idejét beállíthatja az UP és DOWN gombokkal (tartomány: 0: 00-99: 00). Hangjelzést ad ki a számítógép miután 

a beállított idő intervallum letelt. Majd a számítógép visszaáll az alapértelmezett értékre. 

Sebesség (SPEED): Megjeleníti az aktuális sebességet km/h-ban. 

Távolság (DISTANCE): Megjeleníti az edzés alatt megtett távolságot (max. érték: 99.9 km/mi). 

Kalória (CALORIES): Az elégetett kalóriát mutatja. 



Életkor (AGE): A számítógépen beállítható az életkor 10-99 éves kor között. Ha nem állítja be az életkort a 

számítógép automatikusan az alapértelmezett 35 évet fogja alapul venni.  

Pulzusszám (PULSE): Az aktuális pulzusszámot mutatja az edzés során (egység: ütés percenként). 

Taposás üteme (RPM): A taposás ütemét jelzi. 

Automatiks váltás (SCAN): Az edzés üzemmódban nyomja meg a MODE gombot, amíg megjelenik a kijelzőn 

a SCAN. Ebben a módban a paraméterek között 6 másodpercenként automatikusan átvált az alábbi sorrendben: 

idő / távolság / kalória / rpm / pulzusszám / sebesség. 

Kondíció értékelése (PULSE RECOVERY): Ennek segítségével felmérheti fizikai kondícióját. Tegye kezét a 

markolatokon található pulzusérzékelőre vagy hagyja a mellkasövet a mellkasán és nyomja meg a RECOVERY 

gombot. A számítógép képernyőjén megjelenik a 60 másodperces visszaszámlálás. A visszaszámlálás végén 

megjelenik az eredmény, amelyet az alábbi F1.0 – F6.0 skálán pontozhat. 

1.0 – kivételesen jó kondíció 

 1.0＜F＜2.0 – kiváló kondíció 

2.0≤F≤2.9 – jó kondíció 

 3.0≤F≤3.9 – átlagos kondíció 

4.0≤F≤5.9 – átlagon aluli kondíció 

6.0 – rossz kondíció 

Megjegyzés: Ha nem érkezik jel a pulzusmérőről a számítógépre, a kijelzőn megjelenik a "P" jel. Ha a kijelzőn 

"Err" jelenik meg, nyomja meg PULSE RECOVERY funkciót újra, és győződjön meg arról, hogy keze 

megfelelően hozzáér a kormányon található pulzusérzékelőhöz, vagy a mellkasöv megfelelően rögzítve van e. 

GOMB 

A számítógépen 6 gomb található, melyek funkciója az alábbi: 

UP: A paraméterek állíthatók be segítségével. Idő módban az idő és az ébresztő állítható be vele.  

DOWN: A paraméterek állíthatók be segítségével. Idő módban az idő és az ébresztő állítható be vele. 

ENTER (RESET): 

a. Az értékek elfogadásához szükséges megnyomni a gombot. 

b. Tartsa legalább 3 másodpercig lenyomva a gombot és a számítógép újraindul. 

BODY FAT: A gomb megnyomásával mérhető a testzsír. 

MEASURE: A BMI (testtömeg index) és BMR (alapanyagcsere) értékek mérésére szolgál. 

a. FAT testzsír  %-os mérése, 

b. BMI testtömeg mérés a felhasználó magassága és súlya alapján. 

c. BMR alapanyagcsere mérése. Ez az az energia, amit a szervezet nyugalmi állapotban-mindenféle fizikai 

aktivitás nélkül- az élettani funkciók megtartása érdekében éget el. Ez kalóriában mérendő. 

RECOVERY: A fizikai állapot - kondíció – értékelésére szolgál a pulzusszám alapján az edzés után. 

 

ELEMEK: Ha a kijelzőn nem jelennek meg az értékek rendesen, az elemek cseréje szükséges. 


