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HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A SZÁMÍTÓGÉP KEZELÉSI 
ÚTMUTATÓJÁT!

Felhasználó adatai: 
Mielőtt megkezdené az edzés programját, mentse el személyes adatait a számítógépbe. A beállítási 
módban találja az alábbi adatokat:

• sex/nem
• age/életkor
• height/magasság
• weight/súly

Az adatok beírása után nyomja meg a MEASURE gombot. Az elemek cseréjéig az adatok el 
lesznek mentve a számítógépbe.

ON/OFF: A számítógép bekapcsolásához nyomjon meg egy tetszőleges gombot. 4 perc inaktivitás 
után a számítógép magától kikapcsol.

GOMBOK
 A számítógépen 5 gomb található.

RECOVERY: a fizikai állóképesség értékelése
MEASURE: a személyes adatok beállítására szolgál, valamint a BMR, BMI és testzsír mérésére 
szolgál
MODE: a paraméterek értékeinek rögzítése. Ha lenyomva tartja a gombot, akkor az edzési értékek 
törlődnek.
DOWN: csökkenti a paraméter értékeit
UP: növeli a paraméter értékeket

FUNKCIÓK

TIME (idő): Az edzés időtartamát mutatja (perc: másodperc). Az időintervallum beállítása nélkül a 
számítógép automatikusan kezd el számolni 0:00 99:59-ig. Az UP és DOWN gombbal beállíthatja 
az időtartományt. A beállított időtartomány túllépése után a számítógép jelző hangot ad és 
automatikusan kezdi az időt számolni 00:00-tól.

SPEED (sebesség): a tényleges sebességet számolja

DIST (távolság): az edzés során megtett tényleges távolságot mutatja. Az UP és DOWN gombbal 
beállíthatja a távolságot. A beállított távolság túllépése után a számítógép jelző hangot ad és 
automatikusan kezdi számolni a távolságot 00:00-tól.

CAL (kalória): az edzés során elégetett kalóriát mutatja. Az UP és DOWN gombbal beállíthatja az 
edzés során elégetni kívánt kalória értéket 10: 0, és 9990 között. A beállított érték túllépése után a 
számítógép jelző hangot ad és automatikusan kezdi számolni a kalóriát 00:00-tól.

PULSE (pulzusszám): aktuális pulzusszám mérése (egység: ütés percenként)

SCAN: az edzés megkezdésekor automatikusan vált a funkciók között az alábbi sorrendben:  IDŐ - 
SPEED - DIST - CAL – PULSE. A MODE gomb megnyomásával kiválaszthatja a kívánt funkciót.

PULSE RECOVERY : az állóképesség értékelése. Edzés után hagyja a kezét a pulzus érzékelőn és
nyomja meg a RECOVERY gombot - a számítógép képernyőjén megjelenik 60 másodperces 



visszaszámlálás. Majd kijelzi a mérési eredményt, amely F1.0 – F6.0-ig értékel:

• 1.0 - kivételesen jó állapotban
• 1.0 <F <2.0 - kiváló állapotban
• 2.0≤F≤2.9 - jó állapotban
• 3.0≤F≤3.9 - átlagos fitness
• 4.0≤F≤5.9 - kifogásolható állapotú
• 6.0 - rossz állapotban

Megjegyzés: Ha nem kap jelet a pulzusszám érzékelő, a kijelzőn a "- - - -" vagy a kijelzőn "Err" 
jelenik meg, nyomja meg a RECOVERY gombot újra, és győződjön meg róla, hogy a kezét 
pontosan a pulzusérzékelőn tartja.

MEASURE (BMI, BMR, FAT%): A funkcióhoz nyomja meg a MEASURE gombot. Ezután adja 
meg személyes adatait: sex / nem(opciók: férfi / nő), age / életkor (tartomány: 10-99), height / 
magasság (tartomány: 130-200), weight / tömeg (tartomány: 20-150). Az értékeket az UP és a 
DOWN gombbal tudja beállítani. Az összes adat beállítása után nyomja meg a MODE gombot és 
fogja meg a markolatokon lévő pulzusérzékelőket. Ezután a kijelzőn megjelenik a 
BMR(alapanyagcsere), BMI (testtömeg-index) és a FAT% (testzsír százaléka).

ELEMEK
Ha a kijelzőn olvashatatlan értékek láthatók vagy nem jelenik meg semmi, cserélje ki az elemeket 
(2 x AAA).


