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ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE 

Szkennelje be a QR kódot a mobileszközöd segítségével! Azonnal lépjen a FitShow alkalmazás 
oldalára az App Store-ban! 

Megjegyzés: A QR-kód sikeres beszkenneléséhez először le kell töltenie egy alkalmazást, amely le 
tudja olvasni ezeket a kódokat. Ilyen alkalmazást az App Store-ban és a Google Play-en is talál.

FELHASZNÁLÓNÉV ÉS JELSZÓ  MEGADÁSA 

1. Az alkalmazás új felhasználóinak először regisztrálniuk kell, illetve megadniuk egy 
felhasználónevet és jelszót. Ez az egyetlen módja az edzési előzmények mentésének. Ha már 
regisztrált felhasználó, jelentkezzen be a felhasználónevével és jelszójával! 

2. Regisztráljon az alkalmazásban e-mail címével vagy telefonszámával! Ezután válassza ki 
felhasználói adatait fiókjához! 
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AZ ESZKÖZ SZINKRONIZÁLÁSA
1. Kapcsolja be mobil eszközén a Bluetooth-t, és az alkalmazásban egyszerűen csak válassza az

INDOOR gombot! Ezután elkezdheti az edzést, és az alkalmazás rögzíti annak lefolyását.

Megjegyzés: Ha az OUTDOOR gombot választja, a készülék csatlakozik a GPS-hez, és az 
alkalmazás képes lesz rögzíteni az edzés lefolyását még kint a szabadban is. 

2. A Bluetooth az alkalmazásban automatikusan megkeresi az Ön eszközét. Csatlakozzon hozzá 
a CONNECT gomb segítségével! Csatlakoztassa a megfelelő eszközhöz! 

3. Csatlakozás után kattintson az eszköz képére! Megjelenik a részletes leírása az összes 
elérhető információval.
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AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATA
Ha szeretné módosítani a beállításokat, az alábbiak szerint járjon el!

1. Válassza a ME (én) gombot, amely a képernyő jobb alsó sarkában található!

2. Ezután válassza a Settings (beállítások) lehetőséget, majd az Enable Control (ellenőrzés engedélyezése)

lehetőséget!

Megjegyzés: View only supported devices – Csak támogatott fitness eszközök megjelenítése;
Enable Treadmill Control – A futópad vezérlésének engedélyezése; Allow History Deletion – Az 
előzmények törlésének engedélyezése.

Amint az alkalmazás csatlakozik, négy üzemmód jelenik meg. Válasszon egyet közülük, és nyomja 
meg a START gombot, és kezdje el az edzést!

FIGYELEM: Különösen legyen óvatos, ha futópadon mozog, és egyidőben az alkalmazást 
is használja! A figyelemmegosztás az egyensúly elvesztéséhez és balesethez vezethet. 
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Ha elkezdi az edzést, az alkalmazás ezeket az értékeket mutatja: eltelt idő (Time), elégetett kalóriák 
(Calories), megtett távolság (Distance), percenkénti lépések száma (Steps), pulzusszám (Heart Rate), 
átlagsebesség (Avg. Speed) és átlagtempó (Avg. Pace). Az edzést a STOP gombbal fejezi be. A 
FitShow alkalmazás elmenti az edzés dokumentációt az előzményekbe. 




