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EN : Reception area

FR : Procédure d’installation 
ES : Procedimiento de instalación 
DE : Installationsverfahren
IT : Procedura d’installazione
NL : Installatieprocedure 
PT : Procedimento de instalação 

PL : Procedura instalacji
HU : Telepítési eljárás 
RU : Порядок установки
RO : Procedura de instalare
CS : Instalační proces
SV : Installationsanvisningar

BG : Начин на поставяне
TR : Kurulum prosedürü
AR : 
ZH : 
ZT : 

EN : Fitting procedure 

SCHEMA 1

*19 68 inchs

SCHEMA 2

*19.68 inchs
**39.36 inchs

FR : Cône de réception
ES : Cono de recepción
DE : Empfangsbereich
IT : Cono di ricezione
NL : Ontvangstbereik
PT : Zona de recepção
PL : Strefa odbioru
HU : Kúp alakú adatvételi sáv
RU : Радиус действия

RO : Con de recepţie
CS : Přijímací kužel
SV : Mottagningszon
BG : Рецепторна зона
TR : Sinyal alış konisi (bölgesi)
AR : 
ZH :  
ZT : 



D : LIGHT A : STR / STP

C : MODE B : VIEW

SCHEMA 3

FR : Schéma de navigation 
ES : Esquema de navegación
DE : Navigationsschema
IT : Schema di navigazione
NL : Navigatieschema
PT : Esquema de navegação 

PL : Strefa odbioru
HU : Navigáció vázlata 
RU : Схема управления
RO : Schema de navigaţie
CS : Navigační schéma
SV : Navigeringskarta 

BG : Схема на навигация
TR : Navigasyon şeması
AR : 
ZH : 
ZT : 

EN : Navigation diagram 



3 sec

FR : Appuyez 1 fois ES : Pulse 1 vez DE : 1 mal 
drücken IT : Premere 1 volta NL : 1 keer 
drukken PT : Prima 1 vez PL: Naciśnij 1 raz 
HU : Nyomja meg egyszer RU : Нажать 1 раз 
RO : Apăsaţi 1 dată CS : Stiskněte 1x SV: Tryck 
en gång BG : Натистене 1 път TR : 1 kere basın 
AR :  ZH :   ZT : 

EN : Press once

FR : Appuyez 3 sec ES : Pulse 3 seg DE : 3 Sek. 
lang drücken IT : Tenere premuto per 3 sec 
NL : 3 seconden drukken PT : Prima durante 
3 segundos PL : Przyciskaj przez 3 sekundy 
HU : Tartsa lenyomva 3 mpig RU : Удерживать 
3 сек RO : Apăsaţi 3 sec CS : Stiskněte 
po dobu 3 vteřin SV : Tryck tre sekunder 
BG : Натиснете 3 сек TR : 3 saniye basın
AR :  ZH :  
ZT : 

EN : Hold for 3 sec 

FR : Appuyez sur - ou + pour régler et  pour 
valider ES : Pulse + o – para regular y  para 
validar DE : Drücken Sie zum Einstellen auf + 
oder – und zum Bestätigen auf  IT : Premere 
+ o – per regolare e  per confermare NL : 
Druk op + of – om in te stellen en op  om 
te bevestigen  PT : Prima + ou – para ajustar 
e  para validar  PL : Naciśnij + lub – aby 
ustawić oraz  zatwierdzić HU : ANyomja 
meg a + vagy –gombot a beállításhoz és a  
gombot az érvényesítéshez RU : Нажать на + 
или  –  для настройки и  подтверждения 
RO : Apăsaţi pe + sau - pentru reglare şi  
pentru validare CS : Stiskněte + nebo – pro 
nastavení a  pro potvrzení SV : Tryck på  + 
eller – för att ställa in och   för att godkänna  
BG : За регулиране натиснете + или – ,за 
потвърждение натиснете  TR : Ayarlamak 
için + veya -’ye, onaylamak için ’ye basın AR 
:    
ZH :    
ZT : 

EN : Press + or - to set and  to confirm  



FR : Conditions d'utilisation
ES : Condiciones de uso 
DE : Nutzungsbedingungen
IT : Condizioni di utilizzo
NL : Gebruiksomstandigheden
PT : Condições de utilização 

PL : Warunki określające użytkowanie
HU : Használati feltételek 
RU : Условия эксплуатации
RO : Condiţii de utilizare
CS : Podmínky užívání
SV : Anvisningar för användning 

BG : Условия за ползване
TR : Kullanım koşulları
AR : 
ZH : 
ZT : 

EN : Conditions of use 

FR : Changement de piles
ES : Cambio de pilas 
DE : Batterienwechsel
IT : Sostituzione delle pile
NL : Vervangen van de batterijen
PT : Substituição das pilhas 

PL : Wymiana baterii
HU : Elemcsere
RU : Замена элементов питания
RO : Schimbarea bateriilor
CS : Výměna baterií
SV : Batteribyte

BG : Смяна на батериите
TR : Pil değiştirme
AR : 
ZH : 
ZT : 

SCHEMA 4

EN : Changing the batteries 
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Ha Ön rendszeresen sportol, vagy szeretne fejlődni edzései 
során, akkor ez a készülék éppen az Ön számára készült. A 
termék formatervezésekor messzemenő figyelmet fordítottunk 
a kényelemre, hogy minden testalkathoz illeszkedjen, és 
könnyen használható legyen sportolás közben.

A: STR/STP GOMBBAL : a stopper elindítása / leállítása Egy funkció be- vagy  
   kikapcsolása 
B: VIEW  : A második sorban megjelenő információ megváltoztatása  
   Egy paraméter értékeinek pörgetése, a stopper nullázása. 
C: MODE  : A módok (óra, kardio, kalória, dátum, beállítások) közti  
   lépkedés 
D: LIGHT  : A háttérvilágítás bekapcsolása 

 
 
Lépkedés a programban

 

5 fő mód van: Az egyikből a másikba a MODE megnyomásával lehet átlépni. 
- TIME : állandóan kijelzi az időt és a dátumot. 
- CARDIO : edzési mód a szívritmus elsődleges referenciaként való megjelenítésével 
- CALORIES : edzési mód az elhasznált kalóriák elsődleges referenciaként való megjelenítésével 
- DATA : jelentés a megelőző edzés gyakorlatairól 
- SETTINGS : a készülék összes paraméterének, pl. a testmagasság, testsúly, célzóna stb. beállítása 

Cardio, calories, data és settings módban a VIEW megnyomásával lehet az információk között lépkedni. 

2 / Használat / Elővigyázatossági tanácsok
Ez a pulzusmérő készülék egy órából és egy mellkasi övből áll. Az órát mérsékelt éghajlati övezetben mindenféle 
sporttevékenység alkalmával csuklón viselve, vagy kerékpárra szerelve lehet használni. A mellkasi öv kódolt 
jeladóval rendelkezik az interferenciák elkerülése érdekében.

 Működését a tájékoztatóban később ismertetjük.

Használati korlátozások és óvintézkedések:
A használati korlátozások és óvintézkedések a tájékoztató 3. oldalán szerepelnek részletesen.

FIGYELMEZTETÉS !!!
Ezt a készüléket sportoláshoz és szabadidős használatra fejlesztették ki. Orvosi ellenőrzésre nem alkalmas.  
A készülék és a jelen tájékoztató információi csak tájékoztató jellegűek, és betegség ellenőrzésére csak az Ön 
kezelőorvosának megkérdezésével és beleegyezésével használhatók. 
Továbbá a jó egészségnek örvendő sportolóknak figyelembe kell venniük, hogy a maximális szívritmus 
és a személyes edzési zóna meghatározása létfontosságú a hatékony és veszélytelen edzésprogram 
elkészítésében. 
Ajánlatos kikérni a kezelőorvosa vagy más egészségügyi szakember véleményét a maximális szívritmusnak, az 
Ön szíve felső és alsó határainak, az edzés gyakoriságának és időtartamának meghatározásakor, figyelembe 
véve az Ön életkorát, fizikai erőnlétét és az elérni kívánt eredményt.
És végül, a rádióátvitelből adódó esetleges zavarok elkerülése érdekében a szívritmus-szabályzót viselőknek 
nem javasoljuk az ilyen technológiával működő pulzusmérő készülékek használatát.
Az óvintézkedések be nem tartása életveszélyt okozhat.

1 / A készülék vázlata és a szoftver kezelése
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3 / A mellkasi öv elhelyezése
A mellkasi öv elhelyezését a tájékoztató elején részletesen ismertetjük (1. ábra). A mellkasi övnek érzékelő és 
továbbító szerepe van. Megméri az Ön szívének dobbanásai által a bőr felületén keltett feszültségkülönbséget. 
Ezután rádiójelek útján elküldi az órának az így kapott információt. 
A mérés pontossága, de a sportolás közben való kényelmes 
viselése is a megfelelő elhelyezéstől függ. Amint az ábrán látható, 
az érzékelők fekete gumiból készült felületek a középső rész két 
oldalán.

Jó felhelyezés esetén az öv információkat küld a karórának a szívritmus gyakoriságáról. Ha az óra a kúp alakú 
adatvételi sávban található (lásd a 2. ábrán), kijelzi a szívritmust, és egyéb kiegészítő információkat is nyújt 
(célzóna, a gyakorlat intenzitása, stb.), hogy segítsen önnek formába hozó vagy egyéb edzéseinek irányításában 
és optimálissá tételében.

Ha a  jelzés nem villog:

1. Csökkentse az öv és az óra közötti távolságot.
2. Igazítsa meg az övet, és jól nedvesítse be az érzékelőket.
3. Lépjen ki a CARDIO vagy CALORIES módbál, majd lépjen ismét be.
4. Ellenőrizze az elemek állapotát, különösen az övben.
5. A CARDIO vagy CALORIES módban szinkronizálja az órát a MODE gomb hosszas lenyomásával.

Lehetőség szerint ne tegye az érzékelőket túlságosan erős szőrzettel borított területre.
Hideg és száraz éghajlaton az övnek több percre is szüksége lehet ahhoz, hogy helyesen 
működjön. Ez így van rendjén, ugyanis az érzékelőknek egy vékony izzadságrétegre van 
szükségük a bőrrel való megfelelő érintkezéshez.
A mérés kezdetén az óra kb. 20 mp-ig nagyon magas értékeket mutathat. Ennek oka az 
algoritmus indítóértékeinek beállításában rejlik. A fenti idő elteltével a kijelző a helyes értéken 
fog megállapodni.
Óvatosan vezesse be a rugalmas szalag rögzítőjét az övön található lyukba. Tartsa meg a 
pecket az ujjával az öv mögé nyúlva. 

4 / Óra üzemmód (TIME)

- Az óra üzemmód használata
Az óra a fő sorban, a dátum a második sorban jelenik meg a SETTINGS módban beállított 
formátumban. 

- Az óra, a dátum és a 12/24 órás kijelzés beállítása 
A beállítás a SETTINGS módban történik. 

5 / Kardio mód (CARDIO)

Stopper az 
edzéshez

Pillanatnyi  
kalória-  
felhasználás

A célzóna 
percenkénti 

pulzusszámban 
(BPM)

Összes  
elhasznált  
kalória



5.1 A kardio mód használata és a fő információ: 
Ebben a módban a fő információ a percenkénti pulzusszám (bpm: percenkénti szívdobbanások száma).

FONTOS! 
• A pulzusszámról csak akkor kap információt, ha viseli az övet. (Ne felejtse el megnedvesíteni felvétel előtt!)  
Ha az övet megfelelően helyezte el, automatikusan továbbítja a szívritmus jelet. Ha több tájékoztatást kíván  
az öv felvételéről vagy a kódolásról, nézze meg az 1. ábrát vagy a 3.2 pontot.
• Azt is javasoljuk, hogy mielőtt a kardio módot használná, ellenőrizze, hogy az Önre vonatkozó adatokat 
(testmagasság, testsúly, célzóna) megfelelően állította-e be a SETTINGS módban (lásd az erre vonatkozó 
pontot). Ellenkező esetben ugyanis az óra téves értékeket mutathat. 
A CARDIO módba történő belépéskor az óra keresni kezdi a megfelelő szívritmus jelet, és automatikusan fogja 
a jelet, ha az öv hatótávolságában található. Ebben az esetben a  villog és a szívritmus a fő sorban jelenik meg. 

Ha ideiglenesen megszakad az övvel a kapcsolat, a fő soron 
pulzusszámként 0 érték jelenik meg.

Ha a kapcsolat több mint 5 percen keresztül nem jön létre, a kijelzés 
erre áll át: - - - . Az ismételt jelkereséshez lépjen ki a CARDIO módból, 
majd lépjen be ismét. Ekkor a keresés újraindul. 

5.2 A másodlagos információ kijelzése: 
Ebben a módban a fő információ a percenkénti pulzusszám (bpm, angolul « beats per minute »). A második 
sorban látható másodlagos információ a VIEW megnyomásával megváltoztatható. 
5.2.1 Stopper az edzéshez
A Cardio módba lépve ez az alapértelmezett kijelzés. Nyomja meg a START/STOP gombot a stopper 
elindításához. Majd újra nyomja meg a START/STOP gombot a stopper megállításához. A nullázáshoz nyomja 
le 3 mp-re a VIEW gombot. Megjegyzés: 
1. A stopper csak akkor indítható el és állítható meg, amikor látszik a kijelzőn.
2. Amikor a felhasználó módot vált a stopper használata közben, minden más módban egy  ikon látható. 
3. A stopper 0-tól 23 óra 59 perc 59 mp-es időtartam mérésére alkalmas.
4. Amikor a felhasználó egy újabb edzés alkalmával elindítja a stoppert, akkor törli a memóriából a DATA 
módban tárolt előző edzés adatait (lásd a DATA módnál).
5.2.2 A pillanatnyi kalória-felhasználás
A következő kijelzés a kalória-felhasználás aktuális ritmusát mutatja.
Az értéket Kcal/órában jeleníti meg. Azt mutatja, milyen gyorsasággal égeti el a kalóriákat az edzés során, ez a 
szám változhat ugyanolyan intenzív edzés mellett is. Ezért beiktattunk egy olyan korrigáló tényezőt, melyet a 
SETTINGS módban állíthat be. (lásd a megfelelő részt). 
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5.2.3 Összes elhasznált kalória
A következő kijelzés azt az energiamennyiséget mutatja, amelyet az edzésnek a stopper elindításával jelzett 
kezdete óta elégetett, ez az érték Kcal-ban jelenik meg. Ez a szám a test minden energiafelhasználását figyelembe 
veszi, különösen az alapmetabolizmust.

5.2.4 A célzóna percenkénti pulzusszámban (bpm)
A következő kijelzés a készülékben aktuálisan programozott célzónára vonatkozik.
A célzóna azt a pulzusszámokkal kifejezett zónát jelenti, amelyben végre kívánja hajtani a gyakorlatot. Az óra 
figyelmeztető jelzést ad, ha a szíve gyorsabban ver, mint a zóna felső határa, vagy lassabban, mint a zóna alsó 
határa.
A kijelző második sorában leolvasható a minimális és maximális érték, és egy ON/OFF visszajelzés mutatja, hogy 
be van-e kapcsolva vagy sem. 
A célzóna értékét SETTINGS módban lehet beállítani. További tájékoztatásért nézzen utána a megfelelő 
részben. 
Megjegyzés: 
1. A célzóna határértékei 30 bpm-től 240 bpm-ig állíthatók be, a felső határérték nem lehet alacsonyabb az 
alsónál.
2. Ha a hangjelzés be van kapcsolva (SETTINGS mód), és ha a célzóna is be van kapcsolva, azaz a  jelzés 
látszik, a felső határ átlépésére 10 mp-enként 2 hangjelzés, az alsó határ átlépésére 10 mp-enként 1 hangjelzés 
figyelmeztet. 
3. Természetesen a bpm-ben kifejezett célzóna bekapcsolása kikapcsolja az óránkénti kalória-felhasználásban 
kifejezett célzónát és viszont.
4. A célzónát ebben a módban a VIEW gomb hosszan tartó lenyomásával lehet be- vagy kikapcsolni.
5. Lehetséges csak az egyik, a felső vagy az alsó határérték használata, ha a másik értékre elérhetetlen számot ad 
meg (például 30 bpm-et alsó határként).
6. Ha a célzóna ON-ra van álítva, csak a stopper elindításakor kapcsolódik be. 

6 / Kalória mód (CALORIES) 
6.1 A kalória mód használata
Ez a mód valódi újdonságot jelent az edzések irányításában. Mérheti általa a pillanatnyi energia-felhasználását, 
és ahhoz szabhatja az edzés ritmusát. 
Ennek az értéknek az a jelentősége, hogy könnyebben összehasonlítható az élelmiszerekkel bevitt energiával. 
Apránként elsajátíthatja, milyen sebességgel kell futnia, hogy ledolgozza a reggelire elfogyasztott muffint, vagy 
hogy ilyen ritmus mellett mennyi idő múlva kell elfogyasztania egy gabonaszeletet.

Pillanatnyi 
pulzusszám

 Célzóna 
óránkénti 

kilokalóriában 
(kcal/h)

Elégetett zsírok 
grammban

Pillanatnyi kalória-
felhasználás



6.2 A fő információ kijelzése 
Ebben a módban a fő információ a pillanatnyi energiafelhasználás óránkénti kilokalóriában.
Az energiafelhasználás mértékét a készülék a pulzusszámból és egyéb paraméterekből számítja ki bizonyos 
szabályok alkalmazásával. A CALORIES és CARDIO módok működése tehát nagyon hasonlít egymáshoz. 

FONTOS! 
• A pillanatnyi energiafelhasználásról csak akkor kap tájékoztatást, ha viseli az övet. (Ne felejtse el megnedvesíteni 
felvétel előtt!) Ha az övet megfelelően helyezte el, automatikusan továbbítja a szívritmus jelet.
A jel jó vagy rossz vételével kapcsolatos tájékoztatásnak nézzen utána a 3/ pontban.
• Ahhoz, hogy a kijelzett információk megbízhatók legyenek, a CALORIES mód használata előtt különösen 
fontos ellenőrizni, hogy SETTINGS módban helyesen állította-e be az Önre vonatkozó adatokat (testmagasság, 
testsúly, célzóna) (lásd az erre vonatkozó pontot). Ellenkező esetben ugyanis az óra téves értékeket mutathat. 

Az emberek általában összekeverik a kalóriákat a kilokalóriákkal, pedig elméletileg az egyik ezredrésze a másiknak.

Például: általában úgy tartják, hogy "100 g csokoládé 550 kalória", pedig valójában 100 g csokoládé 
550 kilokalóriának felel meg. Ezért tehát a könnyebb megértés miatt az energiaértékeket kilokalóriában 
fejezzük ki, és főleg azért, mert így lehet az értéket az élelmiszeripar által alkalmazott mértékegységgel 
összevetni. 

         6.3 A másodlagos információ kijelzése
A második sorban látható másodlagos információ a VIEW megnyomásával megváltoztatható. 
A Cardio módba lépve ez az alapértelmezett kijelzés.
Nyomja meg a START/STOP gombot a stopper elindításához. 
Majd újra nyomja meg a START/STOP gombot a stopper megállításához. 
A nullázáshoz nyomja le 3 mp-re a VIEW gombot. 
Megjegyzés: 
1. A stopper csak akkor indítható el és állítható meg, amikor látszik a kijelzőn.
2. Amikor a felhasználó módot vált a stopper használata közben, minden más módban egy ikon látható.
3. A stopper 0-tól 23 óra 59 perc 59 mp-es időtartam mérésére alkalmas.
4. Amikor a felhasználó egy újabb edzés alkalmával elindítja a stoppert, akkor törli a memóriából a DATA 
módban tárolt előző edzés adatait (lásd a DATA módnál).). 

6.3.1 Pillanatnyi pulzusszám

A következő kijelzés az aktuális pulzusszámra vonatkozik.
A szívritmust a percenkénti pulzusszám (bpm, angolul « beats per minute ») jelzi.

6.3.2 Összes elhasznált kalória

A következő kijelzés azt az energiamennyiséget mutatja, amelyet az edzésnek a stopper elindításával jelzett 
kezdete óta elégetett, ez az érték Kcal-ban jelenik meg. Ez a szám a test minden energiafelhasználását figyelembe 
veszi, különösen az alapmetabolizmust.

6.3.3 Elégetett zsírok grammban

A következő kijelzés arra vonatkozik, hogy mennyi zsírt égetett el valójában az edzés alatt grammban (g).
A hosszan tartó erőkifejtés alatt a szervezet ugyanis főként 2 forrásból látja el energiával az izmokat: 
- cukrokból (ez az energia könnyen felhasználható a rövid ideig tartó intenzív gyakorlatok alatt, a tárolt 
mennyiség legfeljebb néhány percre elegendő)
- zsírokból származóval (ez nehezebben használható fel, de a tartalék általában korlátlan). A szervezet ezt alapvető 
feladataihoz (a testhőmérséklet fenntartására, vagy nagyon hosszan tartó, kis intenzitású erőfeszítésekhez) 
használja fel.
Az óra ismeri a fiziológiai törvényeket, és az Ön erőkifejtésének intenzitása és időtartama alapján kiszámítja, 
hány gramm zsírt égetett el ebből a típusú energiából.
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Ha az Ön célja a testsúly csökkentése, azt javasoljuk, hogy hosszú ideig tartó, kis intenzitású gyakorlatokkal 
tegye optimálissá a zsírokból származó energia felhasználását. 

6.3.4 Célzóna óránkénti kilokalóriában (kcal/h)
A következő kijelzés a készülékben aktuálisan programozott célzónára vonatkozik.
Ez is új funkció. Lehetővé teszi, hogy Ön jobban kézben tartsa edzéseinek irányítását, az energiafelhasználást 
tekintve fő paraméternek. A célzóna azt az energiafelhasználásban kifejezett zónát jelenti, amelyben végre 
kívánja hajtani a gyakorlatot.
Az óra figyelmeztetni fogja, ha az edzése túl intenzív, tehát elfárad, ha kimerülnek a cukortartalékai, vagy 
ellenkezőleg, ha az erőkifejtése túl gyenge (például a hatékony zsírégetéshez). A kijelző második sorában le 
lehet olvasni a kívánt pillanatnyi energiafelhasználás alsó és felső határát, valamint az ON/OFF jelzést, amely azt 
mutatja, be van-e kapcsolva vagy sem. 
A célzóna értékét SETTINGS módban lehet beállítani. További tájékoztatásért nézzen utána a megfelelő 
részben. 
Megjegyzés: 
1. Ha a hangjelzés be van kapcsolva (SETTINGS mód), és ha a célzóna is be van kapcsolva, azaz a  jelzés 
látszik, a felső határ átlépésére 10 mp-enként 2 hangjelzés, az alsó határ átlépésére 10 mp-enként 1 hangjelzés 
figyelmeztet. 
2. Természetesen a bpm-ben kifejezett célzóna bekapcsolása kikapcsolja az óránkénti kalóriákban kifejezett 
célzónát és viszont.
3. A célzónát ebben a módban a VIEW gomb hosszan tartó lenyomásával lehet be- vagy kikapcsolni. 
4. Lehetséges csak az egyik, a felső vagy az alsó határérték használata, ha a másik értékre elérhetetlen számot 
ad meg (például 30 bpm-et alsó határként).
Ha a célzóna ON-ra van álítva, csak a stopper elindításakor kapcsolódik be.

7 / Jelentés az edzésről mód (DATA)
A mentés szabályai: 
Amikor először indítják el a stoppert, a jelentés nullázódik: ha a felhasználó ekkor belép a DATA módba, NO 
DATA jelzéssel találkozik. Az adatok akkor kerülnek be a memóriába, amikor a felhasználó leállítja a stoppert: ha 
a felhasználó ekkor belép a DATA módba, láthatja az éppen végrehajtott edzésről készült jelentést. 

Az edzés alatt meg lehet nézni egy köztes jelentést. Ehhez meg kell nyomni gyorsan egymás után 2-szer 
a START/STOP gombot, hogy a másodperc töredékére leálljon a stopper. Ekkor felvételre kerül a köztes 
jelentés, mindaddig, míg a felhasználó meg nem nyomja újra a START/STOP gombot. Ez a köztes jelentés 
nem mentődik el, az 1. edzés végén a végső jelentés lép a helyére. 



Jelentés az edzésről 
DATA módban a VIEW megnyomásával lehet lépkedni az információs 
képernyők között. Data módban az edzés végén megtekintheti az 
edzésről készült teljes jelentést. 

Az első képernyőn a felvett edzés dátuma látható, 

majd az edzés időtartamát (óra, perc, mp), 

majd sorra az edzés alatti átlagos pulzusszámot (AVG 
HR),maximális (MAX HR) pulzusszámot (bpm), 

ezután sorra az edzés alatti átlagos energiafelhasználás 
ritmusát (AVG CAL) és maximálisenergiafelhasználást (MAX CAL) 
kilokalóriában.

A célzónában eltöltött időt óra perc mp-ben. (ezek értékének kijelzése 
felváltva villog az In-zone szóval). Ha a célzóna nincs bekapcsolva, az 
érték 0.

Az edzés során felhasznált összes kilokalória mennyisége.

Az edzés alatt elégetett zsírok mennyisége g-ban.

Visszalépés a kezdő képernyőre.
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8 / Paraméterezés mód (SETTINGS)
A beállítás általános elve, hogy a VIEW gomb többszöri lenyomásával ki kell választani a beállítandó paramétert, 
majd be kell lépni a beállítás módba a START/STOP megnyomásával, ezután növelni vagy csökkenteni kell az 
értéket a MODE vagy VIEW gombbal, és végül érvényesíteni kell a beállítást a START/STOP megnyomásával. 

Praktikus információk: 
- A beállítások során a VIEW gombbal lehet az értékeket növelni, a MODE gombbal pedig 
csökkenteni.
- Gyorsabban elvégezhetők a beállítások, ha lenyomva tartja a VIEW vagy MODE gombot, 
ekkor gyorsabban pörögnek az értékek.
- Ha a beállítás során néhány mp-ig egyik gombot sem nyomja meg, az óra automatikusan 
kilép a beállítás üzemmódból.

Beállítható paraméterek: 
 A mértékegységek beállítása 

Az órát használhatja akár angolszász 
mértékegységekkel (testsúly fontban, 
testmagasság hüvelykben, idő kijelzése 
12 óra AM és PM formátumban, dátum 
év-hónap-nap fordított sorrendben), akár 
európai mértékegységekkel (testsúly kg-ban, 
testmagasság cm-ben, idő 24 órás kijelzésben, 
dátum nap-hónap-év sorrendben).

Az óra beállítása

A dátum beállítása

A másodperceket nem lehet egy adott értékre beállítani, csak nullázni lehet abban a pillanatban, amikor érvényesíti 
a beállítást a STR/STP gombbal.
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A hangjelzés beállítása
A hangjelzést be és ki lehet kapcsolni (ON) 
és (OFF). Ezek a hangjelzések szólalnak 
meg minden gombnyomásnál és a célzóna 
túllépésekor. Ha a hangjelzés be van kapcsolva 
(SETTINGS mód), és ha a célzóna is be van 
kapcsolva, a felső határ átlépésére 10 mp-
enként 2 hangjelzés, az alsó határ átlépésére 
10 mp-enként 1 hangjelzés figyelmeztet.

Személyes adatok megadása

Az életkor beállítása(években). 

A testmagasság beállítása (a megjelenő 
mértékegység a beállított rendszer szerint cm 
(centiméter) vagy inch (hüvelyk). 

A testsúly beállítása (a megjelenő 
mértékegység a beállított rendszer szerint kg 
(kilogramm) vagy lb (font). 

Nem (férfi (M) vagy nő (F)). 

A célzóna beállítása

A célzóna beállításához belépve megjelenik a célzóna típusa:

Eszerint a célzóna vagy ki van kapcsolva (ZONE : OFF), vagy pulzusszámban (BPM) vagy kalória-felhasználásban 
(CAL) van kifejezve. E két utóbbi esetben: bekapcsolt, pulzusszám vagy kalória szerinti célzóna esetén a kijelzőn 
felváltva a « zone » szó és annak értéke jelenik meg.

BPM/CAL/
OFF

FÉRFI /
NŐ

FÉRFI /
NŐ

BPM/CAL/
OFF

BPM/CAL/
OFF

BPM/CAL/
OFF
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Ha módosítani akarja a használandó célzóna típusát, válassza ki a paramétert a STR/STOP gombbal, majd 
pörgesse a lehetséges értékeket a VIEW és MODE gombokkal.
Ha a pulzusszám szerint célzónát kívánja bekapcsolni, válassza a BPM-et, ha pedig az óránkénti 
kalóriamennyiség szerintit, akkor válassza a CAL-t. Ezután érvényesítse a STR/STP gombbal. 
Ekkor a célzóna funkció be lesz kapcsolva (ON).
Ezután adja meg az alsó határértéket (LOW ZONE) (pörgesse az értékeket a VIEW és MODE gombokkal, érvényesítse 
a START/STOP) gombbal, majd adja meg a felső határértéket (HI ZONE). 
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A pihenés alatti pulzusszám beállítása

A pihenés alatti pulzusszámnak az edzés során elégetett zsírmennyiség kiszámításánál van jelentősége. Ennek 
megállapításához ébredéskor maradjon fekve. Maradjon nyugodt, amennyire csak lehet, majd néhány perc múlva 
mérje meg a pulzusszámát. Néhány napon át ismételje meg a mérést, és számítsa ki az átlagértéket. 

Ezt ugyanúgy kell beállítani, mint a többi 
paramétert, a (STR/STP gombbal kell 
kiválasztani, a VIEW és MODE gombbal 
kell beállítani az értékét, majd a STR/STP 
gombbal kell érvényesíteni). 

9 / Az óra újra inicializálása

A kijelzőn rövid ideig minden szegmens látszik, majd az óra 
nullázódik.

 
10 / Edzéselvek
A hatékonyság és a biztonság okán feltétlenül szükséges ismerni néhány, az edzéssel kapcsolatos fiziológiai 
paramétert. Az alábbi tanácsok csak tájékoztató jellegűek, olyan egészséges sportolóknak szólnak, akiknek 
semmiféle kóros tünetük sincs. Nyomatékosan javasoljuk, hogy kérjen tanácsot kezelőorvosától az edzési 
zónák pontosabb megállapításához. 
Ismerje meg, és ne lépje túl önnön határait!!

Megismerendő értékek
Ha optimálissá akarja tenni fizikai 
felkészülését, először is meg kell ismernie 
a maximális pulzusszámát (HRmax) 
percenkénti pulzusszámban (bpm). 
Az FCmax értéket az alábbi módon lehet 
hozzávetőlegesen kiszámítani: HRmax = 220 
- az Ön életkora. 

A másik határérték, amelyet érdemes 
megismernie, a pihenés alatti pulzusszám, 
a HRrest. 
Mérési módszerét a SETTINGS rész «A pihenés 
alatti pulzusszám beállítása» pontjában 
ismertetjük. A maximális és pihenés közbeni 
pulzusszám különbségét tartalék-
pulzusszámnak (HRreserv) nevezzük. 
HRmax - HRrest = HRreserv. 

Ez az Ön rendelkezésére álló tartalék erőkifejtés céljára. A célzónákat ebből az értékből kiszámítva már meg lehet 
alkotni a helyes edzéstervet.
Edzési zónák
Egy formába hozó edzésprogram folyamán többféle edzési zónában lehet a különféle kitűzött céloknak megfelelő 
specifikus eredményt elérni. Az elvégzett gyakorlat intenzitásától függően megváltozik a cukrok elégetéséből és a 
zsírok elégetéséből származó energia százalékos aránya.
- Az úgynevezett kitartás zónában (ez tipikusan HR rest + 50-60% HR reserv), a sportoló alapoz, hosszú 
távon edz és feljeszti általános állóképességét. Ez olyan tempót jelent, mellyel több, mint egy órán át képes futni. Az 
energia elégetése a zsírok egyre nagyobb részének felhasználását jelenti az edzés időtartamától függően. 

Szívritmus

HRmax 
= 220 

- életkor

HRrest

Ellenállóképesség
Kitartás erőkifejtési 

kapacitás
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- Az ellenálló-képesség zónájában ez tipikusan HR rest + 60-70% HR reserv), a sportoló erősíti a szívizmát 
és izomrendszerét, középtávú sebességét és teljes erőfeszítés közben ellenálló-képességét. Ez az a tempó, amellyel 
5 - 10 km-es futóversenyben fut. Ez a tempó már nem kényelmes, hanem fárasztó. Az elégetett energia itt szinte 
kizárólag a cukorból származik, különösen, ha Ön nem képes ezt a tempót fél óránál tovább tartani. 
Pl.: Egy 30 éves sportoló esetén, aki aerob erőnléti gyakorlatokat végez az állóképessége fokozása és félmaratoni 
futóeredményének megjavítása céljából. Céljának elérése érdekében az ellenálló-képesség zónájának edzése lesz 
a legeredményesebb edzésfajta.

11 / Korlátozott garancia
Az OXYLANE a termék első vásárlójának garanciát nyújt az anyag- és gyártási hibák ellen. A termékre a vásárlás 
napjától számítva 2 év garancia vonatkozik. Jól őrizze meg a számlát, ami a vásárlás bizonyítéka. 
A garancia nem vonatkozik: 
• a helytelen használatból, a figyelmeztetések be nem tartásából, a balesetekből, sem a készülék helytelen 
karbantartásából, illetve az üzleti célú használatból fakadó károkra. 
• az OXYLANE engedélyével nem rendelkező személyek által elvégzett javításokból eredő károkra. 
• az elemekre, a megrepedt, eltört, vagy az ütődés nyomait viselő burkolatra.
• A garanciális időszak alatt a készüléket ingyen megjavítják, vagy térítésmentesen kicserélik (a forgalmazó belátása 
szerint) egy engedéllyel rendelkező szervizben.
• A garancia nem vonatkozik a rugalmas szíjra, mivel az elhasználódó alkatrész.

12 / Az elemek

Óra
Figyelem! A kijelző szokatlan villogása vagy bármilyen működési rendellenessége 
általában az óra elemének kimerülését jelzi, ilyenkor azt ki kell cserélni. Az elemcsere 
elvégzéséhez: forduljon ahhoz az áruházhoz, ahol az órát vásárolta. Ha Ön maga 
végzi el az elemcserét, megsérülhet a szigetelés, megszűnhet az óra vízállósága 
és egyben a termékre vállalt garancia is. Az elemek élettartamát befolyásolhatja, 
hogy meddig tárolták az üzletben, és az is, hogy Ön hogyan használja a készüléket.

Mellkasi öv
Ha a szívritmus kijelzése értelmezhetetlen, vagy a szívritmus érzékelésének kijelzése szokatlanul reagál, pedig a 
karóra a kúp alakú adatvételi sávban található, akkor valószínűleg ki kell cserélni az elemet a mellkasi övben.
Az övben saját kezűleg is elvégezheti az elem cseréjét, semmilyen speciális szerszámra nem lesz szüksége (4. 
ábra).
Ha probléma merülne fel, vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval.

A használt elemeket és a tovább már nem használható elektronikus terméket újrahasznosítás 
céljából adja le egy engedélyezett gyűjtőhelyen.

13 / Kapcsolat
Szívesen meghallgatjuk az Ön visszajelzését termékeink minőségéről, funkcionalitásáról és használatáról:  
www.domyos.com 
Vállaljuk, hogy a lehető legrövidebb időn belül válaszolunk Önnek.






