
Fitness G-SHOCK

GBA-800



GBA-800 saatavilla kuudessa eri värissä
Style Series

Specs

Hinta: 189,00 €

Super LED-valo

Askelmittari

Ajastin (5 ajastusta)

Sekuntikello, ajanotto

200 paikan väliaikamuisti

Älypuhelin yhteys / Bluetooth Connected 

Maailmanaika, automaattinen ajan synkronointi

Vesitiiviys 200 MGBA-800
Fitness tracker

Resin Band
GBA-800-9AER GBA-800-7AER

GBA-800-8AERGBA-800-3AERGBA-800-2AERGBA-800-1AER



Pääominaisuudet
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• Erikoisiskunkestävä
• Illuminator (valaistus) 
• Resin runko sekä rannekke. Polyuretaani sopii hyvin urheiluun. Erittäin kestävä

materiaali
• 200 M vesitiivis

Perus-ominaisuudet

• Automaattinen ajan synkronointiAika-asetus

• Oman profiilinasettaminen (koko, paino, syntymäaika, sukupuoli)
• Askelmittari (sis. Tavoitteiden asettaminen ja kulutetut kalorit)
• 2D & 3D kartta päivittäiseen liikkumiseen (älypuhelimen GPS:n kautta)
• Ajastin (5x hälytystä)
• Sekuntikello, ajanotto
• 5 hälytystä
• Maailmanaika

Älypuhelin applikaatio



Päänäkymä Applikaatiossa
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• Näkymä yksi viikko taaksepäin nykyisestä
päivästä• Tavoittenäyttö. 100% tavoite on yksilöllinen

jokaiselle käyttäjälle, sillä henkilökohtainen
tavoite asetetaan profiiliin. 

Today Activity / Päivän aktiivisuus

• 7% tavoitteesta on saavutettu. 

• Askelia tähän mennessä. Askelmittari
päivittyy päivittämällä applikaatiota.

• Kalori-indikaattori. Generoitu
kalorikulutuksen käyttäjän BMI luvun sekä
otettujen askelien kanssa.

Edellisviikon yhteenveto: 

• Tavoitteen saavuttaminen 100% kun palkki
valkoinen

• Askelmittari edellisviikon jokaiselle päivälle



Profiiliasetukset
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Profiilin asettaminen
Käyttäjä voi asettaa
profiilin
urheilutarkoituksiin
sekä kalorien
kulutuksen seurantaan. 
Näkymä tulee esiin kun
applikaatio
käynnistetään
ensimmäistä kertaa. 
Toiminto löydettävissä
applikaation
asetuksista, jos tarve
tehdä muutoksia
asetuksiin. 

Profiiliasetukset

Valitse asetukset
painike (oikea yläkulma)

Valitse yhdistetty
GBA-800 Valitse:  

“Profileinstellungen” Aseta profiili ja päiväkohtaiset
tavoitteet askelmittarille. Liiku
taaksepäin nuolella
vasemmasta yläkulmasta. 



Applikaation päivittäminen kellon tiedoilla (datalla)
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Kellon tietojen (datan) 
päivittäminen
Applikaatio voidaan
päivittää manuaalisesti
milloin tahansa. 

Käynnistä applikaatio, 
yhdistä kello
applikaatioon painamalla
yhdistä painiketta 2-4 
sekuntia. 
Kaikki tiedot mukaan
lukien askeleet ja kalorit
päivittyvät. 

Ainoastaan ajan ja 
päivämäärän
päivittäminen

Älypuhelimen ajan
synkronointi kellon
kanssa. 

Avaa applikaatio ja paina
yhdistä painiketta
vähemmän kuin 2 
sekuntia. 



Askelmittari
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Askelmittari
Kellon askelmittari
mittaa askelia sensorin
kautta. 

Yksityiskohtainen
informaatio on 
nähtävissä
päiväkohtaisesti: 
• Askeleet
• Kalori-indikaattori

(kulutus)
• Karttanäkymä 2D tai 

3D

Askelmittarin yleisnäkymä.
1. “Tämän päivän

aktiviteetti” vie suoraan
yksityiskohtaisiin
tietoihin kyseisen
päivän aktiviteeteista.

2. “Koko aktiviteetti” vie 
kalenterinäkymään.

1. 2D kartta päivän GPS koordinaateista näyttää
valitun päivän reitin. 3D kartta näyttää katu- ja 
satelliitti näkymän. 

2. Askeleet per tunti ovat nähtävissä matriisista. 
1.

2.

“Kaikki aktiviteetit” näyttää
kalenterin kautta
yleisnäkymän aktiviteetti-
tasosta. Tarkemmat tiedot
ovat nähtävissä päivän
valinnan jälkeen.

1.

2.



Älypuhelin Applikaatio – tulevaisuuden ominaisuudet
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Ajastin Sekuntikello
Viisi ajastinta voidaan käynnistää kerralla. Ajastimen
käynnistyksen jälkeen kaikki ajastimet käynnistyvät toistensa
jälkeen pysyvässä järjestyksessä. Akustinen signaali kuuluu
jokaisen ajastimen mittauksen jälkeen. Toiminto on erittäin
hyödyllinen treenauksessa esim. intervalli treenissä. 

Lisää ajastin “+”, säädä ajastin ja lähetä kelloon toiminnolla “Send 
settings to watch”.

Kymmenen ajanmittausta (sekuntikelloa) voidaan
käynnistää samanaikaisesti. Toiminto on erittäin
hyödyllinen juoksijoille, jotka haluavat asettaa ja 
mitata tavoitteita kokonaissuorituksestaan. 
Akustinen signaali (äänimerkki) kuuluu jokaisen
maalin/tavoitteen saavuttamisen jälkeen. 

Aseta ”set up” ja lähetä kelloon toiminnolla “Send 
settings to watch”.



Älypuhelin Applikaatio – tulevaisuuden ominaisuudet
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Hälytys Maailmanaika

Asennettavissa siisi erilaista päivittäistä
hälytystä (+tunti signaali). 
Erittäin hyödyllinen toiminto muistutuksena
harjoituksista ja treeneistä. Käytetty myös esim. 
lääkkeenoton muistutuksena. 

Lisää hälytys valitsemalla hälytys. Lähetä
kelloon toiminnolla “Einstellung an Uhr senden”.

Kun halutaan kellon näyttävän kahta aikaa, 
valitaan maailmanaika. 

Paina maailmanaika ja valitse toinen
aikavyöhyke. Lähetä kelloon toiminnolla
“Einstellung an Uhr senden”.



Tietojen ulosvienti ja jakaminen
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GPS Navigation

Jaa omat askelmittarin tulokset ja saavutukset sosiaalisen median tileilläsi ja 
yhteisöissä. 
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