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Installation af Fitshow App 

Scan QR barkode. Så kommer du direkte til App Store på din telefon eller IPad / tablet. 

Bemærk: Du skal have hentet QR Reader, for at kunne scanne QR koden. 

Den er tilgængelig i både Apple Store og Google Play. 

Opret brugernavn og adgangskode. 

1. Første gang du logger ind skal du oprette dig med brugernavn og adgangskode. For at du 

kan få adgang til din træningshistorik. Er du allerede registeret som bruger. Så indtast 

brugernavn og adgangskode for at logge ind. 

2. Registrer dig med mailadresse eller telefon nr. Vælg så et brugernavn og en adgangskode. 
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Sådan tilkobler du din enhed: Telefon / Tablet / IPad 

1. Tænd for Bluetooth på din enhed. Herefter klikker du på den røde ”Indoor” knap og kan 

begynde træningen. Fitshow App vil nu registrere din træning. 

Bemærk:  Klik på den blå ”Outdoor” knap, hvis du vil tilslutte GPS’en i din enhed. Fitshow 

App vil nu registrere dit løb udendørs. 

 
 

2. Med Bluetooth tændt, så vil App’en automatisk find dit træningsredskab. Men lav 

tilslutningen til dit træningsredskab for at sikre dig, at de er integreret. 

3. Når din enhed og dit træningsredskab er sluttet sammen. Så klik på dit træningsredskab. Så 

vil dit træningsredskabs specifikationer komme op på skærmen.  
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Sådan bruges Fitshow App. 

Kort vejledning – Der er mange flere muligheder. 

For at ændre indstillinger, så følg denne vejledning: 

1. Tryk på ”ME” knappen som er nederst i højre hjørne. 

2. Tryk på ”SETTINGS” knappen og tryk herefter på ”Enable Control” 

Nu kan du styre din træningsenhed fra din telefon / Tablet / IPad. 
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Muligheder i FitShow App. 

FitShow App vil vise 4 muligheder: ”Quick Start”, ”Route Map”, ”Program” og ”Target”  

Vælg det du ønsker og tryk ”START” for at begynde træningen. 

Advarsel: Træn med omtanke og brug af  App’en under træningen kan være distraherende. 

 

Når du starter træningen, så vises Tid, Kalorier, Distance, Antal trin, Antal trin pr. minut, 

Gennemsnitlig hastighed og evt. puls. 

Når du er færdig med din træning. Tryk ”STOP” og FitShow App vil gemme dine træningsdata. 

 


