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 ■  Toegang krijgen tot de 
Activiteit Modus ► Druk op .

 ■  Toegang krijgen tot de 
instellingen ► Lange druk op .

 ■  Weergave van de 
datum ► Druk op  of .

«TIJD» Modus3

1 Intuïtieve hulp Eerste gebruik2

 ■ Installeer de hartslagriem door de stappen A, B en C op te volgen.

 ■  Om toegang te krijgen tot de ACTIVITEIT Modus, zie 3 .

 ■  Het zoeken van de hartslagriem wordt automatisch opgestart 
(duur: max. 30 s). 
OPMERKING: Ga, om het zoeken over te slaan, direct over op de volgende 
stap.

 ■  De chronometer starten ►  Druk op .

 ■   Pauzeren ►  Druk op .

 ■  De tijd visualiseren ►  Druk op .

 ■  De hartfrequentie visualiseren ►  Druk op .
- Als de riem is gekoppeld, wordt de HF weergegeven.
- Als de riem niet is gekoppeld, wordt er, «---» weergegeven:

 ► Druk op  om het zoeken opnieuw op te starten.

 ■  Terug naar het vorige scherm ►  Lange druk op .

 ■   Resetten ►  Lange druk op .

«ACTIVITEIT» Modus4
A

B

C

Cardio belt 
(Hartslagriem):

Terug-
keren /
Stop

Valideren

Tijd / 
SPM /

Chrono

Links  
of "-"

Rechts  
of "+"

Batterij zwak

Knippert = Zoeken  
Continu = Niet gevonden 
HF > max. HF 

HF < min. HF

Instellin-
gen

Alarm 
geacti-
veerd

 ■  Druk, om te starten, 1 s. op één van de 
knoppen.

 ■  Volg de intuïtieve hulp op het scherm, zie 1
, om de tijd, de datum en de min. en max. 
hartfrequentie in te stellen.
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Het vervangen van de batterij: ga naar het verkooppunt waar u het product heeft gekocht. Wanneer u de 
batterij zelf vervangt beschadigt u mogelijk het product en tast u de waterdichtheid aan. Bovendien vervalt 
de garantie. De levensduur van de batterij wordt beïnvloed door de opslagduur in de winkel en de manier 
waarop u het product gebruikt.

Werp de batterijen of de accu evenals uw elektronisch product aan het 
einde van de levensduur in een daarvoor bestemde container teneinde 
deze te recyclen.

WAARSCHUWING! Dit apparaat is vervaardigd voor sport en ontspanning. Het is geen apparaat voor 
medische opvolging. De informatie van dit apparaat of het boekje zijn louter indicatief en mogen enkel bij 
de opvolging van een ziekte gebruikt worden na consultatie en akkoord van uw geneesheer.
Tot slot raden wij dragers van pacemakers het gebruik van een hartslagmeter met deze technologie af, 
aangezien het mogelijk is dat er storingen veroorzaakt kunnen worden door het radio transmissiesysteem.
Het niet naleven van deze voorzorgen kan een levensgevaarlijk risico vormen.

Product met 2 jaars garantie bij normaal.
Het volgende valt buiten de garantie: 
•  schade die te wijten is aan verkeerd gebruik, aan het niet naleven van de voorzorgsmaatregelen bij 

gebruik aan ongelukken, aan onjuist onderhoud of aan een commercieel gebruik van het apparaat. 
• schade die is ontstaan na een reparatie door een niet door OXYLANE erkende reparateur. 
• batterijen of behuizingen die scheuren, barsten of tekenen van schokken vertonen.

open dicht

 ■  Toegang tot de instellingen, zie 3 .
 ■  Kies het in te stellen 
onderdeel ►  Appui sur  ou .

 ■  Valideer de selectie ► Appui sur .

 ■  Volg de intuïtieve hulp op het scherm, zie 1  
om de informatie in te stellen.

Instellingen (SET)5

ALARM =  instelling van de alarmtijd en het 
activeren (ON) / deactiveren (OFF) 
van het alarm

TIME = instelling van de tijd
 HOUR = uur; MINUTE = minuut ; MODE = formaat 

ZONE  =  Instelling van de lage waarde van de 
HF zone.

ZONE  =  Instelling van de hoge waarde van de 
HF zone

LET OP: de lage zone moet lager liggen dan de hoge zone. 
Begin, als het niet mogelijk is de waarde van de lage zone te 
verhogen, met het verhogen van de waarde van de hoge zone.

DATE = instelling van de datum
YEAR = jaar ; MONTH = maand ; DAY = dag ; MODE = Formaat

 ■  Vanuit alle andere 
schermen ►  Druk op .

De achtergrondverlichting activeren6


