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We feliciteren u met de aankoop van deze hartslagmeter On Rhythm 
100. U loopt, rijdt, zwemt eerst en vooral om uzelf in goede vorm te 

houden : de On Rhythm 100 is een extreem nuttig product bestemd 
voor talloze sporten.  Het helpt u bij de optimalisatie van uw trai-
ningsniveau door uw hartritme in het oog te houden. Tijdens uw 
inspanning, zal u zo de reacties van uw lichaam kunnen analyse-

ren en de intensiteit van uw oefeningen aan uw doelstellingen aanpas-
sen.  Het ontwerp en het comfort van dit product zijn tevens uitvoerig 

bestudeerd om tegemoet te komen aan alle types van morfologiëen tijdens 
het beoefenen van het overgrote deel van de sporten.

Beperkte garantie 
2;</$1(� JDUDQGHHUW� GH� HHUVWH� NRSHU� GDW� KHW� SURGXFW� YULM� LV� YDQ�PDWHULDDO�� HQ�
IDEULFDJHIRXWHQ�� 'H� JDUDQWLH� RS� GLW� SURGXFW� LV� WZHH� MDDU� JHOGLJ�� JHUHNHQG� YDQDI�
de datum van aankoop. Bewaar uw kassabon zorgvuldig. Het is tevens uw aan-
NRRSEHZLMV�
Het volgende valt buiten de garantie:
�� VFKDGH� GLH� WH� ZLMWHQ� LV� DDQ� YHUNHHUG� JHEUXLN�� DDQ� KHW� QLHW� QDOHYHQ� YDQ� GH�
YRRU]RUJVPDDWUHJHOHQ�ELM�JHEUXLN�RI�DDQ�RQJHOXNNHQ��DDQ�RQMXLVW�RQGHUKRXG�RI�DDQ�
een commercieel gebruik van het product.
�� VFKDGH� GLH� RQWVWDDQ� LV� LQ� YHUEDQG� PHW� UHSDUDWLHV� GRRU� QLHW� GRRU� 2;</$1(�
erkende reparateurs.
��EDWWHULMHQ�RI�EHKXL]LQJHQ�GLH�VFKHXUHQ��EDUVWHQ�RI�WHNHQHQ�YDQ�VFKRNNHQ�YHUWR-
nen.
��7LMGHQV�GH�JDUDQWLHSHULRGH�ZRUGW�KHW�KRUORJH�RIZHO�JUDWLV�JHUHSDUHHUG�GRRU�HHQ�
erkende dienst, ofwel kosteloos vervangen (naar goeddunken van de dealer).
��'H�JDUDQWLH�JHOGW�QLHW�YRRU�GH�HODVWLVFKH�EDQG��'H]H�NDQ�GRRU�JHEUXLN�VOLMWHQ�

Let bij het gebruik op het volgende
Normale gebruiksomstandigheden: Deze hartslagmeter bestaat uit een 
horloge en een pectorale riem. Het horloge is ontworpen om aan de pols gedragen 
RI�RS�]LMQ�¿HWVVWHXQ�JHYHVWLJG�WH�ZRUGHQ��YRRU�HHQ�OLFKW��PXOWL�VSRUWLHI�SUDNWLMNJH-
EUXLN�LQ�HHQ�JHPDWLJG�NOLPDDW��=H�NDQ�GLHQHQ�RP�GH�WLMG�HQ�GDWXP�PHH�WH�GHOHQ�HQ�
RP�PDQXHHO�WLMGVLQWHUYDOOHQ�RS�WH�PHWHQ�GDQN]LM�]LMQ�VWRSZDWFKIXQFWLH�
De pectorale riem dient aangebracht te worden op de borstkas. Indien het op de 
correcte manier is aangebracht, brengt het informatie over de hartslag over naar 
het horloge. Als het horloge zich binnen het kegelvormige ontvangstbereik bevindt, 
geeft het vervolgens de hartslag weer en gaat er een alarm af indien de gebruiker 
GH�©� KDUWVODJ]RQH� ª�RYHUVFKULMGW�GLH�KLM�RI�]LM�]HOI�KHHIW�NXQQHQ�SURJUDPPHUHQ�
'H]H� LQIRUPDWLH� KHHIW� DOV� GRHO� GH� ¿MQUHJHOLQJ� HQ� GH� RSWLPDOLVDWLH� YDQ� XZ 
SURJUDPPD�RP�X�ZHHU�LQ�YRUP�WH�NULMJHQ�RI�YDQ�XZ�WUDLQLQJVSURJUDPPD�
  
Gebruiksbeperking / gebruiksvoorzorgsmaatregelen 
�� Waterdichtheid: Dit horloge is waterdicht tot 5 ATM. Het kan dus worden
JHEUXLNW�LQ�YRFKWLJH�RPJHYLQJHQ��WLMGHQV�]ZDUH�UHJHQ�RI�RQGHU�GH�GRXFKH��HYHQDOV�
voor het zwemmen. U mag er echter niet mee duiken of afdalen naar een diepte 
YDQ�PHHU�GDQ���PHWHU��*HEUXLN�GH�NQRSMHV�QLHW�RQGHU�ZDWHU�
��De thoracale riem is enkel « waterbestendig ». Ze is dus bestand tegen zweet 
en zal kunnen gebruikt worden in de regen of onder vochtige kleren. Het is echter 
QLHW�DDQJHUDGHQ�KHW�WH�GUDJHQ�RQGHU�GH�GRXFKH�RI�WLMGHQV�KHW�]ZHPPHQ�
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Probleem
 
1 –  De hartfrequentie wordt 

niet weergegeven.

2 –  De gegevens op het  
KRUORJH�]LMQ�PRHLOLMN� 
of niet leesbaar.

 
3 –   De weergegeven  

frequentie slaat op hol 
of is veel te hoog.

 
4 –  De frequentie,  

ZHHUJHJHYHQ�ELM�KHW�
begin van de training,  
is niet coherent.

 
5 –   Het toestel functioneert 

niet normaal

��±��7LMGHQV�KHW�JHEUXLN�YDQ�
de hartfunctie, zendt het 
toestel een bieptoon uit.

Oorzaak
 
1.1 –�'H�HOHNWURGHQ�]LMQ�RQYROGRHQGH�EHYRFKWLJG�
`
1.2 – De riem is niet correct geplaatst.

����±��'H�EDWWHULM�YDQ�GH�ULHP�LV�ELMQD� 
of helemaal leeg.

����±��'H�EDWWHULM�YDQ�XZ�KRUORJH�KDUWVODJPHWHU�
LV�ELMQD�OHHJ�

3.1 – Er is interferentie op het toestel.

3.2 –  U ontvangt de hartfrequentie van een 
andere atleet.

����±�(U�LV�ZULMYLQJ�RS�GH�ULHP��

3.4 –  Er is slechte geleiding tengevolge van 
droog of koud weer.

4.1 – Het algoritme wordt geïnitialiseerd.

����±��'H�WRHWVHQ�DFWLYHUHQ�QLHW�GH�MXLVWH�IXQFWLH��
RI�KHW�WRHVWHO�OLMNW�DEQRUPDDO�WH�ZHUNHQ�

6.1 –  Het alarm van de doelzone is niet goed 
ingesteld.

Als u uw probleem niet kan oplossen aan de hand van de bovenstaande 
GLDJQRVHWDEHO��KHOSHQ�ZH�X�JUDDJ�YHUGHU�ELM�GH�*HRQDXWH�QDYHUNRRSGLHQVW�
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Actie/Handelwijze

Bevochtig de elektroden met water of een geleidende, waterachtige gel.

Controleer of de riem correct geplaatst is op de borstkas, volgens de tekening 
in de handleiding.

%UHQJ� GH� KDUWVODJPHWHU� GLFKW� ELM� GH� ULHP� GLH� X� GUDDJW�� &RQWUROHHU� HHUVW� GH 
WZHH�ERYHQYHUPHOGH�SXQWHQ��.LMN�GDQ�RI�X�VLJQDDO�NULMJW��,V�GDW�QLHW�KHW�JHYDO��
YHUYDQJ�GDQ�GH�EDWWHULM�YDQ�GH�ULHP�]RDOV�DDQJHJHYHQ�LQ�GH�KDQGOHLGLQJ�

/DDW� GH� EDWWHULM� YDQ� XZ� KDUWVODJPHWHU� YHUYDQJHQ� GRRU� HHQ� JHVSHFLDOLVHHUGH�
technicus van Geonaute.

8�EHYLQGW�]LFK�PRJHOLMN�LQ�HHQ�]RQH�PHW�HHQ�VWHUN�PDJQHWLVFK�YHOG��HHQ�
hoogspanningskabel, bovenleidingen, radiocommunicatie-installaties...
Indien dat het geval is, verlaat dan die zone.

De riem beschikt niet over een gecodeerde zender. Indien u zich op minder 
dan een meter bevindt van andere gebruikers van een hartslagmeter, zal er  
interferentie 

Controleer of de riem goed aangespannen is en of de elektrodes vochtig 
JHQRHJ�]LMQ��,QGLHQ�HU�ZULMYLQJ�LV�RS�GH�ULHP��ZRUGW�HHQ�VLJQDDO�GRRUJHJHYHQ�
dat niet overeenstemt met de hartfrequentie.

%LM� GURRJ� HQ� NRXG� ZHHU� LV� KHW� PRJHOLMN� GDW� KHW� SURGXFW� JHGXUHQGH� HQNHOH� 
minuten foute informatie doorgeeft. Dat is normaal, omdat er voor een goed 
FRQWDFW�WXVVHQ�GH�KXLG�HQ�GH�HOHNWURGHQ�HHQ�ODDJMH�]ZHHW�QRGLJ�LV�

Het kan dat de weergegeven waarde gedurende enkele tientallen seconden 
QLHW�RYHUHHQNRPW�PHW�XZ�ZHUNHOLMNH�KDUWULWPH��'DW�LV�WH�ZLMWHQ�DDQ�GH�
initialisatie van het algoritme.

$FWLYHHU� GH� 5(6(7�IXQFWLH� GRRU� WHJHOLMN� GH� WRHWVHQ� S1, S2, S3 en S4 
gedurende 1 seconde in te drukken. Volg daarna de instructies voor het instellen 
zoals beschreven in de handleiding.

+HW�DODUP�YDQ�GH�GRHO]RQH�LV�ZDDUVFKLMQOLMN�JHDFWLYHHUG��HQ�X�EHYLQGW�]LFK�
buiten die zone. In de handleiding vindt u de instructies om de doelzone 
te regelen of het alarm ervan uit te schakelen.








