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ONrhythm 310

SCHEMA 1

50 cm*

*19.68 inchs

SCHEMA 2
*29,50 inchs
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D : LIGHT

A: STR/STP

C : MODE

B : VIEW

SCHEMA 3
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SCHEMA 4
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De ON rhythm 310 access is een eenvoudig te gebruiken hartslagmeter
waarmee u de inspanning tijdens de fysieke activiteiten nog beter
kunt monitoren. Dankzij dit product zult u nog beter in staat zijn uw
doelen te halen (gewichtsverlies, duurvermogen, etc.) omdat u in de
juiste trainingszone traint.

1 / Schema van het apparaat en navigatie
A: STR/STOP:

Starten / stoppen stopwatch. Een functie
in-/uitschakelen.

D

A

B: VIEW :

De informatie op de tweede regel
wijzigen. Voor het bladeren door de
waarden van parameter zet u de
stopwatch terug op 0.

C

B

C: MODE :

Navigeren tussen de verschillende modi
(tijd, cardio, calorieën, settings).

D: LIGHT:

Achtergrondverlichting inschakelen.

Navigatiesysteem: u vindt het navigatieschema aan het begin van de handleiding (schema 3).
5 hoofdmodi: u kunt van de ene naar de andere modus overschakelen door op MODE te drukken.
- TIME

: constante weergave van tijd en datum.

- CARDIO

: trainingsmodus met hartslagfrequentie als belangrijkste gegeven.

- CALORIEËN

: trainingsmodus met calorieverbruik als belangrijkste gegeven.

- DATA

: trainingsoverzicht van laatste trainingssessie.

- SETTINGS

: instelling van alle parameters van het apparaat: lengte, gewicht of doelzone etc. ...

In de modi cardio, calorieën, data en settings kan men door de verschillende gegevens bladeren door op
VIEW te drukken.

2 / Gebruik / Voorzorgsmaatregelen
Deze hartslagmeter bestaat uit een horloge en een borstband. Het horloge is ontworpen om tijdens het sporten
in een gematigd klimaat aan de pols gedragen te worden of in een houder op de fiets te worden geplaatst. De
borstband heeft een gecodeerde zender voor 32 kanalen. Blijf binnen het ontvangstbereik (schema 2).
Beperkingen / Voorzorgsmaatregelen bij gebruik:
Alle waarschuwingen en beperkingen voor gebruik vindt u op pagina 3 van deze handleiding.
WAARSCHUWING !!!
Dit apparaat is ontwikkeld voor sportieve en recreatieve activiteiten. Het is geen apparaat voor medisch gebruik.
De informatie in deze gebruiksaanwijzing dient uitsluitend als advies en mag in geval van medische problemen
alleen gebruikt worden in overleg met uw arts.
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Voor sporters die een goede gezondheid genieten, geldt dat de maximale hartslagwaarde en persoonlijke
trainingszones van vitaal belang zijn bij het opstellen van een efficiënt en risicoloos trainingsprogramma.
Het is raadzaam het advies van uw arts of gezondheidsdeskundige op te volgen met betrekking tot
maximale hartslagwaarde, bovenste en onderste grenswaarde van de hartslag en aan leeftijd, conditie en
doelstellingen aangepaste frequentie en duur van de training.

NL

Doordat radiogolven storingen kunnen veroorzaken raden wij dragers van een pacemaker af een
hartslagmeter te gebruiken die van deze technologie gebruik maakt.
Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan een levensbedreigend risico met zich
meebrengen.

3 / De borstband
Bevestiging van de borstband
Het plaatsen van de borstband wordt aan het begin van de handleiding nauwkeurig beschreven(schema 1).
De borstband functioneert tegelijkertijd als sensor en als zender. De hartslagband meet het potentiaalverschil
aan de oppervlakte van de huid dat ontstaat door het kloppen van uw hart. Vervolgens verstuurt de band
informatie naar het horloge via een radiosignaal. De
kwaliteit en nauwkeurigheid van de meting evenals
het draagcomfort tijdens het sporten hangen af van
een goede bevestiging. In het schema ziet u dat de
zwarte rubberen vlakjes aan weerszijden van het
centrale deel van de borstband de sensoren zijn.
Wanneer de borstband op de juiste plek zit, wordt het signaal van de hartslagfrequentie doorgegeven aan
het horloge. Het horloge bevindt zich binnen het ontvangstgebied (schema 2) en toont de hartslagfrequentie
en verschillende andere gegevens (doelzone, trainingsintensiteit... ) zodat u optimaal kunt werken aan uw
conditieherstel en uw training.
De sensoren niet op sterk behaarde plaatsen aanbrengen. Onder koude en
droge klimaatsomstandigheden kan het zijn dat de borstband iets langer nodig
heeft om goed te kunnen werken. Dit is geen abnormale reactie. De sensoren
hebben een laagje zweet nodig om goed contact met de huid te kunnen maken.
Aan het begin van de meting is het mogelijk dat het horloge gedurende ongeveer
20 seconden een extreem hoge waarde aangeeft. Dit wordt veroorzaakt doordat
het algoritme in werking wordt gesteld. De melding in de display stabiliseert
zich na korte tijd en geeft dan de normale waarde aan. Neem de nodige
voorzorgsmaatregelen door het textiele deel van de borstband vast te maken
aan de daarvoor bedoelde opening in de band. Houdt bij bevestiging van de
borstband een vinger achter de riem.
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4/ Modus tijd (TIME)
- Gebruik van de tijdmodus
De tijd wordt weergegeven op de hoofdregel, en de datum op de tweede regel volgens het
formaat dat u heeft gekozen in de modus SETTINGS.
- Instelling van tijd, datum en de modus 12/24u.
Deze instellingen worden gedaan in de modus SETTINGS.

NL

5 / Modus cardio (CARDIO)
'U kunt de hartslagwaarden ofwel in slagen per minuut (bpm), ofwel in percentages van de maximale
hartslag weergeven (%). U kunt kiezen tussen beide weergaven in de modus SETTINGS(HR Unit)'
Weergave van de waarden in slagen per minuut (bpm)
Huidige aantal
verbruikte
calorieën

Stopwatch
training

Doelzone in
slagen per
minuut (bpm)

Totale
aantal
calorieën

Weergave van waardes van de maximale hartslagfrequentie in percentages (%)

Huidige aantal
verbruikte
calorieën

Trainings
stopwatch

Doelzone van
de maximale
hartslag in
percentages
(%)

5.2.3/ totale
aantal
calorieën

5.1/ Gebruik van de cardiomodus en hoofdgegevens

In deze modus is de hartslagfrequentie het belangrijkste gegeven.
BELANGRIJK:
• Om informatie omtrent uw hartslag te kunnen ontvangen, dient u de borstband te dragen. (Vergeet
niet de band eerst vochtig te maken). Wanneer de band goed zit zal deze automatisch beginnen met
het verzenden van het hartslagsignaal. Voor meer informatie omtrent het plaatsen van de borstband ,
verwijzen we u naar schema 1 of paragraaf 3.

7/22

93

• We raden u eveneens aan om te controleren of u de juiste gegevens heeft ingevoerd (omtrent uw lengte,
gewicht, doelzone), voordat u gebruik gaat maken van de modusSETTINGS (zie bijbehorende hoofdstuk).
Doet u dit niet, dan zouden de waarden die worden weergegeven foutief kunnen zijn.
Wanneer u naar de modus CARDIO gaat, zal het horloge het signaal gaan zoeken.

IT
Het horloge ontvangt het signaal automatisch wanneer het zich binnen het ontvangstbereik van de band
bevindt. In dat geval zal het symbool (hart) links bovenin het scherm knipperen, en zal de hartslag op de
hoofdregel worden weergegeven.

"Indien het signaal niet wordt gevonden, geeft het horloge 'NO SIGNAL' weer.

Indien de verbinding langer dan 5 minuten verbroken is, dan zal de weergave overgaan
op ---.

Om het zoeken van het signaal opnieuw te starten, drukt u 3 sec op 'MODE'

5.2/ Weergave van bijkomende informatie

Het is mogelijk de bijkomende informatie op de tweede regel weer te geven door op VIEW te drukken.

5.2.1/ Stopwatch training

Dit is de standaard weergave wanneer u naar de modus cardio gaat. Druk op START/STOP om de stopwatch
te starten. Druk vervolgens nogmaals op START/STOP om de stopwatch stoppen. Druk gedurende 3
seconden op VIEW om de functie te resetten op 0.

NB: 1. u kunt de stopwatch uitsluitend starten of stoppen indien deze wordt weergegeven op het scherm.
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2. Wanneer de gebruiker van modus verandert tijdens het gebruik van de stopwatch, dan wordt in alle
andere modi een symbool
weergegeven.
3. De stopwatch beslaat een tijdsduur van 0 tot 23u 59 min 59s.
4. Wanneer de gebruiker de stopwatch voor een nieuw sessie start, wist hij alle gegevens uit het geheugen
in de modus DATAvan de voorgaande sessies. DATA).

5.2.2/ Huidig calorieverbruik

IT

De volgende weergave toont de tendens van het huidige calorieverbruik. Deze waarde wordt uitgedrukt in
Kcal/uur. De waarde drukt de snelheid uit waarmee u energie verbruikt.

5.2.3/ Totale aantal calorieën

De volgende weergave geeft de hoeveelheid energie aan die u vanaf het begin van de training heeft verbruikt,
dus vanaf de start van de stopwatch. De waarde wordt uitgedrukt in Kcal. Dit getal houdt rekening met het
totale energieverbruik door het lichaam, met name met het energieverbruik voor de basisstofwisseling.

5.2.4/ Doelzone hartslag (slagen per minuut of percentage van maximale hartslag)

Een doelzone is een zone van bepaalde hartslagfrequenties waarbinnen u de training wilt uitvoeren. Het
horloge waarschuwt u wanneer het hart te snel of te langzaam slaat in verhouding met de ingestelde zone.
Op de tweede regel op het scherm ziet u de minimale en maximale waarde, evenals een symbool ON/
OFF, dat aangeeft of de waarde is in- of uitgeschakeld. Deze doelzone kan worden ingesteld in de modus
SETTINGS. Ga voor meer informatie naar het betreffende onderdeel in de handleiding.
De doelzone wordt uitgedrukt in slagen per minuut, maar u kunt de doelzone ook in percentages
van de maximale hartslag weergeven. Ga hiervoor naar Hoofdstuk 8 Parameter: Instellen van de
hartslagfequentie.
NB: 1. De doelzone wordt ingeschakeld wanneer de parameter is ingesteld op ON (instelling inSETTINGS
) en de stopwatch wordt gestart..
2. Wanneer de Bovengrens wordt overschreden, klinken er om de 10 seconden 2 beeps, en wordt het
symbool (▲) op het scherm weergegeven.
Wanneer de Ondergrens wordt overschreden, klinkt er om de 10 seconden 1 beep, en wordt het
symbool (▼) op het scherm weergegeven.
3. Het is ook mogelijk om alleen een maximale of een minimale grens in te stellen, door
een van de twee waarden in te stellen op een onbereikbare waarde (bijv. 30 bpm voor de ondergrens).

6 / Modus calorieën (CALORIES)
6.1/ Gebruik modus calorieën

Deze modus is een innovatie op het gebied van het sturen van de training. U kunt direct zien wat de tendens
is van uw huidige energieverbruik, en hier het ritme van de training op aanpassen. Het voordeel van deze
waarde is, dat hij eenvoudiger te vergelijken is met de energie-inname via de voeding. "Na verloop van tijd
zult u steeds sneller zien hoe hard u moet rennen om dat stukje cake te verbranden dat u vanochtend bij
het ontbijt heeft gegeten, of hoe lang het nog duurt voordat u een granenreep moet eten bij het huidige
trainingsritme.
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3. Het is ook mogelijk om alleen een maximale of een minimale grens in te stellen, door
een van de twee waarden in te stellen op een onbereikbare waarde (bijv. 30 bpm voor de ondergrens).

6 / Modus calorieën (CALORIES)
6.1/ Gebruik modus calorieën

Deze modus is een innovatie op het gebied van het sturen van de training. U kunt direct zien wat de tendens
is van uw huidige energieverbruik, en hier het ritme van de training op aanpassen. Het voordeel van deze
waarde is, dat hij eenvoudiger te vergelijken is met de energie-inname via de voeding. "Na verloop van tijd
zult u steeds sneller zien hoe hard u moet rennen om dat stukje cake te verbranden dat u vanochtend bij
het ontbijt heeft gegeten, of hoe lang het nog duurt voordat u een granenreep moet eten bij het huidige
trainingsritme.

Huidige
hartslagfrequentie
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Doelzone in
Kilocalorieën per
uur (Kcal/u)

Verbruikte
vetten in
grammen

Huidige aantal
verbruikte
calorieën

6.2/ Weergave hoofdgegeven

Het hoofdgegeven in deze modus is het huidige energieverbruik, uitgedrukt in Kilocalorieën per uur.
Het huidige energieverbruik wordt volgens bepaalde regels berekend op basis van de hartslagfrequentie en
andere ingestelde parameters. De twee modi CALORIES en CARDIO hebben dus onderling vergelijkbare
functies.
BELANGRIJK:
• Om te zien wat uw huidige calorieverbruik is dient u de hartslagmeter te dragen (Vergeet niet de band eerst
vochtig te maken). Wanneer de band goed zit zal deze automatisch beginnen met het verzenden van het
hartslagsignaal. Voor meer informatie over het bevestigen van de harslagmeter raadpleegt u schema 1.
Raadpleeg hoofdstuk 5.1 voor de detectie van het signaal.
• Voor de betrouwbaarheid van de gegevens is het erg belangrijk dat u voordat u de modus CALORIES
gebruikt, controleert of u de juiste persoonlijke waarden heeft ingevuld (lengte, gewicht, doelzone) in de
modus SETTINGS (zie bijbehorende hoofdstuk). Doet u dit niet, dan zouden de waarden die worden
weergegeven foutief kunnen zijn

In de communicatie tussen mensen worden de termen 'calorieën' en 'kilocalorieën'
nogal eens door elkaar gebruikt, terwijl het verschil tussen beiden een factor 1000 is.
Bijvoorbeeld: er wordt aangegeven dat '100 g chocolade 550 calorieën bevat', terwijl
100 g chocolade in werkelijkheid 550 Kilocalorieën bevat. We geven de energetische
waarden dan ook weer in Kilocalorieën, zodat u ze eenvoudig kunt interpreteren, en ze
direct te vergelijken zijn met de eenheden die in de voedingsindustrie worden gebruikt.

6.3/ Weergave van bijkomende informatie

Het is mogelijk de bijkomende informatie op de tweede regel weer te geven door op VIEW te drukken.
10/22
Druk op START/STOP om de stopwatch te starten.
Druk vervolgens nogmaals op START/STOP om de
stopwatch stoppen. Druk gedurende 3 seconden op VIEW om de functie te resetten op 0.

waarden dan ook weer in Kilocalorieën, zodat u ze eenvoudig kunt interpreteren, en ze
direct te vergelijken zijn met de eenheden die in de voedingsindustrie worden gebruikt.

6.3/ Weergave van bijkomende informatie

Het is mogelijk de bijkomende informatie op de tweede regel weer te geven door op VIEW te drukken.
Druk op START/STOP om de stopwatch te starten. Druk vervolgens nogmaals op START/STOP om de
stopwatch stoppen. Druk gedurende 3 seconden op VIEW om de functie te resetten op 0.
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NB: 1. u kunt de stopwatch uitsluitend starten of stoppen indien deze wordt weergegeven op het scherm.
2. Wanneer de gebruiker van modus verandert tijdens het gebruik van de stopwatch, dan wordt in alle andere modi
een symbool weergegeven.
3. De stopwatch beslaat een tijdsduur van 0 tot 23u 59 min 59s.
4. Wanneer de gebruiker de stopwatch voor een nieuwe trainingssessie opstart, dan wist hij de gegevens van de
vorige training in de modusDATA (zie modus DATA).

6.3.1/ Huidige hartslagfrequentie

Deze weergave toont de huidige hartslagfrequentie. De hartslagfrequentie wordt weergegeven in slagen per
minuut (bpm, Engels voor 'beats per minute').

6.3.2/ Totale aantal calorieën

De volgende weergave geeft de hoeveelheid energie aan die u vanaf het begin van de training heeft verbruikt,
dus vanaf de start van de stopwatch. De waarde wordt uitgedrukt in Kcal. Dit getal houdt rekening met het totale
energieverbruik door het lichaam, met name met het energieverbruik voor de basisstofwisseling

6.3.3/ Verbruikte vetten in grammen

Deze weergave betreft de hoeveelheid vet in grammen (g) die u daadwerkelijk tijdens uw training
heeft verbruikt). In feite levert het lichaam gedurende langdurende inspanningen energie aan vanuit 2
energiebronnen :
- De suikers (snelle energie voor relatief korte en intensieve inspanningen, waarvan slechts een voorraad is
voor maximaal vijftien minuten).
- De vetten (die langzamer energie leveren, maar die over het algemeen vrijwel onbeperkt aanwezig zijn.
Het lichaam gebruikt ze voor basistaken (beheersing lichaamstemperatuur of langdurige inspanningen
met een lage intensiteit).
Het horloge kent deze fysiologische regels, en geeft u al naar gelang de intensiteit en de duur van uw
inspanning een overzicht van de hoeveelheid vet in grammen die nodig was om die hoeveelheid energie
te leveren.
Als het uw doel is om lichaamsgewicht te verliezen, dan raden we u aan om de energielevering
zoveel mogelijk vanuit de vetten te laten plaatsvinden. Dit doet u door langdurige trainingen op
een lage intensiteit uit te voeren.

6.3.4 Doelzone in Kilocalorieën per uur (Kcal/u)

Dit is eveneens een nieuwe functie. Door deze functie kunt u de trainingen beter op uw wensen
afstemmen, met het energieverbruik als belangrijkste parameter. Een doelzone is een zone van een
bepaald energieverbruik waarbinnen u de training wilt uitvoeren. Het horloge waarschuwt u wanneer uw
inspanning te intensief is, waardoor u snel vermoeid raakt en uw suikerreserves gebruikt, maar ook wanneer
u inspanning te gering is (bijv. om effectief gebruik te kunnen maken van de vetten). Op de tweede regel kan
men de minimale en maximale waarde van het huidige gewenste energieverbruik zien, evenals een symbool
ON/OFF , dat aangeeft of de waarden wel of niet zijn geactiveerd. Deze doelzone kan worden ingesteld in de
modus SETTINGS. Ga voor meer informatie naar het betreffende onderdeel in de handleiding.
11/22
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NB :1. Indien de Doelzone is ingesteld, en de bovengrens wordt overschreden, dan hoort u elke 10
seconden 2 beeps. Wanneer de ondergrens wordt overschreden hoort u elke 10 seconden 1 beep.
2. Het is ook mogelijk om alleen de Bovengrens of alleen de Ondergrens te gebruiken, door een van de
waarden op een niet haalbare waarde in te stellen.
3. De doelzone wordt ingeschakeld wanneer de parameter is ingesteld op ON en de stopwatch wordt
gestart.

7 / Modus trainingsoverzicht (DATA)

NL

Regels voor het opslaan:
de trainingsregistratie wordt gestart zodra de stopwatch voor het eerst wordt ingeschakeld: indien een
gebruiker op dat moment naar de modus DATA gaat, dan ziet hij 'NO DATA. De gegevens worden in het
geheugen opgeslagen op het moment dat de stopwatch wordt gestopt: de gebruiker die op dat moment naar
de modus DATA gaat, ziet een overzicht van de trainingssessie die hij zojuist heeft afgerond.

Het is mogelijk om tussentijds een overzicht te bekijken 'tijdens' een trainingssessie. Hiervoor
dient u 2 maal snel op de toets START/STOP te drukken, zodat u de stopwatch een fractie van
een seconde stopzet. Het tussentijdse overzicht zal nu worden opgeslagen totdat de gebruiker
nogmaals op START/STOP drukt. Dit tussentijdse overzicht kan niet worden bewaard, en zal
worden vervangen door het eindoverzicht aan het einde van oefening 1.
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Overzicht training
In de modus DATA kan men door de verschillende gegevens bladeren door op VIEW te
drukken. In de modus data vindt u aan het einde van de training een compleet overzicht
van de trainingssessie.

NL

Het eerste scherm geeft de datum van de opgeslagen sessie weer

en vervolgens de duur van de sessie (uren, minuten, seconden).
Vervolgens worden getoond: gemiddelde hartslag (AVG HR) en
de maximale hartslag (MAX HR) tijdens de gehele duur van de
trainingssessie. De waarden worden standaard weergegeven in slagen per
minuut, en de afkorting Bpm verschijnt op het scherm. U kunt de waarden
echter ook in percentages van uw maximale hartslag weer laten geven (de
afkorting Bpm verdwijnt). Raadpleeg hiervoor hoofdstuk 8: Instellen van
de hartslagfequentie.
Vervolgens ziet u het gemiddelde energieverbruik (AVG CAL) en het
maximale aantal kilocalorieën per uur gedurende de gehele trainingsduur.

De tijd die in de doelzone is doorgebracht in uren, minuten, seconden. De waarde is 0 indien
de doelzone is uitgeschakeld.

Het totale aantal kilocalorieën dat is verbruikt tijdens de training.

De hoeveelheid vet die is verbruikt tijdens de training in grammen

Terug naar het beginscherm.
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8 / Modus Parameters (SETTINGS)
Het algemene principe van het instellen is, dat u de in te stellen parameter selecteert door enige malen op
VIEW te drukken, en vervolgens naar het instellingenmenu gaat door op START/STOP te drukken. Laat
vervolgens de waarden op- of aflopen door op MODE of VIEW te drukken, en bevestig tenslotte door op
START/STOP te drukken.

NL

Praktische informatie:
- Tijdens het instellen kunt u met VIEW de waarden laten oplopen, en met MODE de waarden
laten aflopen.
-Om sneller door de waarden te lopen, houdt u VIEW of MODE ingedrukt.
- Wanneer tijdens het instellen gedurende enkele seconden geen knopje wordt ingedrukt, verlaat
het horloge automatisch het instellingenmenu.
De verschillende instelbare parameters:
Instelling van het eenhedensysteem

U
kunt
het
horloge
gebruiken
met
Angelsaksische eenheden (gewicht in ponden,
lengte in inches, weergave tijd in 12H AM en
PM en omgekeerde weergave van de datum),
of met Europese eenheden (gewicht in kg,
lengte in cm, tijd in 24u, datum in DD-MM-JJ

VIEW

.Instelling van het uur

Instelling van de datum
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U kunt de seconden niet instellen op een bepaalde waarde, maar u kunt ze resetten op 0 door te bevestigen
met STR/STP.
Instellen geluidssignaal

U kunt het geluid van de toetsen activeren (ON of
uitschakelen (OFF).
VIEW

ON/OFF

NL

VIEW

ON/OFF

Persoonlijke gegevens invoeren

Instelling leeftijd (in jaren).

-

-

-

+

+

+

Instelling lengte (de eenheid wordt weergegeven
volgens het ingestelde systeem: cm (centimeters)
of inch (inches).

Instelling gewicht (de eenheid wordt weergegeven
volgens het ingestelde systeem: kg (kilogram) of lb
(ponden).

Geslacht (man (M) of vrouw (F)).

VIEW

+
Man /
Vrouw

Man/
Vrouw

Instelling doelzone
Wanneer u naar de instelling van de doelzone gaat, dan wordt het type doelzone weergegeven:
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De doelzone is ofwel uitgeschakeld (ZONE: OFF), ofwel ingesteld op slagen per minuut (BPM) ofwel op
maximale hartslag (%) of op calorieverbruik (CAL).
Een aanpassing van de hoogste en laagste waarde in een van de 3 weergavemodi wordt automatisch
omgerekend in de twee andere modi.
Wilt u de doelzone aanpassen, selecteer dan met STR/STP en wijzig de waarde door op VIEW te drukken.
Het horloge geeft afwisselend de geselecteerde modus en de waarden van de zone weer.

IT

De hartslag doelzone wordt uitsluitend gebruikt in de cardiomodus.Om de gegevens van de doelzone
maximale hartslag weer te geven in percentages kiest u %; om de waardes in te voeren in slagen per minuut
kiest u BPM.
Kies de waarde (Bpm of % FC max) waarbij u zich het prettigst voelt.
De doelzone van calorieën per uur wordt uitsluitend gebruikt in de modus Calorieën.
Om de waardes van de doelzone in te voeren in Calorieën per uur, kiest u CAL. Bevestig met STR/STP. De
doelzone wordt nu geactiveerd (ON).
U kunt nu de ondergrens kiezen (LOW ZONE) (blader door de waarden met VIEW (+) en MODE (-), en
bevestig met START/STOP); stel vervolgens de bovengrens (HI ZONE) in .).

VIEW
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U kunt dit op dezelfde wijze instellen als
de andere parameters (STR/STP om de
betreffende parameter te kiezen, VIEW en
MODE voor het instellen van de waarde, STR/
STP om de waarde te bevestigen).

IT

Instelling van de rusthartslag.
De rusthartslag wordt gebruikt voor het berekenen van de hoeveelheid verbrande vetten in grammen tijdens
een training. Om de rusthartslag te bepalen, blijft u na het ontwaken liggen. Blijf zo rustig mogelijk liggen,
en meet na enkele minuten uw hartslagfrequentie. Herhaal dit enkele dagen, en bereken het gemiddelde
van deze metingen.

Instellen van de maximale hartslagfrequentie
De maximale hartslagfrequentie is de hoogste hartslag die u tijdens de inspanning kunt bereiken. De
standaardwaarde is 220-LEEFTIJD
U kunt dit op dezelfde wijze instellen als
de andere parameters (STR/STP om de
betreffende parameter te kiezen, VIEW en
MODE voor het instellen van de waarde, STR/
STP om de waarde te bevestigen).

Instellen van de hartslagfequentie
Met deze parameter kunt u de waarden weergeven van de hartslagfrequenties en de
doelzone. Dit kan in slagen per minuut of in percentages van de maximale hartslag.
Gebruik de waarde waarnaar uw voorkeur uitgaat.

Wanneer u naar de modus cardio gaat, dan wordt de weergave van de maximale hartslagfrequentie in
percentages op het volgende tijdelijke scherm weergegeven:
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9 / Het horloge resetten
3 SEC

3 SEC

Op het scherm worden kort alle segmenten weergegeven, waarna het
horloge automatisch gereset wordt.
3 SEC

3 SEC

NL

10 / Trainingsprincipes
Indien u doeltreffend en veilig wilt trainen, is het noodzakelijk om kennis te nemen van een aantal
fysiologische trainingsprincipes. De hieronder gegeven adviezen zijn een aanwijzing voor gezonde en
sportieve personen, die geen ziekteverschijnselen vertonen. We raden u dringend aan om het advies
van een arts in te roepen voor het instellen van de exacte trainingszones. Ken uw grenzen, ga er niet
overheen!!
Hartslag
frequentie
200
HRmax =
220 - leeftijd

Belangrijke waarden
Om optimaal te kunnen profiteren van uw
trainingsactiviteiten, dient u eerst uw maximale
hartslag (HRmax) vast te stellen; deze wordt
uitgedrukt in slagen per minuut (bpm ). U kunt
een schatting maken van de HFmax met de
volgende berekening: HRmax = 220 - uw leeftijd.
Door buiten een test uit te voeren kunt u de
waarden nauwkeuriger bepalen.

Weerstand
Uithoudingsvermogen

Trainingszone
Gedurende een trainingsprogramma waarbij u aan uw fitheid werkt, geven verschillende trainingszones
verschillende specifieke resultaten voor verschillende doelen. Het percentage van verbruikte energie
afkomstig uit suikers of uit vetten verandert met de intensiteit van de training.
-In de zone van het duurvermogen (70 tot 80% van de HFmax) traint de sporter de basisconditie, legt hij
lange afstanden af en traint hij zijn algehele duurvermogen. Het is de snelheid die u langer dan een uur
kunt volhouden. Bij de verbranding wordt voor een deel gebruik gemaakt van vetten. Hoe langer de training
duurt, hoe meer vetten er worden gebruikt.
- In de zone weerstand (80 tot 90% van de HFmax) traint de sporter voor een sterker hart, voor sterkere
spieren, voor een hogere gemiddelde snelheid op een bepaalde afstand, en voor een grotere weerstand
bij grote inspanningen. Het is de snelheid die u gebruikt bij een 5 tot 10 km-wedstrijd. Deze snelheid voelt
niet meer comfortabel aan, en u wordt snel moe. De energie wordt voornamelijk uit suikers gehaald, met
name indien u deze snelheid niet langer dan een half uur kunt volhouden.
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Bijv.: Een sporter van 30 jaar die aan aërobe duursport doet om zijn inspanningsweerstand te vergroten en
zijn tijd op de halve marathon te verbeteren. Het meest doeltreffende trainingsgebied voor deze sporter is
de zone van de weerstandtraining.

11/ Storingen oplossen
11.1/ Abnormale hartslagfrequentie
U constateert behoorlijke schommelingen in uw hartslagfrequentie.
Controleer of de borstband goed is geplaatst en of de sensoren vochtig zijn (schema 1, pag.1):
Door elektromagnetische storingen in de omgeving kunnen zich interferenties voordoen. Hierdoor
kan de meting en registratie van de hartslag tijdelijk onstabiel en onnauwkeurig worden. Over het
algemeen zijn deze storingen te wijten aan de aanwezigheid van hoogspanningslijnen, bovenleidingen,
verkeerslichten, televisies, motoren, auto' s, bepaalde gemotoriseerde sportieve uitrustingen , mobiele
telefoons,computerschermen, magnetrons, of elektronische beveiligingspoortjes.
Ook kunnen er andere redenen zijn voor een afwijkende hartslag:
- Kleding die tegen de borstband stoot of kleding die statisch geladen is.
- Een sterk behaarde borstkas.
- Sporen van vuil op de borstband.
Wanneer er een niet-stabiele hartslag wordt weergegeven, dan is het raadzaam om eerst na te gaan of
bovengenoemde situaties de oorzaak zouden kunnen vormen van het probleem.

11.2/ Detectie van de borstband
Indien
niet knippert:
- Verklein de afstand tussen borstband en horloge.
- Controleer of de borstband wel goed zit, pas zo nodig aan, en bevochtig de sensoren grondig.
- Controleer de batterijen, met name die in de borstband.
- In de modus CARDIO of CALORIE Synchroniseer het horloge door enige tijd op de knop MODE te
drukken. (zie hoofdstuk 5.1)
Indien de verbinding met de band tijdelijk is verbroken, dan wordt op de hoofdregel een 0
weergegeven.

Indien de verbinding langer dan 5 minuten verbroken is, dan zal de weergave overgaan op
---. Om het signaal weer op te zoeken, drukt u 3s op MODE of gaat u uit de modus CARDIO
door op MODE te drukken, en vervolgens terug te gaan naar de modus CARDIO. Er wordt
opnieuw naar het signaal gezocht. (zie hoofdstuk 5.1)
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11.3/ Gebruiksadvies voor dragers van een coronaire Stent

Een coronaire Stent kan de verzending van het signaal van de hartslagfrequentie van de hartslagband naar
het horloge verstoren. In dat geval raden we u aan om de borstband iets verder naar beneden, onder de
borstspieren te dragen.

11.4/ Abnormaal knipperen van de weergave, of verstoorde functie
Waarschijnlijk is de batterij bijna leeg, en dient deze vervangen te worden.

12/ Technische kenmerken

IT
13 / Beperkte garantie
OXYLANE garandeert de eerste koper dat het product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. De garantie
op dit product is twee jaar geldig, gerekend vanaf de datum van aankoop. Bewaar uw kassabon zorgvuldig.
Het is tevens uw aankoopbewijs.
Het volgende valt buiten de garantie:
• schade die te wijten is aan verkeerd gebruik, aan het niet naleven van de voorzorgsmaatregelen bij gebruik of aan
ongelukken, aan onjuist onderhoud of aan een commercieel gebruik van het product.
• schade die ontstaan is in verband met reparaties door niet door OXYLANE erkende reparateurs.
• batterijen of behuizingen die scheuren, barsten of tekenen van schokken vertonen.
• Tijdens de garantieperiode wordt het apparaat ofwel gratis gerepareerd door een erkende dienst, ofwel
kosteloos vervangen (naar goeddunken van de dealer) .
• De garantie geldt niet voor de elastische band. Deze kan door gebruik slijten.
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14/ Les piles

Montre
Horloge

Attention, un clignotement anormal de l’affichage ou une
quelconque anomalie de fonctionnement indique généralement
que la pile est déchargée et qu’il convient de la remplacer. Pour
Let op: een abnormaal knipperen van items op het scherm of een andere
changer votre pile : adressez-vous au point de vente où vous avez
functieafwijking wil over het algemeen zeggen dat de batterij van het horloge
acheté votre produit. En la changeant vous-même, vous risquez
leeg is en dat deze vervangen moet worden. Het vervangen van de batterij: ga
d’endommager le joint et de perdre l’étanchéité ainsi que la garantie
naar het verkooppunt waar u het product heeft gekocht. Wanneer u de batterij
du produit. La durée de vie de la pile est influencée par la durée
zelf vervangt beschadigt u mogelijk het product en tast u de waterdichtheid aan.
de stockage en magasin et la façon dont vous utilisez le produit.
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.

NL

14 / Batterijen

Ceinture pectorale
Si les indications de fréquence cardiaque deviennent incohérentes ou si le signal de réception
Borstband
du signal cardiaque ne réagit pas de manière normale, alors que la montre est placée dans
Indien de waarden van de hartslagfrequentie onsamenhangend worden, of indien de
le cône de réception, il peut être nécessaire de changer la pile de la ceinture thoracique.
ontvangst van het hartslagsignaal verstoord is terwijl het horloge zich binnen het normale
Vous pouvez changer vous-même la pile de la ceinture,sans l’aide d’outil spécialisés (schéma 4).
ontvangstbereik bevindt, dan dient mogelijk de batterij van de borstband vervangen te worden.
En cas de problème, contactez votre revendeur.
U kunt zelf zonder speciale hulpmiddelen de batterij van de borstband vervangen (schema 4).
Neem in geval van problemen contact op met de verkoper.
Déposez les piles ou batterie ainsi que le produit électronique
en fin de vie dans un espace de collecte autorisé afin de les
recycler.

15/ Contactez nous

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.

Nous sommes à l’écoute de vos remontées d’informations, quant à la qualité, la fonctionnalité
ou l’usage de nos produits : www.kalenji.com

15 / Contact

Nous nous engageons à vous répondre dans les plus brefs délais.
Wij staan altijd open voor uw opmerkingen omtrent de kwaliteit, de werking en het gebruik van onze
producten : www.geonaute.com
Wij zullen u zo snel mogelijk antwoorden.

www.support.geonaute.com
www.geonaute.com

www.geonaute.com

43

107

21/22

OXYLANE
4 Boulevard de Mons – BP 299
59665 Villeneuve d’Ascq cedex – France
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