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1. Inleiding.

We danken u dat u gekozen heeft voor de hartslagmeter van Kalenji om zo uw trainingssessies nog beter te kunnen 
volgen. Met dit product kunt u uw hartslag meten middels een borstband die compatibel is met dit product. U kunt 
de gegevens overzetten naar de PC en ze raadplegen, analyseren en archiveren met behulp de Geonaute Software. 

Bewaar de handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen. De handleiding bevat niet alleen handige instructies, 
maar ook technische kenmerken en belangrijke waarschuwingen.

2. Totaaloverzicht.

Voorkant:
1  Ledindicator. 
2  Knop. 

Achterkant :  
3  Batterijenvakje. 
4  Resetknop. 
5  Verwijderbare bevestigingsclip. 
6  Aansluiting USB-kabel.
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3. Snel van start.

Uw trainingssessies opnemen:

1.  Plaats de borstband voor de hartslagmeting. Voor de juiste plaatsing raadpleegt u de handleiding van de borst-
band.

2.  Druk kort op KNOP van de Cardio Connect om het apparaat in te schakelen, en houd het 
dicht bij de borstband zodat de Cardio Connect een verbinding kan maken met de borst-
band. Controleer via paragraaf 4 of de verbinding correct tot stand is gekomen.

3.  Bevestig het apparaat aan de borstband, 
of maak het vast aan uw riem. U kunt de 
clip aan de achterkant verwijderen en 
de hartslagmeter in bijvoorbeeld een 
broekzak stoppen.

Start met de training.
 
4. Om te stoppen met het registreren van de gegevens drukt u de KNOP in en houd deze enkele seconden inge-
drukt, totdat het oranje ledlampje knippert. Dan de knop loslaten. 

Opmerking: 
Het apparaat heeft een bereik van 10 cm (4 inches) tijdens het tot stand brengen van de verbinding, en 80 cm (31,5 inches) 
zodra de verbinding tot stand is gebracht.

4. Verbinding met de borstband.

Het product is compatibel met alle borstbanden die analoge signalen uitzenden op 5,3 KHz, en die worden meege-
leverd met de volgende modellen:

CW Kalenji 100 en CW Kalenji 300 Heart Wear, uitsluitend de modellen met de vermelding “Cardio Connect Com-
patibel”.

300 coded, 500 coded, 700 coded,
CW Aptonia F300, F500,
CW Géonaute T500, T500 codé, T700, T700 codé.

Zodra het apparaat is ingeschakeld zal het automatisch het signaal zoeken dat wordt uitgezonden door de borstband. 
De ledindicator geeft de status van de verbinding aan.

Snel knipperen GROEN 

Bezig met verbinding maken

3 seconden GROEN 

Verbinding tot stand gebracht

Langzaam knipperen GROEN

Bezig met opslaan

Snel knipperen GROEN 

Bezig met verbinding maken

3 seconden ORANJE

Verbinden mislukt
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Opmerking:  indien er gedurende 10 seconden geen signaal wordt waargenomen, dan zal het apparaat zichzelf automatisch 
uitschakelen.
 
Ontvangst signaal: indien u tijdens een trainingssessie iets wijzigt aan uw borstband, of u start de borstband opnieuw 
op, dan dient u mogelijk opnieuw het signaal te zoeken.
 
Opdracht geven om opnieuw het signaal te zoeken: Druk op de KNOP en houd deze gedurende 4 seconden vast. Laat 
de knop los zodra het apparaat is ingeschakeld.
 
PAS OP: Door elektromagnetische storingen in de omgeving kunnen zich interferenties voordoen. Hierdoor kan de meting en 
registratie van de hartslag onstabiel en onnauwkeurig worden. Vaak zijn de storingen te wijten aan hoogspanningskabels, 
verkeerslichten, elektrische bus- of tramleidingen, televisies, motoren, auto’s, bepaalde gemotoriseerde sportuitrustingen, 
mobiele telefoons, computerschermen, of elektrische beveiligingspoorten.

5. Opgeslagen gegevens.

Steeds wanneer het apparaat een signaal ontvangt, zal het apparaat een nieuw overzicht van de activiteit registreren 
en beginnen met het opslaan van de hartslaggegevens. De ledindicator knippert groen gedurende 3 seconden om 
aan te geven dat de gegevens worden opgeslagen.
 
Zodra het apparaat stopt met het registreren van de gegevens, of buiten werking wordt gesteld wordt het overzicht 
van de activiteit beëindigd. 
Beëindigen activiteit / apparaat uitschakelen:
 
1. Druk op de KNOP en houd deze 2 seconden ingedrukt. De indicator wordt oranje.

2. Om het apparaat uit te schakelen, de KNOP loslaten.

Opmerking:  Het apparaat schakelt zichzelf automatisch uit wanneer het gedurende 5 minuten geen hartslag meer waar-
neemt. Gedurende die tijd knippert het groene ledlampje. Het apparaat schakelt zich ook uit wanneer de batterij bijna leeg 
is of het geheugen vol is.
 

Geheugen: De opslagcapaciteit bedraagt 75 uur, en 99 trainingsoverzichten.

Signaal van de ledindicator Betekenis

Knippert tijdens de training langzaam rood 90% van het geheugen vol

Rood brandt gedurende 2 seconden Het geheugen is vol, het apparaat wordt automatisch 
uitgeschakeld

De overzichten in het geheugen kunnen handmatig worden gewist. U kunt ze ook wissen met behulp van de Geonaute 
Software. Raadpleeg voor het wissen via de PC de handleiding van de software.

Voor handmatig wissen van de trainingsoverzichten:

 

1.  Het apparaat is buiten gebruik: druk de KNOP in en houd deze 4 secon-
den vast. De indicator knippert oranje.

 

2. Nogmaals drukken om te wissen uit het geheugen.

3.  De indicator wordt gedurende 1 seconde groen om aan te geven dat de gegevens zijn 
gewist.
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6. Aansluiten op de PC.

Installeer de Geonaute Software op uw PC (handleiding van de software staat eveneens op de CD).

Om het apparaat te verbinden met de PC verbindt u de USB-kabel 
(die reeds verbonden is met de Cardio Connect) met de USB-aans-
luiting van de PC.

Opmerking:  Indien de verbinding wordt verbroken, dan dient u de USB-
kabel te ontkoppelen van uw PC, en vervolgens opnieuw aan te sluiten.

7. Resetten.

Gebruik voor het resetten van het apparaat een scherp en puntig voorwerp.

A  Resetknop.
A

8. Voorzorgsmaatregelen bij gebruik.

Gebruik voor het resetten van het apparaat een scherp en puntig voorwerp.

WAARSCHUWING !!!
Dit apparaat is ontwikkeld voor sportieve en recreatieve activiteiten.  Het is geen apparaat op 
medisch voorschrift. De informatie van dit apparaat dient uitsluitend als advies en mag in geval 
van medische problemen alleen gebruikt worden in overleg met uw arts. 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 voorzorgs-
maatregelen kan een levensbedreigend risico met zich meebrengen.

 
Indien u zorgvuldig met het apparaat omgaat kunt u er jarenlang plezier van hebben. 
Enkele voorzorgsmaatregelen:
 

•  stel het apparaat niet bloot aan grote druk, schokken, stof, temperatuursschommelingen of een extreem vochtige 
omgeving. Hierdoor kan het apparaat slecht gaan functioneren, wordt de levensduur van de elektronica verkort 
en kunnen batterijen en bepaalde onderdelen beschadigd raken.

•  het apparaat niet onderdompelen in water. Indien het apparaat in contact komt met water, maak het dan onmid-
dellijk droog met een zachte doek.

•  het product niet schoonmaken met een schurend of bijtend product. Dit kan voor krassen zorgen op de plastic 
onderdelen en de elektronica beschadigen. 

9. Kenmerken.

Opmerking:  De technische kenmerken en de inhoud van deze handleiding kunnen zonder bericht vooraf worden gewij-
zigd.

Kenmerk Beschrijving

Lengte x Breedte x Hoogte 46 x 46 x 17 mm (1,8 x 1,8 x 0,7 inches)

Bereik 10 cm (4 inches) bij het zoeken naar een signaal, 80 cm 
(31,5 inches) zodra het signaal is gevonden

Ontvangst signaal 5,3 KHz, analoog, gecodeerd en ongecodeerd

Geheugen 75 uur (testopname van 5 seconden) 99 trainingsover-
zichten

Voeding 1 batterij CR2032

Levensduur 1 jaar
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10. Batterij.

Dit apparaat wordt geleverd met een CR2032 batterij.

De ledindicator knippert gedurende 2 seconden rood voordat het apparaat uitgeschakeld wordt vanwege een lege 
batterij.

1

3

2

4
 

1  Verwijder de clip van het apparaat. 
2   Gebruik een schroevendraaier om het klepje van het batterijenvakje 

open te maken.
3   Plaats de batterij, en houd u daarbij aan de aangegeven polariteit 

(+/-). 
4  Deksel terugplaatsen. 

Dit product en de bijbehorende batterijen mogen niet weggegooid worden met het hui-
safval. Ze maken deel uit van een specifiek sorteerproces.  Werp de batterijen evenals uw 
elektronisch product aan het einde van de levensduur in een daarvoor bestemde contai-
ner teneinde deze te recyclen.  Deze recycling van uw elektronisch afval zal het milieu en 
uw gezondheid beschermen.

11. Storingen oplossen.

Problemen Oplossingen / Antwoorden

Na inschakelen knippert RODE ledlampje 3 seconden Batterij bijna leeg, plaats een nieuwe batterij in het 
batterijenvakje (zie hoofdstuk 10 “batterijen”)

RODE ledlampje brandt constant tijdens registratie 
gegevens

90% van het geheugen is vol, wis gegevens om ruimte 
te maken (zie hoofdstuk 5 “gegevens opslaan”)

RODE ledlampje brandt gedurende 2 seconden, waarna 
het apparaat zich automatisch uitschakelt

Het geheugen is vol, wis gegevens om ruimte te maken 
(zie hoofdstuk 5 “gegevens opslaan”). Nadat u het 
geheugen heeft gewist, kunt u het apparaat opnieuw 
gebruiken

Het ORANJE ledlamje brandt 3 seconden, waarna het 
apparaat automatisch wordt uitgeschakeld

Verbinding maken met de borstband is mislukt. (Zie 
hoofdstuk 5 “gegevens opslaan”). Houd het apparaat 
in de buurt van de borstband. Controleer of de borst-
band correct op de borst geplaatst is (zie handleiding 
van uw borstband) en of de sensoren vochtig zijn 
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12. 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).

13. Neem contact met ons op.

Wij staan altijd open voor uw opmerkingen omtrent de kwaliteit, de werking en het gebruik van onze producten:  
www.kalenji.com. Wij zullen u zo snel mogelijk antwoorden. De “snelstartgids” helpt u snel op weg bij het eerste ge-
bruik van dit opslagapparaat voor uw hartslag. Om alle functies en kenmerken van het apparaat te leren kennen 
(geheugenbeheer, batterijgebruik, storingen verhelpen...), gelieve de handleiding te raadplegen die meegeleverd is 
op CD.


