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1 Plaatsing van de 
borstband

 ■  maak de sensoren van de borstband vochtig.

 ■  Plaats de borstband op uw borst en haal de 
band aan.

 ■  Activeer Bluetooth® op uw telefoon nadat u 
de borstband heeft aangebracht.

De accessoires Bluetooth® Smart 
verschijnen niet in de lijst van 
mogelijke Bluetooth®-apparaten Het 
is normaal dat de borstband niet 
wordt weergegeven op het scherm.

 ■ Start de door u gekozen sportapplicatie.

Controleer of de applicatie 
compatibel is met een 
Bluetooth® Smart borstband voor 
hartslagmeting.

 ■  Bij het eerste gebruik dient u de borstband 
en de applicatie aan elkaar te koppelen. 
Door de koppeling zal de applicatie in staat 
zijn uw borstband te herkennen. 
De koppelingsprocedure vindt meestal 
plaats via het menu Instellingen van de 
applicatie. 

Voor meer informatie raadpleegt 
u de gebruiksinstructies van de 
applicatie.

 ■  Zodra de borstband is gedetecteerd, kunt u 
met de activiteit beginnen.

Gebruik met een 
Smartphone 
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Gebruik in combina-
tie met de ONmove 200 
en andere Bluetooth® 
Smart ready-producten
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 ■  de borstband Bluetooth® Smart kan worden 
gebruikt in combinatie met alle compatibel 
Bluetooth® Smart ready-producten 
(smartwatch, GPS-horloge etc.).

Voor meer informatie raadpleegt 
u de gebruiksinstructies van uw 
product.
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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.

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).

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

COMPATIBILITEIT

-  Smartphones : support.geonaute.com/bluetooth
> Apple :  iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, 

iPhone 5c 
> Android : uitsluitend versie 4.3

Controleer of de applicatie 
compatibel is met zowel het 
besturingssysteem als de 
borstband van Bluetooth® Smart.

- Horloge GPS Geonaute ONmove 200
- Producten Bluetooth® Smart Ready


