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Lengte

Uur Minuut Gewicht van de gebruiker

2.2 Eerste instellingen

3.1 Tijd

3.2 Gewicht gebruiker

Gewicht

Formaat
24 uur / 12 uur

Eenheden : Kg / Lb

3 INSTELLINGEN

■■ Gewicht van de gebruiker: het gewichtgegeven maakt het mogelijk uw calorieverbruik tijdens het 
wandelen te berekenen.

Lengte van de stap
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3.3 Lengte

Eenheden
Meters/stappen Lengte

3.4 Lengte van de stappen
Standaard wordt de lengte van uw stappen berekend op basis van uw lengte. Als u de lengte van de 
stappen wilt personaliseren, kiest u de modus «Manu».

Om de lengte van uw stappen te weten te komen, loopt u 10 meter en telt u uw stappen en voert u de 
volgende berekening uit: lengte van de stap = 10 meter/aantal stappen.

3.5 Automatische reset om middernacht
Standaard reset uw stappenteller al uw metingen (aantal stappen, afstand, calorieën en tijdsduur van 
de wandeling) automatisch elke dag om middernacht. Met deze instelling deactiveert u de reset en blijft 
de stappenteller metingen opslaan na middernacht.

Automatische reset om 00.00 ON/OFF

Eenheden
Meters/stappen

3.6 De instelmodus verlaten
U kunt op elk moment de  instelmodus verlaten en teruggaan naar het hoofdmenu door gedurende 1,5 
seconden te drukken op de knop .

1,5 sec.

Lengte van de stap
zie § 2.2
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4 GEBRUIK

4.1 Plaatsing van het product

4.2 Visualisatie van de informatie

Aantal
stappen

Afstand
die is afgelegd

Calorieën
die zijn verbruikt

Tijdsduur van de
wandeling

Instellingen

4.3 Starten van de meting 

1,5 sec.

Uw stappenteller start de meting automatisch zodra u gaat lopen. 

4.4 Reset

4.5 Automatisch inschakelen standby

30 sec.

Kort drukken
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5 BERICHT 10.000 STAPPEN PER DAG

Volgens de Wereld gezondheid organisatie (WHO) is een dagelijks equivalent van 10.000 stappen 
de minimale vereiste activiteit om in vorm te blijven.

Dankzij het berichtensysteem geeft uw stappenteller eenvoudig aan of uw 
gezondheidsdoel van de dag is bereikt.http://support.geonaute.com

6 BATTERIJ VERVANGEN

7 NEEM CONTACT MET ONS OP
Wij staan altijd open voor uw opmerkingen omtrent de kwaliteit, de werking en het gebruik van onze 
producten:http://support.geonaute.com 

Wij zullen u zo snel mogelijk antwoorden.

8 VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK EN 
GARANTIE

Garantie
•	GEONAUTE garandeert de eerste koper van dit uurwerk dat het geen fouten vertoont met betrekking 
tot de materialen of de vervaardiging en dit gedurende een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum. 
Bewaar uw kassabon zorgvuldig, het is tevens uw aankoopbewijs.
•	De garantie dekt geen 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.
•	De garantie dekt geen schade veroorzaakt door herstellingen die door personen, die niet door 
GEONAUTE bevoegd zijn, uitgevoerd zijn.
•	De huidige garanties vervangen expliciet iedere andere garantie, inclusief de impliciete garantie voor 
betrouwbare en commerciële garantie en/of aanpassing aan gebruik. GEONAUTE kan in geen geval 
verantwoordelijk gesteld worden voor alle schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, van algemeen of 
persoonlijk bereik, veroorzaakt of gelinkt aan het gebruik van deze gebruikshandleiding of producten 
die deze beschrijft.
•	Tijdens de garantieperiode wordt het horloge ofwel gratis gerepareerd door een erkende dienst, ofwel 
kosteloos vervangen (naar goeddunken van de dealer).
•	De garantie dekt geen batterijen, gescheurde of gebroken kastjes als gevolg van een val.



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

6/6

Batterijen en recyclage

Ref. pack: 650.589

De algoritmes die gebruikt worden voor het bereken van de verschillende weergegeven 
waarden van uw stappenteller zijn uitsluitend ontwikkeld voor gebruik bij wandelen en 
snelwandelen. De precisie van deze gegevens in veel minder bij gebruik tijdens hardlopen. 
Daarom raden wij het gebruik van dit product niet aan bij hardlopen.

Het symbool “doorkruiste vuilnisbak” betekent dat dit product en de batterijen erin 
niet weggegooid mogen worden met het huisafval. Ze maken deel uit van een 
specifiek sorteerproces. Aan het einde van hun levensduur brengt u de batterijen 
en uw elektronisch product naar een inzamelpunt zodat ze gerecycleerd kunnen 
worden. Dit hergebruik van uw elektronisch afval zal het milieu en uw gezondheid 
beschermen. Breng uw batterijen naar een plaats waar ze gerecycleerd worden.

CR2032
3V

Om uw batterij te vervangen: ga naar het verkooppunt waar u uw product gekocht 
heeft. Wanneer u dit zelf vervangt, riskeert u de dichting te beschadigen waardoor het 
product niet meer waterdicht is en het product dus ook niet meer onder garantie valt. 
De levensduur van de batterij wordt beïnvloed door de bewaartermijn in de winkel en de 
manier waarop u het product gebruikt.

迪脉 (上海) 企业管理有限公司
上海市浦东新区银霄路393号五层东侧

IMPORTADO PARA BRASIL POR IGUASPORT LtdaCNPJ : 02.314.041/0022-02
Импортер: ООО "Октоблу", 141031, Россия, Московская область, Мытищинский район, МКАД 84-й км., ТПЗ 
"Алтуфьево", владение 3, строение 3.
台灣迪卡儂有限公司台灣台中市408南屯區大墩南路379號諮詢電話: (04) 2471-3612
TURKSPORT Spor Urünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.ŞtiOsmaniye Mahallesi Çobançeşme KoşuyoluBulvarı No: 3 Marmara 
Forum Garden Office 0B Blok 01 Bakırköy 34146 Istanbul, TURKEY

Made in Malaysia
Fabricado na Malásia
Произведено в Малайзии
İmal edildiği yer Malezya
马来西亚 制造
馬來西亞製造


