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1 Intuïtieve hulp
Gps-signaal:  Knippert = aan het zoeken 

Brandt = actief

Terug naar 
achteren / 
Stop

Achtergrond-
licht

Start / 
 Pauze / 

Validatie

Uur 

Links  
of "-"

Rechts  
of "+"

Batterijniveau
Alarm ge-
activeerd

 ■  Ga naar de modi Activiteit / 
Logboek / Instellingen

► 
►
►

Druk op 
Kies de modus:  of 
Valideer: 

 ■  Geef de datum en het 
batterijniveau weer ► Druk op  of  of  

"TIJD"-modus3

Eerste gebruik2
 ■  Zet het horloge aan ► Druk lang op 
 ■  Volg de intuïtieve hulp op het scherm, zie 1 , om de taal (FR, 
EN, DE, ES, IT, PT, NL, ZH), de datum en tijd en de eenheden 
in te stellen.
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 ■  Ga naar de modus LOGBOEK ►zie 3

 ■ Open het logboek ► Druk op , daarna op 1 op 2
1 Blader door het logboek ► Druk op 

 ■  Navigeer tussen de 
registraties ►  Druk op  of , 

daarna op A of B
A  ■  Bekijk de details van een 

registratie ►  Druk op   

 ■  Navigeer tussen de 
informatie (duur, afstand*, 
gemiddelde snelheid*)

►  Druk op  of  

B   ■ Wis een registratie ►   Druk op  of , daarna op 
  

 ■  Bevestig ►  Druk op   

2 Wis het logboek ► Druk op  of , daarna op 

 ■  Bevestig ►  Druk op   
(*) Uitsluitend voor buitenactiviteiten.

"LOGBOEK"-modus5

 ■  Ga naar de modus ACTIVITEIT ►zie 3

 Het zoeken van het gps-signaal wordt automatisch opgestart 
(duur: max. 2 min.): 
-  Ga in een open ruimte staan, weg van omliggende gebouwen.
- Blijf stilstaan bij de detectie van het signaal.
OPMERKING: Om deze zoektocht niet uit te voeren, drukt u op .

 ■ Start de sessie ►  Druk op 
 ■  Zet op pauze ►  Druk op .
 ■  Visualiseer de afstand*, de 
snelheid*, de tijd, de chrono ►  Druk op  of  om tussen de 

informatie te navigeren
 ■  Stop de activiteit ►  Druk op , daarna op 
 ■  Registreer de activiteit in het 
logboek ►  Druk op  of  (om niet te 

registreren) 
(*) Uitsluitend voor buitenactiviteiten.

"ACTIVITEIT"-modus4

 ■  Ga naar de instellingen ►zie 3
 ■  Kies het in te stellen 
onderdeel ►  Druk op  of 

 ■  Valideer de selectie ► Druk op 
 ■  Volg de intuïtieve hulp op het scherm, zie 1 , om de informatie 
in te stellen.

ALARM =  instellen van de alarmtijd en inschakelen / 
uitschakelen van het alarm

TIME = instellen van de tijd 
DATE = instellen van de datum 
SOUND =  activeren / deactiveren van het geluid (behalve het 

alarm)
UNITS = instellen van de eenheid (cm/kg of inch/lb)
LANGUAGE = instellen van de taal 
ABOUT = versie van de firmware en serienummer

"INSTELLINGEN"-modus6
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Berichten9

Vol geheugen:

 =  Valideren „Oude registratie overschrijven”
 =  Het logboek beheren, zie 5

Geen registraties! Zoeken gps, zie 4

 ■  Tijdens een activiteit ►  Druk lang op 
►  Druk op  om te bevestigen

 ■  Vanuit alle andere 
schermen ►  Druk lang op  tot het horloge wordt 

uitgezet.

Het horloge uitzetten8

 ■ Zet het alarm uit ►  Druk op eender welke toets (behalve ).
OPMERKING: Het alarm gaat uit, maar blijft actief.

Het alarm uitzetten7

 Hulp nodig? ► support.geonaute.com

Technische kenmerken

Waterdichtheid
IPX 7 (bestand tegen onderdompeling 
in 1 meter water gedurende 30 
minuten)

Gewicht 52 g, 0.1 Lbs, 1.8 oz
Autonomie 7 uur in gps-modus 

7 dagen in tijdmodus
Oplaadtijd 2 uur 30 minuten
Geheugen 7 sessies
Sampling 1 punt / 5 seconden
Werkingstemperatuur 10~60 °C, 50~140 °F
Batterij Lithium-ion



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

Hierbij verklaart OXYLANE dat het apparaat ONmove 50 in overeenstemming is met de essentiële 
eisen en de overige relevante bepalingen van de Richtlijn 99/5/EC. U kunt het volledige document 
raadplegen op de volgende website: www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity
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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. Werp de batterijen evenals uw elektronisch product aan het einde van de 
levensduur in een daarvoor bestemde container teneinde deze te recyclen. Deze recycling 
van uw elektronisch afval zal het milieu en uw gezondheid beschermen.

Breng uw batterijen naar een verzamelpunt voor recycling.


