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De ONdaily is een activiteitenteller die u discreet de hele dag door vergezelt te-
rwijl hij uw dagelijkse loopactiviteiten meet (aantal passen, afstand, verbruikte 
calorieën). Dankzij de exclusieve service via mygeonaute zet ONdaily de gegevens 
die tijdens de activiteit zijn verzameld om in uitgevoerde sportieve prestaties, het 
bijbehorende calorieverbruik, etc.
U ziet deze prestaties in de vorm van uitdagingen, en ONdaily stelt u voor om deze 
uitdagingen elke dag weer aan te gaan. 

zorg dat de teller niet in de wasmachine komt: haal uw zakken leeg voor het wassen!
De ONdaily niet gebruiken als USB-stick
De bestanden die op de ONdaily staan niet verwijderen
De ONdaily niet formatteren of partitioneren.

1.

2. Belangrijkste voorzorgsmaatregelen:  

Waarschuwing
De ONdaily is ontworpen voor recreatief gebruik. Het is geen apparaat voor medisch gebruik. De informatie 
van het apparaat en de handleiding dienen uitsluitend als richtlijn en mogen in geval van medische 
problemen alleen gebruikt worden in overleg met uw arts.
Voor het vaststellen van de frequentie, de duur en de intensiteit van uw loopactiviteiten op basis van uw 
leeftijd en lichamelijke conditie raden we u aan om een arts of een andere gezondheidsprofessional te 
raadplegen
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LED
Indicatie van de status van uw uitdaging
Indicatie van het batterijniveau 

Knop 
Controle van de status van uw uitdaging 
Controle van het batterijniveau

USB-poort
Verbinding met computer  
Opladen batterij

Voor het eerste gebruik raden wij u aan om de ONdaily volledig op te 
laden gedurende 4 uur. 
Eenmaal opgeladen heeft het apparaat een autonomie van 5 dagen.
De ONdaily kan heel eenvoudig opgeladen worden door het product 
aan te sluiten op uw USB-poort.

3. Presentatie van    

4. Gebruik van de   

4.1. De                    opladen

Let op:  
wanneer de 
ONdaily wordt 
losgekoppeld, 
dan blijft de knop 
gedurende 5 
seconden inactief.

SucceSS rate of the challenge

< 25% ≥ 25%
< 50%

≥ 50%
≤ 75%

≥ 75%
< 100%

≥ 100%
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Druk op de knop om te controleren hoe ver de ONdaily nog is opgeladen: 
- Indien de eerste LED-indicator rood knippert gedurende 2 seconden: denk eraan dat u de 
Ondaily moet opladen
- Indien de eerste LED-indicator rood brandt gedurende 2 seconden: u dient de Ondaily direct op 
te laden

Het oplaadtijd van de ONdaily is 2u30.
U kunt eveneens ONdaily laden met behulp van een USB-stekker

            4.2.1. Plaatsing van de ONdaily

De ONdaily is uitgerust met een 3D snelheidsmeter en een algoritme dat speciaal is ontwikkeld 
voor het nauwkeurig uitvoeren van metingen, op welke plaats u de ONdaily ook draagt.

U kunt de Ondaily dan ook in uw broekzak, uw rugzak, uw handtas of om uw hals dragen.

            4.2.2. Inschakeling

De ONdaily vergezelt u dagelijks, zonder dat u er bij na hoeft te denken! Het apparaat werkt 
constant, en u hoeft geen handeling te verrichten om het apparaat in te schakelen. U hoeft 
alleen te controleren of de ONdaily voldoende opgeladen is.

            4.2.3. Meting van de activiteit

De ONdaily is ontwikkeld voor het meten van de volgende activiteiten: 
- wandelen 
- actief lopen 
- hardlopen

             
             4.2.4. Actief lopen, wat is dat?

Actief lopen is lopen in een stevig tempo dat ligt tussen de 5 en 8 km/u. De WHO 
(Wereldgezondheidsorganisatie) geeft het advies om dagelijks 30 minuten actief te lopen, en 
zo cardiovasculaire aandoeningen te voorkomen, stress te verminderen, zwaarlijvigheid te 
bestrijden, etc.

4.2. Gebruik van de 

Opgelet: 

- De ONdaily meet uitsluitend de activiteit die uw gezondheid ten goede komt. Het maken 
van passen op de plaats wordt niet gemeten, en de ONdaily begint pas met meten nadat u 
een minuut heeft gelopen. 

- mogelijk is de meting bij het hardlopen minder betrouwbaar, aangezien de ONdaily 
afgestemd is op het wandelen, en de algoritmes voor de berekeningen uitsluitend 
gebaseerd zijn op de wandelactiviteit.
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4.3. Verbinding met                en downloaden van connect

Om gebruik te kunnen maken van de gegevens van de ONdaily dient u een account aan te maken 
op myGeonaute.com, en de software ONconnect te downloaden.

Beschikt u nog niet over een account van myGeonaute? 
> Ga dan naar www.mygeonaute.com en volg de instructies.

Beschikt u al over een account van myGeonaute? 
> Log dan in op uw account en download de software ONconnect. Ga naar het menu ‘Help’ en 
klik op ‘ONconnect Downloaden’

Dankzij de ONconnect-software worden de gegevens van de ONdaily automatisch doorgestuurd 
naar uw persoonlijke account op myGeonaute.com. 

4.4. Synchronisatie van de   

connect

> Doe hiervoor het volgende: 

1. Sluit de Ondaily aan op een USB-poort

2. Start het programma ONconnect

3. Maak verbinding met het e-mailadres en het wachtwoord 
van uw myGeonaute-account.

4. Het synchronisatieproces wordt automatisch gestart
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ONconnect biedt u:  

The «Active day» module located in the tab «My activites» allows you to visualize the evolution of 
your daily activity. This activity is denominated in steps per minute.

Een herinnering aan 
de uitdaging die in uw 
Ondaily staat

Tips en nieuws 
omtrent uw 
Ondaily Een knop waarmee u de 

synchronisatie van de 
ONdaily kunt starten

De datum en tijd van de 
laatste synchronisatie 

 4.5.1. Active day module

4.5. Mogelijkheden van ONdaily op  

Toegang tot uw 
persoonlijke account
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U ziet hier een voorbeeld van een actieve dag: 

Er is eveneens een overzicht beschikbaar met de volgende informatie: 

De datum van de activiteit 
De totale looptijd  

De afgelegde afstand

Het aantal passen 

Aantal verbruikte calorieën

Het aantal verzamelde ONs 

De tijd die u 
gedurende dag 
heeft besteed aan 
wandelen

De tijd die u aan actief lopen 
heeft besteed tijdens de dag  

De ontwikkeling 
van uw dagelijkse 
activiteiten

Grens die aangeeft vanaf 
welk moment u actief loopt

De ONdaily begint dagelijks om 3 uur in de ochtend met 
de registratie. Uw dagelijkse activiteit wordt in de grafiek 
dan ook weergegeven van 3u00 tot de volgende dag 3u00. 



De ONdaily beschikt over 80 uitdagingen die onderverdeeld zijn in 5 categorieën: 

CALORIE uitdagingen:  deze uitdagingen zijn gebaseerd op het aantal te verbranden 
calorieën. U dient het aantal calorieën te verbruiken dat overeenkomt met het aantal 
calorieën van bepaalde voedingsmiddelen, en dat binnen een bepaalde tijd.

ACTIEVE uitdagingen:  deze uitdagingen bevorderen uw welzijn. Ze zijn gebaseerd op het 
aantal passen, de looptijd en de duur van een actieve loop.

SPORTIEVE uitdagingen:  in deze uitdagingen wordt een link gelegd tussen de 
calorieën die u dagelijks gebruikt en het aantal calorieën dat u verbruikt tijdens 
sportieve activiteiten. Bijvoorbeeld: gebruik evenveel calorieën als tijdens een 
beachvolleybalwedstrijd in Copacabana.

GROENE uitdagingen:  deze groene uitdagingen hebben als doel aan te tonen hoeveel CO2 
u bespaart wanneer u loopt in plaats van de auto of het openbaar vervoer te nemen.

ROUTE uitdagingen:  route-uitdagingen zijn gebaseerd op afstanden. Ze stellen u voor om 
bijvoorbeeld de afstand af te leggen die overeenkomt met de hoogte van de Mount Everest, 
of met de Ronde van Parijs etc.

PERSOONLIJKE uitdagingen: Creëer uw eigen uitdaging! Aantal passen, afstand, 
calorieën, duur van de loop of van de actieve loop: u kunt het hier zelf instellen.
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 4.5.2.  De uitdagingen

U kunt uzelf voortdurend 
uitdagen en motiveren 
om dagelijks meer 
te bewegen door uw 
dagelijkse activiteiten in 
beeld te brengen. 

Picto catégorie dé�

Picto catégorie dé�

Picto catégorie dé�

Picto catégorie dé�

Picto catégorie dé�

Picto catégorie dé�
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synchronize

connect

 4.5.3. Uw uitdaging kiezen  

 4.5.4. Werking van de uitdagingen tijdens meerdere dagen 

De uitdagingen zijn te vinden op myGeonaute op het tab ‘Mijn uitdagingen’.
 3- Kies uw uitdaging op mygeonaute
 4- Laad uw uitdaging in de ONdaily met behulp van de software ONconnect door te 
      klikken op ‘Synchroniseren met mygeonaute’

OPGELET:  Controleer of uw uitdaging goed is geladen naar uw Ondaily. U hoeft hiervoor uitsluitend te 
controleren of de uitdaging die in ONconnect staat inderdaad de uitdaging is die u had gekozen.

1

1 2

2 3

80%
3

Er zijn een aantal uitdagingen die gerealiseerd dienen te worden in meerdere dagen. In dat 
geval wordt het einddoel opgedeeld in meerdere, dagelijkse doelen. 

Als u uw dagelijkse doel niet haalt, moet u de volgende dag extra moeite doen om uw uitdaging 
te halen.

Bijv.: De «chocoladereep» 
uitdaging. 525 Kcal in 3 
dagen, verdeeld over een 
dagelijks doel van 175 
kcal per dag. 
Als u de eerste dag slechts 
150 kcal heeft verbruikt, 
moet u de tweede dag 175 
+ 25 = 200 kcal verbruiken!
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 4.5.5. Controle van de voortgang van uw uitdagingen op de 

U kunt via de ONdaily controleren wat de status is van uw uitdaging door op de volgende knop te 
drukken:
- Naarmate de uitdaging verder is gevorderd, zullen er meer LED-lampjes gaan branden. 
- Wanneer alle lampjes branden is de uitdaging geheel afgerond.

OPGELET:  Indien u heeft 
gekozen voor een uitdaging 
die meerdere dagen in 
beslag neemt, dan geeft 
de Ondaily u uitsluitend de 
status van uw dagelijkse 
doel aan.

Door de ONdaily te updaten kan Geonaute de prestaties van de software nog verder verbeteren.
Deze updates worden uitgevoerd met behulp van ONconnect. 
Wanneer u een update wordt aangeboden nadat u de ONdaily heeft verbonden, voer dan de 
volgende stappen uit: 

 1. Accepteer de update 
 2. Maak de verbinding van de ONdaily ongedaan
 3. De LED-lampjes knipperen. 
 4. Wanneer de LED-lampjes stoppen, maakt u weer verbinding met de ONdaily
 5. De update is voltooid

4.6. Updaten van de   

5. Technische kenmerken   

SucceSS rate of the challenge

- Levensduur: 
- Oplaadtijd:  
- Werkingsduur:
- Technologie:
- Spanning:  
- Vermogen: 
- Kracht: 
- Model:

verminderd vermogen na 300 laadbeurten 
2.30 uur
5 dagen bij volledig opladen 
Lithium-ion
3.7 V
 85mAh
0.3 Wh
 31525

BATTERIJ:  

< 25% ≥ 25%
< 50%

≥ 50%
≤ 75%

≥ 75%
< 100%

≥ 100%
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6. Juridische kennisgevingen 

 Werkingsduur:  3 weken

GEHEUGEN: 

 WINDOWS
- XP
- 7
- VISTA

MAC OS
- 10.6
- 10.7
- 10.8

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

COMPATIBILITY: 

	  

	  

Raadpleeg de belangrijke veiligheidsaanbevelingen hieronder.

Werp batterijen nooit weg bij het reguliere afval. 

Deponeer de batterijen en het elektronische product 
wanneer ze versleten zijn in een speciaal daartoe 
voorziene plaats voor recyclage. Zo helpt u mee het 
milieu en de volksgezondheid te beschermen.

Dit product voldoet aan de normen met betrekking tot de 
richtlijn 2004/108/EG.

De batterij dient wellicht te worden gerecycled, conform de 
plaatselijke regelgeving. Voor meer informatie 
omtrent dit onderwerp, raadpleegt u regelgeving van de 
plaatselijke autoriteiten.

PICTOGRAM BATTERY :
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7.

8.

Garantie 

 Contact us

OXYLANE garandeert de huidige koper van dit product dat het vrij is van materiaal- en 
fabricagefouten, gedurende een periode van twee jaar vanaf de datum van aankoop. Bewaar uw 
kassabon zorgvuldig. Het is tevens uw aankoopbewijs. Het volgende valt buiten de garantie: 
de garantie geldt niet voor schade die te wijten is aan verkeerd gebruik, aan het niet naleven van de 
• voorzorgsmaatregelen bij gebruik aan ongelukken, aan onjuist onderhoud of aan een 
commercieel gebruik van het apparaat. 
• schade die is ontstaan na een reparatie door een niet door OXYLANE erkende reparateur. 
• batterijen of behuizingen die scheuren, barsten of tekenen van schokken vertonen. 

Contact us at www.geonaute.com


