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Rejestrator tętna  
+ oprogramowanie analityczne  

Geonaute Software.
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1.	Wstęp

Serdecznie	 dziękujemy	 za	 zakup	 tego	 rejestratora	 tętna	 Kalenji,	 przeznaczonego	 do	 użycia	 podczas	 sesji	 treningowych	 i	
ćwiczeń	sportowych.	Produkt	umożliwia	zapis	tętna	na	podstawie	pomiaru	wykonywanego	przez	kompatybilny	pas	zakładany	
na	klatkę	piersiową,	przesyłanie	danych	do	komputera,	a	następnie	ich	przeglądanie,	analizowanie	i	archiwizowanie	przy	użyciu	
oprogramowania	Geonaute	Software.

Należy	zachować	niniejszą	instrukcję	do	użycia	w	przyszłości.	Instrukcja	zawiera	wszystkie	zalecenia	praktyczne,	parametry	
techniczne	oraz	ostrzeżenia,	których	należy	przestrzegać.

2. Widok ogólny

Strona przednia:
1 	Dioda	elektroluminescencyjna. 
2 	Przycisk. 

Strona tylna:  
3 	Kieszeń	na	baterię. 
4 	Przycisk	ponownej	inicjalizacji. 
5 	Zaczep	zdejmowany. 
6 	Gniazdko	kabla	USB.
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3. Uruchamianie.

Zapis sesji treningowych:

1.		Założyć	na	klatkę	piersiową	pas	urządzenia	do	pomiaru	pracy	serca.	W	tym	celu	należy	przestrzegać	zaleceń	zamieszczo-
nych	w	instrukcji	obsługi	tego	urządzenia.

2.		Wcisnąć	krótko	PRZYCISK	Cardio	Connect,	aby	włączyć	urządzenie	i	umieścić	je	w	pobliżu	pasa	
założonego	na	klatkę	piersiową,	aby	nawiązać	połączenie.	W	poniższym	paragrafie	4	zostały	za-
mieszczone	zalecenia	dotyczące	prawidłowego	nawiązywania	połączenia.

3.		Zaczepić	 urządzenie	 na	 pasie	 założonym	
na	 klatkę	 piersiową	 lub	 na	 pasku.	 Można	
również	 zdjąć	 zaczep	 i	 włożyć	 rejestrator	
tętna	do	kieszeni.

Rozpocząć ćwiczenia.
 
4.		Aby	zakończyć	zapisywanie	danych,	należy	wcisnąć	i	przytrzymać	PRZYCISK	przez	dwie	sekundy.	Zwolnić	przycisk,	kiedy	
pomarańczowa	lampka	kontrolna	zacznie	migotać. 

Uwaga: 
Zasięg działania urządzenia to 10 cm (4 inches) podczas nawiązywania połączenia i 80 cm (31,5 inches), kiedy połączenie zostało 
nawiązane.

4.	Połączenie	z	pasem	na	klatkę	piersiową.
Produkt	może	być	wykorzystywany	w	połączeniu	z	pasami	pomiarowymi	wysyłającymi	sygnały	analogowe	z	częstotliwością	
5,3	KHz,	dostarczane	z	następującymi	modelami:

CW	Kalenji	100	i	CW	Kalenji	300	Heart	Wear	-	jedynie	modele	oznaczone	«Cardio	Connect	Compatible».

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

Po włączeniu, urządzenie automatycznie wykryje sygnał przesyłany przez pas. Lampka kontrolna wskazuje status połączenia.

Szybkie	migotanie	w	kolorze	 
ZIELONYM	

Nawiązywanie	połączenia

ZIELONY	przez	3	sekundy	

Połączenie	nawiązane

Powolne	migotanie	w	kolorze	 
ZIELONYM

Trwa	zapis	danych

Szybkie	migotanie	w	kolorze	 
ZIELONYM	

Nawiązywanie	połączenia

POMARAŃCZOWY	przez	3	sekundy

Nawiązanie	połączenia	niemożliwe
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Uwaga: Jeżeli żaden sygnał nie zostanie znaleziony przez 10 sekund, urządzenie wyłączy się automatycznie.
 
Odbiór	sygnału:	W	przypadku	modyfikacji	lub	ponownej	inicjalizacji	pasa	podczas	sesji	treningowej,	może	być	konieczne	po-
nowne	wyszukanie	sygnału.
 
Wymuszenie	ponownego	wyszukiwania	sygnału:	Wcisnąć	i	przytrzymać	PRZYCISK	przez	4	sekundy,	zwolnić	kiedy	urządzenie	
zostanie	włączone.
 
UWAGA: Ewentualne zakłócenia elektromagnetyczne w otoczeniu urządzenia mogą spowodować brak zapisu lub niedokładny zapis 
wyników pomiaru tętna. Zakłócenia tego rodzaju mogą występować najczęściej w pobliżu linii wysokiego napięcia, świateł drogowych, 
elektrycznych przewodów trakcyjnych trolejbusów lub tramwajów, odbiorników telewizyjnych, silników, samochodów, niektórych sil-
nikowych urządzeń sportowych, telefonów komórkowych, ekranów komputerowych lub podczas przechodzenia przez elektryczne bramki 
zabezpieczające.

5.	Dane	zapisu.

Za	każdym	razem,	kiedy	urządzenie	odbierze	sygnał,	 rozpoczyna	nowy	zapis	danych	dotyczących	wyników	pomiaru	 tętna.	
Lampka	kontrolna	będzie	migotać	w	kolorze	zielonym	przez	3	sekundy,	sygnalizując	rozpoczęcie	zapisu	danych.
 
Kiedy	 tylko	 urządzenie	 zakończy	 zapis	 lub	 zostanie	 wyłączone,	 rejestracja	 danych	 będzie	 przerwana.	 
Aby	zakończyć	zapisywanie	danych	/	wyłączyć	urządzenie:
 
1.	Wcisnąć	i	przytrzymać	PRZYCISK	przez	2	sekundy.	Lampka	kontrolna	będzie	świecić	kolorem	pomarańczowym.

2.	Zwolnić	PRZYCISK,	aby	wyłączyć	urządzenie.
 

Uwaga: Urządzenie wyłączy się automatycznie, jeżeli pomiar tętna nie zostanie wykryty przez 5 minut. W tym czasie, lampka kontrolna 
migocze w kolorze zielonym. Urządzenie wyłącza się również, kiedy bateria jest słaba lub pamięć została całkowicie wypełniona.
 

Pamięć: Pamięć umożliwia zapis przez 75 godzin i rejestrację maksymalnie 99 zestawień danych.

Sygnał	lampki	kontrolnej Znaczenie
Podczas	ćwiczenia	lampka	kontrolna	migocze	powoli	 
w	kolorze	czerwonym	

Pamięć	jest	pełna	w	90%

Lampka	świeci	się	w	kolorze	czerwonym	przez	2	sekundy. Pamięć	jest	pełna,	urządzenie	wyłączy	się	automatycznie.

Zapisane	zestawienia	danych	mogą	zostać	usunięte	ręcznie	lub	za	pomocą	dostarczonego	z	produktem	oprogramowania	Geo-
naute	 Software.	Aby	 usunąć	 dane	 za	 pomocą	 komputera,	 należy	 zapoznać	 się	 z	 zaleceniami	 zamieszczonymi	w	 instrukcji	
oprogramowania.

Aby usunąć ręcznie wszystkie zapisane zestawienia danych:

 

1.		Kiedy	urządzenie	 jest	wyłączone,	wcisnąć	 i	przytrzymać	PRZYCISK	przez	4	
sekundy.	Lampka	kontrolna	zacznie	migotać	w	kolorze	pomarańczowym.

 

2.	Nacisnąć	ponownie,	aby	skasować	zawartość	pamięci.

3.	Lampka	kontrolna	zmieni	kolor	na	zielony	na	1	sekundę,	co	oznacza	usunięcie	zestawień	danych.	 
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6.	Połączenie	z	komputerem.

Zainstalować	oprogramowanie	Geonaute	Software	dostarczone	na	płycie	CD	(płyta	CD	zawiera	również	instrukcję	obsługi	
oprogramowania)

Aby	połączyć	urządzenie	z	komputerem,	należy	włożyć	wtyczkę	przewodu	
USB	(połączonego	z	rejestratorem	tętna)	do	portu	USB	komputera.

Uwaga: Jeżeli połączenie zostanie przerwane, należy wyjąć przewód USB z 
komputera i podłączyć go ponownie.

7.	Ponowna	inicjalizacja.

Aby	wykonać	ponowną	inicjalizację	urządzenia,	należy	wcisnąć	przycisk	ponownej	inicjalizacji	za	pomocą	cienkiego,	
wydłużonego	przedmiotu.

A 	Przycisk	ponownej	inicjalizacji.
A

8.	Wskazówki	bezpieczeństwa.

Aby	wykonać	ponowną	inicjalizację	urządzenia,	należy	wcisnąć	przycisk	ponownej	inicjalizacji	za	pomocą	cienkiego,	
wydłużonego	przedmiotu.

OSTRZEŻENIE !!!
Przyrząd został opracowany do celów sportowych i rekreacyjnych. Nie jest to urządzenie reha-
bilitacyjne. Informacje dostarczane przez urządzenie posiadają jedynie charakter orientacyjny i 
mogą być używane do celów medycznych jedynie w przypadku sprawdzenia i zatwierdzenia pr-
zez lekarza. Ze względu na możliwość występowania zakłóceń systemów przekazywania sygnału 
radiowego, urządzenia służące do pomiaru tętna korzystające z tej technologii nie powinny 
być używane przez osoby noszące rozrusznik pracy serca. Nieprzestrzeganie tych środków 
ostrożności może spowodować zagrożenie życia.
 
Prawidłowa	konserwacja	urządzenia	zapewni	jego	prawidłowe	funkcjonowanie	przez	wiele	lat.	
Należy	przestrzegać	następujących	zaleceń:
 

•		Nie	narażać	urządzenia	na	działanie	nagłych	uderzeń,	kurzu,	nadmiernych	zmian	temperatur	lub	wilgotności	-	może	to	
spowodować	jego	nieprawidłowe	funkcjonowanie,	przedwczesne	zużycie	części	elektronicznych,	uszkodzenie	baterii	bądź	
innych	części.

•	Nie	zanurzać	urządzenia	w	wodzie.	W	razie	zachlapania	wodą,	natychmiast	wytrzeć	urządzenie	miękką	szmatką.
•		Do	czyszczenia	urządzenia	nie	należy	używać	produktów	ściernych	lub	korozyjnych.	Mogą	one	spowodować	porysowanie	
części	wykonanych	z	tworzywa	sztucznego	i	uszkodzenie	obwodu	elektronicznego.

 

9.	Właściwości.

Uwaga: Parametry techniczne urządzenia i treść niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia.
Parametr Opis
Długość	x	Szerokość	x	Wysokość 46	x	46	x	17	mm	(1,8	x	1,8	x	0,7	inches)
Zasięg	odbioru 10	cm	(4	inches)	podczas	wyszukiwania	sygnału	i	80	cm  

(31,5	inches)	po	znalezieniu	sygnału.
Odbiór	sygnału	 5,3	KHz	analogowy,	kodowany	i	nie	kodowany
Pamięć 75	godzin	(zapis	co	5	sekund),	99	zestawień	danych.
Zasilanie 1	bateria	CR2032
Czas	działania 1 rok
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10. Bateria.

Urządzenie	jest	dostarczane	z	jedną	baterią	CR2032.

Lampka	kontrolna	migocze	w	kolorze	czerwonym	przez	2	sekundy,	wskazując	wyczerpanie	baterii,	po	czym	urządzenie	zostanie	
wyłączone.

1

3

2

4
 

1 	Zdjąć	zaczep	urządzenia	do	paska. 
2 	Zdjąć	za	pomocą	śrubokręta	pokrywkę	kieszeni	na	baterię. 
3 	Włożyć	baterię	pamiętając	o	zachowaniu	wskazanej	biegunowości	(+/-). 
4 	Założyć	pokrywkę. 

Produkt	oraz	znajdujące	się	w	nim	baterie	nie	mogą	być	wyrzucane	razem	ze	zwykłymi	odpadami	
domowymi.	Podlegają	one	zbiórce	selektywnej.	Zużyte	baterie	i	urządzenie	elektroniczne	powin-
ny	być	złożone	w	autoryzowanym	punkcie	zbiórki	w	celu	poddania	ich	recyklingowi.	Utylizacja	
odpadów	elektronicznych	pozwala	chronić	środowisko	i	Twoje	zdrowie.

11.	Rozwiązywanie	problemów.

Problem Rozwiązania	/	Odpowiedzi
Lampka	kontrolna	migocze	w	kolorze	CZERWONYM	przez	 
3	sekundy	po	włączeniu	urządzenia.	

Bateria	jest	słaba,	należy	włożyć	nową	baterię	(patrz	rozdział	
10	«baterie»).

Lampka	kontrolna	migocze	w	kolorze	CZERWONYM	podczas	
zapisu

Pamięć	jest	pełna,	należy	ją	opróżnić	(patrz	rozdział	5	«dane	
zapisu»),	aby	możliwe	było	ponowne	korzystanie	z	rejestra-
tora	tętna

Lampka	kontrolna	świeci	się	w	kolorze	CZERWONYM	przez	
2	sekundy,	po	czym	urządzenie	zostaje	automatycznie	
wyłączone.

Pamięć	jest	wypełniona	w	90%,	należy	ją	opróżnić	(patrz	
rozdział	5	«dane	zapisu»)

Lampka	kontrolna	świeci	się	w	kolorze	POMARAŃCZOWYM	
przez	3	sekundy,	po	czym	urządzenie	zostaje	automatycznie	
wyłączone.

Nawiązanie	połączenia	z	pasem	jest	niemożliwe.	(patrz	
rozdział	4	«dane	zapisu»).	Należy	umieścić	urządzenie	bliżej	
pasa.	Sprawdzić,	czy	pas	został	prawidłowo	założony	na	
klatkę	piersiową	(patrz	instrukcja	obsługi	urządzenia	do	po-
miaru	tętna),	a	jego	czujniki	zostały	odpowiednio	nawilżone.
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12.	Gwarancja.

OXYLANE	udziela	początkowemu	nabywcy	produktu	gwarancji	dotyczącej	wad	materiałowych	lub	produkcyjnych.	Produkt	jest	
objęty	2-letnim	okresem	gwarancyjnym,	liczonym	od	daty	zakupu.	Prosimy	o	zachowanie	faktury,	która	jest	dowodem	zakupu.
Gwarancja	nie	dotyczy:
 
•		Uszkodzeń	 spowodowanych	 nieprawidłowym	 wykorzystywaniem	 produktu,	 brakiem	 przestrzegania	 wskazówek	
bezpieczeństwa,	nieprawidłową	konserwacją	lub	wykorzystywaniem	urządzenia	do	celów	handlowych.

•	Uszkodzeń	spowodowanych	przeprowadzaniem	napraw	przez	osoby	nieuprawnione	przez	firmę	OXYLANE.
•	Baterii,	zarysowania	lub	pęknięcia	obudowy	spowodowanego	nagłym	uderzeniem.

W	okresie	gwarancyjnym,	urządzenie	będzie	naprawiane	darmowo	przez	autoryzowany	serwis	lub	wymienione	(zgodnie	z	uz-
naniem	dystrybutora).

13.	Prosimy	o	kontakt	z	naszą	firmą.

Oczekujemy	 na	 Państwa	 informacje	 i	 sugestie	 dotyczące	 jakości,	 funkcjonalności	 lub	 wykorzystywania	 naszych	 pro-
duktów.	 www.kalenji.com.	 Zobowiązujemy	 się	 do	 udzielenia	 Państwu	 odpowiedzi	 w	 możliwie	 jak	 najkrótszym	 terminie. 
Przewodnik	 «szybkiego	 uruchamiania»	 umożliwia	 szybkie	 i	 łatwe	 przystąpienie	 do	 korzystania	 z	 rejestratora	 tętna.	 	 Aby	
zapoznać	się	z	wszystkimi	parametrami	i	funkcjami	produktu	(zarządzanie	pamięcią,	korzystanie	z	baterii,	rozwiązywanie	pro-
blemów	itd.),	należy	przeczytać	instrukcję	dostarczoną	na	tej	płycie	CD.


