PL

ONrhythm 110

1 Pomoc
Opaska cardio:

2 Pierwsze zastosowanie
Miga = Wyszukiwanie
Nie miga = Nie znaleziono

■■ Aby rozpocząć, naciśnij przez 1 sek. jeden z
przycisków.
■■ Przestrzegaj pojawiających się na ekranie
wskazówek, patrz 1 , aby ustawić godzinę,
datę oraz minimalną i maksymalną częstość
skurczów serca.

FC > tętno maks.
FC < tętno min.

Cofnij
/ Zatrzymaj

Zatwierdź

Alarm
włączony

Godzina/
BPM /
Chrono

3 Tryb «CZAS»

Ustawienia

W lewo
lub „-”

■■ Przejście do Trybu
► Naciśnięcie .
Trening
■■ Przejście do ustawień ► Długie naciśnięcie

W prawo
lub „+”

■■ Wyświetlenie daty

► Naciśnięcie

Słaba bateria

4 Tryb «TRENING»
■■ Załóż opaskę cardio, postępując zgodnie z krokami A, B i C.

A

■■ Przejście do Trybu TRENING - patrz 3 .
■■ Wyszukiwanie opaski cardio odbywa się automatycznie (czas
trwania: maks 30 sek.).

INFORMACJA: Aby pominąć wyszukiwanie, należy przejść bezpośrednio do
kolejnego kroku.

■■ Uruchamianie stopera

► Naciśnięcie

.

■■ Pauza

► Naciśnięcie

.

■■ Wyświetlanie godziny

► Naciśnięcie

.

■■ Wyświetlanie częstości skurczów
serca

► Naciśnięcie

.
C

- Gdy opaska jest zapięta, wyświetlana jest częstość skurczów serca.
- Gdy opaska nie jest zapięta, wyświetlane jest «---» :
►► Naciśnięcie

powoduje ponowne rozpoczęcie wyszukiwania.

■■ Powrót do poprzedniego ekranu

► Długie naciśnięcie

.

■■ Zerowanie

► Długie naciśnięcie

.
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B

lub

.
.

5 Ustawienia (SET)

6 Włączenie podświetlania

■■ Przejście do ustawień, patrz 3 .
■■ Wybierz element
do ustawienia

► Naciśnięcie

lub

■■ Zatwierdź wybór

► Naciśnięcie

.

.

■■ Ze wszystkich
innych ekranów

► Naciśnięcie

.

■■ Przestrzegaj pojawiających się na ekranie
wskazówek, patrz 1 aby ustawić informacje.
ALARM = ustawianie godziny alarmu i
włączanie (ON) / wyłączanie (OFF)
alarmu
ZONE
= Ustawianie dolnej wartości w strefie
wyświetlania częstości skurczów serca.
ZONE
= Ustawianie górnej wartości w strefie
wyświetlania częstości skurczów serca.
DATE = ustawianie daty

TIME = ustawianie godziny
HOUR = godzina; MINUTE = minuta; MODE = format
UWAGA: wskazanie strefy dolnej wartości musi być
niższe od strefy górnej wartości. Jeżeli nie można zwiększyć
wartości w strefie dolnej, rozpocznij od zwiększenia wartości w
strefie górnej.

YEAR = rok; MONTH = miesiąc; DAY = dzień; MODE = format
Aby wymienić baterię: zwróć się do sklepu, w którym zakupiłeś produkt. Wymieniając baterię samemu,
możesz uszkodzić uszczelkę, utracić szczelność urządzenia oraz gwarancję. Żywotność baterii zależy
od długości okresu przechowywania w sklepie i sposobu użytkowania produktu.

Otwarte

Blisko

Zużyte baterie i urządzenie elektroniczne powinny być złożone w
autoryzowanym punkcie zbiórki w celu poddania ich recyklingowi.

OSTRZEŻENIE! Urządzenie to jest przeznaczone do użytku sportowego i rekreacyjnego. To urządzenie
nie jest przeznaczone do prowadzenia badań lekarskich. Informacje pochodzące z urządzenia
lub zamieszczone w niniejszej instrukcji są wyłącznie orientacyjne i mogą być wykorzystywane do
nadzorowania choroby wyłącznie po konsultacji z lekarzem i za jego zgodą.
Ze względu na zakłócenia, które mogą być wywoływane przez system transmisji radiowej, odradzamy
zakładanie tego czujnika rytmu serca osobom posiadającym rozrusznik serca.
Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować zagrożenie dla życia.
Gwarancja na produkt wynosi 2 rok w przypadku zwyklego użtkowania.
Gwarancja nie obejmuje:
• szkód spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem, nieprzestrzeganiem zaleceń
dotyczących użytkowania lub wypadkami oraz nieprawidłową konserwacją lub komercyjnym
wykorzystaniem produktu.
• szkód zaistniałych w wyniku napraw przeprowadzonych przez osoby nieupoważnione przez
OXYLANE.
• baterii, obudów z widocznymi pęknięciami lub zarysowaniami lub noszących ślady uderzeń.

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