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Kilka słów kierownika produktu
Dziękujemy za dokonanie wyboru tego produktu , przeznaczonego do użycia podczas treningów biegowych. Zegarek ONmove 510 i pas do pomiaru 
tętna ONmove 710 zostały opracowane specjalnie z myślą o potrzebach osób uprawiających bieganie. Produkty te będą towarzyszyć Ci w codziennych 
treningach, niezależnie od sposobu uprawiania sportów biegowych. 
Jeżeli Twoim celem jest uzyskiwanie ciągłych postępów, powinieneś korzystać z trybu treningu. Jeżeli chcesz po prostu biegać, kontrolując swój wysiłek, korzystaj z 
trybu wolnego i ustawianych w nim zakresów docelowych. Jeżeli biegasz, aby odkrywać nowe miejsca, korzystaj z opcji prowadzenia. Jeżeli lubisz wyzwania, tryb 
zawodów jest przeznaczony dla Ciebie. Po zakończeniu sesji treningowej możesz wyświetlić pokonaną trasę, przeanalizować przeprowadzony trening i sprawdzić 
poczynione postępy, korzystając z oprogramowania géonaute software. Nawigacja w menu dostępnym w 7 językach umożliwia bardzo szybkie zapoznanie się z 
produktem, a opcje personalizacji wyświetlacza sprawiają, że możesz w każdej chwili zapoznać się z wszystkimi informacjami, których potrzebujesz.
Życzymy przyjemnych treningów biegowych z nowym produktem .

1. Elementy produktu

ONmove 510 ONmove 710
Zegarek GPS
Przewód USB umożliwiający ładowanie baterii i przesyłanie danych do komputera
Pas służący do pomiaru tętna

2. Ładowanie baterii
Podłączyć złącze USB przewodu zasilającego do gniazda USB, a drugą jego końcówkę do zegarka.

Podłączanie do portu USB

Podłączanie do zegarka

S/N: 000000W
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00
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PS

INPUT:
XXXXX XXX XXX X
MADE IN XXX XXX

S/N: 000000W
 K

A
LE

N
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00
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PS

INPUT:
XXXXX XXX XXX X
MADE IN XXX XXX

4 metalowe złącza końcówki muszą być prawidłowo włożone do 4 gniazd znajdujących się z tyłu zegarka.

80%

Kiedy zegarek zostanie wyłączony, a podłączony będzie kabel USB, wyświetlany jest wskaźnik poziomu naładowania baterii.

Zalecamy wyłączanie produktu po każdym użyciu, aby zapobiec zbyt szybkiemu wyczerpywaniu baterii.

3. Włączanie i ustawianie parametrów produktu
Włączyć zegarek, przytrzymując wciśnięty przycisk  ON. Wyświetlany jest pierwszy ekran ustawiania parametrów - „język“. 
Należy ustawić kolejno następujące parametry produktu: język, godzina, jednostki, płeć, data urodzenia, waga, wzrost, tętno maks. (maksymalna 
częstotliwość pracy serca), tętno spocz. (częstotliwość pracy serca w stanie spoczynku).
Maksymalna wartość tętna jest obliczana automatycznie na podstawie wieku użytkownika, ale może zostać zmodyfikowana ręcznie.
Przyciski używane podczas wprowadzania parametrów:

Powrót do poprzedniego ekranu

Zwiększanie wartości 
lub wybór poprzedniego 

elementu na liście

Zmniejszanie wartości lub wybór 
następnego elementu na liście Wł./wył. (należy przytrzymać wciśnięty przycisk)

Zatwierdzenie parametru 

language

English
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4. Zakładanie pasa do pomiaru tętna
Informacje zamieszczone w tym rozdziale dotyczą jedynie modelu ONmove 710.
Zakładanie pasa

Zakładanie pasa

1

Sensors

2 3

Strefa odbioru

*118.08 inches

5. Funkcje przycisków

4

1

6

2 5

3

7

activities

1�  w górę: wybór poprzedniego elementu na liście, zwiększanie wartości, przejście do poprzedniej strony wskaźników w widoku „my indicators“, 
powiększanie w widoku „my route“�
2�  w dół: wybór następnego elementu na liście, zmniejszanie wartości, przejście do następnej strony wskaźników w widoku „my indicators“, pomniejszanie w 
widoku „my route“�
3�  start/pauza: przejście do menu głównego GPS, zatwierdzenie wyboru, uruchomienie/zatrzymanie stopera podczas sesji treningowej. Odblokowanie produktu 
(należy przytrzymać wciśnięty przycisk), kiedy znajduje się w trybie oszczędzania energii.
4�  powrót: powrót do menu lub poprzedniego ekranu.
5� : włączenie lub wyłączenie produktu (należy przytrzymać wciśnięty przycisk), podświetlenie ekranu.

Przyciski boczne są aktywne wyłącznie, kiedy sesja treningowa została rozpoczęta.
6�  widok: zmiana widoku podczas sesji treningowej.
7.  okrążenie: ręczny pomiar międzyczasów na poszczególnych okrążeniach.

6. Podstawowe menu zegarka
Po wprowadzeniu parametrów, a następnie po każdym włączeniu, urządzenie GPS wyświetli zegar, datę i poziom naładowania baterii.

Aby uzyskać szybszy dostęp do funkcji produktu, użytkownik może przerwać animacje wyświetlane po włączeniu zegarka wciskając przycisk 
OK.

Tryb oszczędzania energii

Jeżeli zegarek nie jest używany przez pięć minut, automatycznie przełącza się do trybu oszczędzania energii - w prawej 
górnej części ekranu wyświetlany jest symbol zamkniętej kłódki.
Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku OK umożliwia wyjście z trybu oszczędzania energii i przejście do menu głównego.

Wciśnij przycisk OK aby przejść do menu urządzenia GPS.
Przycisk  umożliwia powrót do wyświetlania zegara.
4 menu są dostępne po wciśnięciu przycisku OK. Do przechodzenia pomiędzy poszczególnymi menu służą przyciski  i  . Aby wejść do wybranego menu, 
wciśnij przycisk OK�
Aby powrócić do wyświetlania zegara, wciśnij przycisk �
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activities

Menu activities umożliwia dostęp do poszczególnych trybów użytkowania zegarka: free, training, challenge, stretching, indoor - 
poszczególne tryby zostały przedstawione dokładniej w następnym rozdziale.

my library

Menu library zawiera szczegółowe raporty dotyczące funkcji Twoich workouts, routes oraz memory.

settings

Menu settings umożliwia wprowadzenie ustawień interfejsu produktu (wyświetlacz, dźwięk itd.), parametrów ogólnych (język, godzina 
itd.) lub dotyczących użytkownika (wiek, waga itd.). Umożliwia także zarządzanie pasem służącym do pomiaru tętna (w przypadku 
ONmove 710) oraz przejście do menu konserwacji urządzenia (default settings).

safety 
functions

Menu safety functions umożliwia sprawdzenie swojej pozycji GPS lub korzystanie z funkcji prowadzenia do punktu początkowego lub 
końcowego wcześniejszej sesji treningowej.

7. Zajęcia treningowe proponowane przez urządzenie GPS
 Free: Możesz biec we własnym rytmie lub regulować tempo, używając zakresów docelowych bądź korzystając z funkcji auto lap, dotyczącej dystansu lub 

czasu. Jeżeli w urządzeniu została utworzona trasa, będziesz prowadzony wg wpisanych danych.

 Training w tym menu można znaleźć najczęściej wykorzystywane sesje treningowe (trainings ) lub utworzyć własną sesję (new training) - podczas 
wykonywania ćwiczeń użytkownik będzie prowadzony przez zegarek. 

 Challenge: tryb umożliwia zmierzenie się z wirtualnym przeciwnikiem (free race), wynikiem uzyskanym wcześniej przez samego siebie (challenge myself) 
lub określenie swojego współczynnika VMA (Max Aerobic Speed). Jeżeli w urządzeniu została utworzona trasa, będziesz prowadzony wg wpisanych danych.

 Stretching: proponowane są ćwiczenia dotyczące rozciągania różnych grup mięśniowych w celu ułatwienia odpoczynku po zakończeniu treningu. Można 
wówczas wyświetlić wpisaną do pamięci listę ćwiczeń rozciągających. Użytkownik może również dowolnie zmodyfikować tę listę.

 Indoor: w tym trybie funkcje GPS są wyłączone, a użytkownik może wykonywać zajęcia w sali (na bieżni, w sali gimnastycznej), zapisać dane dotyczące 
sesji treningowej oraz kontrolować swoje tętno (tylko ONmove 710).

8. Rozpoczynanie sesji treningowej
8.1. Wyszukiwanie sygnału satelitarnego
Wybierz rodzaj zajęć za pomocą przycisków  i  , a następnie zatwierdź przyciskiem OK�
Pomiar odległości i prędkości jest przeprowadzany na podstawie danych GPS. Przy każdym przejściu do trybu free, training i challenge, zegarek będzie 
wyszukiwał sygnał najbliższych satelitów.

options

route

ok

Kiedy sygnał satelity miga, a pasek postępu jest wypełniony częściowo, oznacza to, że zegarek nie odbiera sygnału z wystarczającej 
liczby satelitów, aby możliwe było wyświetlanie informacji dotyczących prędkości i odległości oraz prowadzenie użytkownika.

ok

Wyświetlany na stałe symbol satelity wraz z piktogramem  oznacza, że zegarek odbiera sygnał z wystarczającej liczby satelitów, aby 
wyświetlać informacje dotyczące prędkości i odległości oraz prowadzić użytkownika.

Zdecydowanie zalecane jest, aby zaczekać na wyszukanie sygnału satelitarnego przed rozpoczęciem ćwiczeń, ponieważ w przeciwnym wypadku:
- wartości odległości i prędkości wyświetlane dla danej sesji treningowej będą nieprawidłowe.
- kiedy użytkownik rozpocznie bieg, wyszukanie sygnału przez zegarek będzie trudniejsze.

Jeżeli produkt nie jest wykorzystywany regularnie lub będzie wykorzystywany w innym miejscu, niż wcześniej, wyszukiwanie sygnału satelitarnego może 
trwać nieco dłużej (1-2 minuty), ponieważ zegarek musi znaleźć satelity, których sygnał jest odbierany w danej lokalizacji.

Niedobre warunki odbioru 
sygnału satelitarnego.

Jakość odbioru sygnału satelitarnego może być w dużym stopniu uzależniona od otoczenia i przemieszczania się użytkownika. Dla 
ułatwienia odbioru sygnału, w miarę możliwości zalecane jest :
- zatrzymanie się w miejscu znajdującym się w pewnej odległości od otaczających budynków, nie należy pozostawać pod drzewem.
- podczas wyszukiwania sygnału należy stać nieruchomo.

Wait for GPS
signal

Start without 
speed and 
distance

W przypadku wciśnięcia OK przed zakończeniem wyszukiwania sygnału satelitarnego, wyświetlony zostanie komunikat dotyczący 
kontynuowania wyszukiwania sygnału. Można jednak również rozpocząć sesję treningową bez informacji dotyczących pomiaru prędkości 
i odległości. 

retry 

indoor help

Jeżeli wyszukiwanie sygnału satelitarnego zakończy się niepowodzeniem, wyświetlony zostanie komunikat dotyczący ponownego 
wyszukiwania. Można jednak również korzystać z trybu indoor.

route

options
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8.2. Wyszukiwanie sygnału pasa do pomiaru tętna (tylko ONmove 710)
Przy każdym przejściu do trybu free, training, challenge lub indoor, zegarek będzie sprawdzał obecność sygnału pasa do pomiaru tętna.

Aby zegarek mógł prawidłowo wykrywać tętno, pas musi być założony prawidłowo i nawilżony w sposób określony w rozdziale 4. Zakładanie pasa 
do pomiaru tętna�

options

route

ok

Migający symbol serca wskazuje że zegarek wyszukuje sygnał pasa do pomiaru tętna.

options

route

ok

Wyświetlany na stałe symbol serca wraz z piktogramem wskazuje  że zegarek znalazł sygnał pasa.

Jeżeli pas nie zostanie znaleziony w czasie 15 sekund, użytkownikowi proponowane są następujące opcje:

restart

pair belt

without belt

- retry - ponowne wyszukiwanie sygnału pasa.
-  pair belt - parowanie pasa (patrz rozdział 16.5.1. parowanie pasa do pomiaru tętna). W tym celu należy oddalić się na odległość 

wynoszącą co najmniej 20 metrów od jakichkolwiek innych pasów do pomiaru tętna ant +, aby zegarek nie został połączony z pasem 
innym, niż należący do użytkownika. Zalecenie to dotyczy wyłącznie procedury parowania polegającej na wprowadzeniu do pamięci 
niepowtarzalnego identyfikatora pasa, a nie wyszukiwania obecności pasa przy przechodzeniu do trybów free, training i challenges.
Jeżeli procedura parowania pasa zakończyła się niepowodzeniem, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w rozdziale 
19.2. Wykrywanie pasa do pomiaru tętna.

-  Można kontynuować bez pasa, w przypadku jeśli użytkownik nie ma go przy sobie lub nie zamierza z niego korzystać. Urządzenie nie 
będzie wyświetlać informacji dotyczących tętna jedynie podczas tej sesji, tak aby na ekranie nie pojawiały się niepotrzebne wiersze.

Jeżeli rozpoczniesz sesję treningową, kiedy zegarek nie wykrył pasa i nie zaproponował opcji opisanych powyżej, informacje dotyczące tętna nie 
będą wyświetlane (wartości zostaną zastąpione przez „--‟).

9. Obsługa trybu wolnego

free

Podczas pierwszego użytkowania urządzenia zalecane jest korzystanie z trybu wolnego. Umożliwia on zapoznanie się z funkcjami 
produktu i łatwiejsze wykorzystywanie w przyszłości innych proponowanych zajęć, między innymi w trybach training i challenge.

9.1. Określenie opcji zajęć

options

route

ok

Po wejściu do danego trybu, zegarek będzie wyszukiwał sygnał satelitarny oraz pomiaru tętna (tylko ONmove 710).  
 W tym czasie użytkownik może sprawdzić i ustawić opcje zajęć.

options

auto lap

every 1.00 km

zone

150 -160 bpm

Opcje zajęć umożliwiają ustawienie zakresu docelowego oraz automatycznych informacji dotyczących okrążenia (lap).
Opcje zajęć mogą również zostać zmodyfikowane podczas sesji treningowej (rozdział 9.3.4. Wstrzymanie i zakończenie sesji treningowej).

9.1.1. Zakres docelowy
options

auto lap

zone

150-160 bpmheart rate

speed

zone

off

Zakres docelowy może zostać określony w oparciu o następujące elementy :
-  Tętno wyrażone jako liczba uderzeń na minutę (BPM) lub jako wartość procentowa tętna maksymalnego (% hr max). (dotyczy tylko 

modelu Cw 700  GPS).
-  Prędkość wyrażona w km/godz., w minutach/km (‘/km) lub jako procent Twojej maksymalnej prędkości aerobowej (% max), jeżeli została 

ona określona (rozdział 11.3. Maksymalna prędkość aerobowa).

Jeżeli ustawiony został zakres docelowy (na przykład prędkość w zakresie od 10,0 do 12,0 km/godz.), w razie przekroczenia zakresu zegarek będzie przez 
5 sekund wyświetlał alarm.
Sygnał dźwiękowy będzie informował użytkownika o przekroczeniu zakresu pod warunkiem, że w menu settings/personalized interface, beeps, opcja pop-up 
alerts została ustawiona jako „on“.
Alarm przekroczenia zakresu docelowego Alarm braku osiągnięcia zakresu docelowego

slow down speed up

9.1.2. Informacje dotyczące okrążenia

options

auto lap

every 1.00km

zone

150-160 bpmdistance1
time

auto lap

off

Informacje dotyczące okrążenia mogą być wyświetlane na podstawie następujących elementów :
-   Dystans (np.: co km).
-  Czas (np.: co 5 min.).
W tych 2 przypadkach możesz wybrać wartość z wyświetlanej listy.
Jeżeli żadna wartość nie odpowiada Twoim potrzebom, wybierz z listy opcję user, aby wprowadzić inną wartość za pomocą przycisków  i �

km/h

5' 1530''

3
Jeżeli wybrana została opcja automatycznych informacji dotyczących okrążenia, w ustawionych odstępach (czasu lub odległości) zegarek 
będzie wyświetlał przez 5 sekund numer okrążenia, czas lub dystans pokonany podczas okrążenia oraz średnią prędkość na okrążeniu.
Sygnał dźwiękowy będzie informował użytkownika o przekroczeniu zakresu pod warunkiem, że w menu settings/personalized interface, 
beeps, opcja pop-up alerts została ustawiona jako „on‟.

13.0

10.0-12.0

9.6
10.0-12.0

10.9
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options

route

ok
Aby rozpocząć sesję treningową po sprawdzeniu wszystkich opcji, możesz powrócić do ekranu wyszukiwania sygnału satelitarnego 
wciskając kilkakrotnie przycisk , a następnie wybrać OK, aby przejść do następnego ekranu.

9.2. Wybór trasy
Tryb wolny umożliwia użytkownikowi wybranie trasy - zegarek będzie wówczas prowadzić użytkownika podczas pokonywania trasy.
Wybierz menu route, a następnie trasę. 
Wszystkie informacje dotyczące tworzenia trasy i opcji prowadzenia (kierunek oraz funkcje pop up podczas prowadzenia) zostały opisane w rozdziale  
12. Korzystanie z funkcji prowadzenia�

9.3 Przebieg sesji treningowej
9.3.1 Rozpoczęcie sesji treningowej

ok

options

route

Po ustawieniu wszystkich opcji, aby rozpocząć sesję treningową, możesz powrócić do ekranu wyszukiwania sygnału satelitarnego 
wciskając kilkakrotnie przycisk , a następnie wybrać OK, aby przejść do następnego ekranu.

9.3.2. Widok „my indicators“
Domyślnie, w trybie treningu wolnego, zegarek wyświetla widok „my indicators“, zawierający podstawowe informacje dotyczące sesji treningowej, 
przedstawione w postaci listy. Dostępne są 4 strony wskaźników.
Jeżeli wybrałeś trasę (w takim przypadku patrz rozdział 12. Korzystanie z funkcji prowadzenia), widok my route będzie proponowany domyślnie.

00:00’00
0km
0km

1/4 Zegarek wyświetla pierwszą z 4 stron dostępnych wskaźników, dystans i prędkość bieżącą. Ponadto, w zegarku ONmove 710 na pierwszej 
stronie wyświetlana jest bieżąca wartość tętna, wyrażona jako liczba uderzeń na minutę. 
Wciśnięcie przycisków  i  umożliwia przejście na 3 kolejne strony.

Menu settings/personnalized interface/umożliwia przeprowadzenie konfiguracji stron wskaźników w zależności od potrzeb użytkownika: liczba stron (1 do 
4), liczba wskaźników na stronie (1 do 4) i wybór wskaźników (rozdział 16.2.1. Wyświetlanie).
-   Wciśnij ponownie przycisk OK, aby uruchomić stoper i zapis sesji treningowej.

9.3.3. Pomiar czasów okrążenia
Wciśnij przycisk , aby ręcznie zmierzyć międzyczas. Zegarek będzie wówczas wyświetlać przez 5 sekund numer okrążenia, a także międzyczas oraz 
średnią prędkość na danym okrążeniu�

km/h

5' 1530''

3

W przypadku wciśnięcia przycisku  jeżeli wybrana została wcześniej opcja automatycznej informacji dotyczącej okrążenia (patrz punkt 9.1.2 informacje 
dotyczące okrążenia), następna automatyczna informacja dotycząca okrążenia zostanie wyświetlona po odpowiednim czasie. 

Przykład: Automatyczna informacja dotycząca okrążenia ustawiona co km.
Po pokonaniu 1,5 km użytkownik uruchomił funkcję ręcznej informacji dotyczącej okrążenia (wciskając przycisk ).
Kolejne automatyczne informacje dotyczące okrążenia będą wyświetlane po pokonaniu 1,5 km + 1 km = 2,5 km, następnie 3,5 km, po czym 4,5 km itd…

9.3.4. Wstrzymanie i zakończenie sesji treningowej
Wciśnięcie przycisku OK w czasie sesji treningowej powoduje jej wstrzymanie i zatrzymanie stopera.
W następnym menu możesz wybrać jedną z proponowanych opcji za pomocą przycisków  i , a następnie zatwierdzić przyciskiem OK�

stop

restart

continue

settings

go back

coordinates

Continue: wznowienie sesji treningowej od miejsca, w którym została wstrzymana.
Stop: zakończenie sesji treningowej i zapis danych (na następnym ekranie należy wybrać „tak“, aby potwierdzić zakończenie sesji 
treningowej lub „nie“, aby powrócić do menu pauzy).
Retry: powrót do początku sesji treningowej bez zapisywania danych (na następnym ekranie należy wybrać „tak“, aby potwierdzić 
zakończenie sesji treningowej lub „nie“, aby powrócić do menu pauzy).
Settings: przejście do ustawień produktu, opcji zajęć i parametrów produktu (rozdział 16. Ustawienia). 
Go back: prowadzenie do punktu początkowego (rozdział 12. Korzystanie z funkcji prowadzenia).
Coordinates: wyświetlenie bieżących współrzędnych GPS.

9.4. Inne widoki dostępne podczas sesji treningowej
Poza widokiem klasycznym w postaci wskaźników, zegarek proponuje również inne widoki dotyczące sesji treningowej. W tym celu należy wcisnąć przycisk �

my indicators my rhythm my route

9.4.1. Widok „my rhythm“
Widok „my rhythm“ umożliwia wyświetlenie informacji dotyczących rytmu biegu.
Widok ten jest szczególnie przydatny, kiedy ustawiony został zakres docelowy

Wyświetlane wskaźniki są określane automatycznie na podstawie dostępnych parametrów (przykład: użycie pasa do pomiaru tętna ONmove 710, ustawienia 
zakresu docelowego prędkości lub tętna...
Poniższy przykład ilustruje działanie widoku my rhythm w przypadku treningu bez użycia pasa do pomiaru tętna, z ustawionym zakresem docelowym prędkości .

10.9
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Czas biegu
Wskaźnik zakresu docelowego w postaci ruchomego kursora określającego pozycję w zakresie docelowym

W przypadku modelu ONmove 710, jeżeli zakres docelowy nie został wybrany, a użytkownik korzysta z pasa do pomiaru tętna, zegarek będzie określać 
bieżący zakres wysiłkowy w zależności od tętna:
- Odpoczynek: poniżej 70% maksymalnej wartości tętna,
- Wytrzymałość: od 70% do 80% maksymalnej wartości tętna,
- Odporność „miękka“: od 80% do 88% maksymalnej wartości tętna,
- Odporność „twarda“: powyżej 88% maksymalnej wartości tętna.

9.4.2. Widok „my route“
Widok „my route“ jest proponowany jedynie, kiedy na początku sesji treningowej wybrana została trasa (rozdział 12. Korzystanie z funkcji prowadzenia). 
9.5. Raport zawierający podsumowanie sesji treningowej
Kiedy sesja treningowa została zakończona i dane są zapisane do pamięci, automatycznie dostępny jest raport podsumowujący. Aby przewijać informacje 
dotyczące sesji treningowych wciśnij przycisk OK�

stretching 
playlist

exit to main
menu

detailed report

Po zakończeniu wyświetlania danych, możesz :
-  rozpocząć sesję rozciągania.
-  wyświetlić szczegółowy raport z sesji treningowej, obejmujący informacje dotyczące okrążeń. 
-  powrócić do menu głównego.

10. Korzystanie z trybu training

training

Tryb training zawiera poszczególne menu obejmujące wszystkie potrzeby treningowe.

training 

Menu trainings  zawiera 4 rodzaje treningów biegowych, które można wybrać za pomocą przycisków ▲ i ▼: 
-  Trening interwałowy, obejmujący 10 powtórzeń - na przemian 30 sekund biegu i 30 sekund odpoczynku. Jest to słynny trening 30/30.
-  Trening obejmujący 3 powtórzenia po 5 minut w trybie odporności „miękkiej“, z takim samym czasem odpoczynku. 
-  Kompletny trening typu „piramida“, obejmujący bieg na dystansie 200m, 400m, 600m, 800m, 600m, 400m, 200m, naprzemiennie z takim 

samym dystansem odpoczynku.
-  Trening ze stopniowym przyspieszaniem.

W przypadku modelu ONmove 710, treningi w trybach soft resistance i gradual acceleration są określane na podstawie ustawionych parametrów zakresów 
docelowych .

interval

1 series of Nazwa treningu i zamieszczony poniżej krótki opis umożliwiają szybkie znalezienie odpowiedniego treningu.

start

modify Po wybraniu treningu, możesz rozpocząć jego wykonywanie lub zmodyfikować trening. Treningi  stanowią więc doskonałą możliwość 
tworzenia własnego treningu na podstawie już istniejących.

10.1. Modyfikacja treningu 
Podczas tworzenia treningów  możliwe jest wykorzystanie 2 gotowych struktur, obejmujących różne rodzaje dostępnych ćwiczeń i umożliwiających szybkie 
opracowanie własnego treningu :
- Trening interwałowy. 
- trening typu „piramida“.

10.1.1. Struktura i modyfikacja treningu interwałowego 
10.1.1.1. Struktura treningu interwałowego 

interval

1 series of

W przypadku treningu interwałowego, wybierany jest jedynie czas lub dystans wysiłku (action) oraz czas lub dystans odpoczynku (rest). 
Następnie konieczne jest określenie liczby powtórzeń (od 1 do 99) oraz serii (od 1 do 6). Tego rodzaju struktura umożliwia szybkie 
zaplanowanie treningów lub sekwencji wysiłek/odpoczynek, które są następnie powtarzane w identyczny sposób. 
Plany treningu  Interval 30/30& i tryb soft resistance zostały opracowane na podstawie takiej struktury.

Ich opis zawiera w pierwszym wierszu informacje dotyczące liczby serii, a w drugim - liczby powtórzeń i czasu lub dystansu poszczególnych etapów wysiłku 
i odpoczynku. W tym przypadku, 1 seria 10 powtórzeń 30“/30“.

Można na przykład wybrać training  interval 30/30, aby utworzyć trening interwałowy z 3 powtórzeniami (500 m/1 min).

10.1.1.2. Modyfikacja treningu interwałowego 
Za pomocą przycisków ▲ i ▼ można wybierać pola lub modyfikować wartości, 
przycisk OK umożliwia zatwierdzenie wprowadzonych danych i przejście do następnego pola, a przycisk  powoduje powrót do menu lub poziomu 
wyższego.
Przykład modyfikacji treningu  interval 30/30 w sposób umożliwiający utworzenie 2 serii obejmujących po 5 powtórzeń o dystansie 1 km, z czasem odpoczynku 
wynoszącym 2„00“.
Wybierz trening  interval 30/30, a następnie „modify“.
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warm up
on

target
off

Faza rozgrzewki jest wybierana domyślnie. Kursor jest ustawiony na piktogramie  , który symbolizuje etap rozgrzewki. 
Wciśnij przycisk OK, aby zmodyfikować wartość lub ▼, aby wybrać sesję.

target
off

ok

warm up

on

Kursor zostaje ustawiony na On. Jeżeli chcesz usunąć rozgrzewkę, wciśnij przycisk OK i wybierz off.

target 
off

warm up

ok

on

Ustawiony domyślnie czas rozgrzewki to 20’00. Aby go zmienić, wybierz wartość 20’00 i wciśnij OK�

distance

no limit

time

limit

warm up Możesz wówczas zmodyfikować rozgrzewkę na podstawie odległości lub czasu. W obu przypadkach, użytkownik zostanie zawiadomiony 
o zakończeniu rozgrzewki. Możesz również skrócić ją lub wydłużyć. W przypadku wybrania opcji „nieograniczona“, użytkownik nie będzie 
zawiadamiany o zakończeniu rozgrzewki.

warm up

limit
W poniższym przykładzie, rozgrzewka została opracowana na podstawie dystansu - na poprzednim ekranie wybrano distance. Możesz 
wybrać jedną z wartości z proponowanej listy lub wprowadzić własną wartość, wybierając user i modyfikując dane za pomocą przycisków 
▲ i ▼.

warm up

cible 
off

ok

on Po wybraniu czasu i dystansu rozgrzewki za pomocą przycisków ▲ i ▼, a następnie potwierdzeniu przyciskiem OK, odpowiednia wartość 
zostanie wyświetlona na ekranie danych rozgrzewki, na którym możesz zmienić jej intensywność, określając zakres docelowy, który 
domyślnie jest wyłączony.

zones

heart rate

warm up

speed

off

Zakres docelowy może zostać określony na podstawie prędkości (w km/godz. lub minutach/km) lub w przypadku modelu ONmove 710 
- na podstawie tętna (określonego jako liczba uderzeń na minutę lub procent wartości maksymalnej tętna). Wybierz off, jeżeli nie chcesz 
stosować żadnego zakresu docelowego.

warm up

zones W poniższym przykładzie, zakres docelowy został opracowany na podstawie prędkości w km/h Wybierz km/h, aby zmienić wartości 
zakresu docelowego.

warm up

zones

zone
Wybierz dolną wartość graniczną i zmodyfikuj wartości za pomocą przycisków ▲ i ▼, a następnie wciśnij przycisk OK i zmień górną 
wartość graniczną w taki sam sposób. Wciśnij ponownie przycisk OK, aby zatwierdzić zakres docelowy.

warm up

ok

on

Wybierz OK za pomocą przycisku ▼, aby zatwierdzić ustawienia rozgrzewki.

warm up
on

Kursor zostanie ponownie ustawiony na piktogramie  , który symbolizuje fazę rozgrzewki.

ok

series

Za pomocą przycisku ▼ wybierz piktogram , który symbolizuje serie, a następnie wciśnij przycisk OK, aby zmodyfikować ich treść.

Kursor zostanie ustawiony na fazie wysiłku . Wciśnij przycisk OK , aby zmienić wartość lub ▼ aby zmodyfikować etap odpoczynku �

target 
off

action

W taki sam sposób, jak dla etapu rozgrzewki, możesz zmodyfikować dystans lub czas każdego etapu wysiłku i ustawić zakres docelowy.

target 
off

action W naszym przykładzie dla etapu wysiłku wybrany został dystans 1,0 km, a zakres docelowy nie jest określony.
Po określeniu parametrów sekwencji wysiłku, wciśnij przycisk  a następnie ▼ aby ustawić kursor na danych fazy odpoczynku �

Wciśnij przycisk OK, aby zmodyfikować fazę odpoczynku w taki sam sposób, jak fazy wysiłku lub rozgrzewki.
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1.0km

2'00''

x 10 x1

W naszym przykładzie dla etapu wysiłku wybrany został czas 2’00’’, a zakres docelowy nie jest określony.
Po określeniu parametrów sekwencji wysiłku, wciśnij przycisk , a następnie przycisk ▼ , aby ustawić kursor na liczbie powtórzeń, która 
domyślnie jest w przypadku tego treningu ustawiona jako 10.

1.0km

2'00''

x 5 x1

Możesz zmodyfikować liczbę powtórzeń, wciskając przycisk OK, a następnie przyciski ▲ i ▼ , aby zmienić wartość. W naszym przykładzie 
ustawiona została wartość 5.

1.0km

2'00''

x 5 x1

Po zmodyfikowaniu liczby powtórzeń, wciśnij przycisk OK , aby zatwierdzić wartość, a następnie przycisk ▼ , aby ustawić kursor na liczbie 
serii (X1) i ponownie wciśnij OK�

number of
series

Zmień liczbę serii za pomocą przycisków ▲ i ▼.

number of 
series

Ustawiona liczba serii to 2. Piktogram  określający liczbę serii zostaje podwojony.

Wciśnij przycisk OK, aby ustawić kursor na piktogramie , który symbolizuje liczbę serii.

'5'00'

ok
target
off

cool down
on Wciśnij przycisk ▼, aby wybrać piktogram , który symbolizuje fazę powrotu do odpoczynku. W przypadku tego treningu, faza odpoczynku 

została ustawiona jako 5’00’’, bez zakresu docelowego. Wciśnij przycisk OK, aby zmodyfikować tę fazę. W tym celu należy zapoznać się 
z zaleceniami dotyczącymi modyfikacji fazy rozgrzewki, ponieważ sposób postępowania jest absolutnie identyczny.

save as

Po ustawieniu parametrów fazy odpoczynku, wybierz piktogram  i wciśnij przycisk OK, aby zapisać dane treningu.

30'

new 
training

save as

Modyfikacja treningu  nie jest możliwa, urządzenie proponuje więc zapis nowego treningu.

new training
saved

main menu

start Po zapisaniu treningu, możesz:
-  Rozpocząć trening.
-  Powrócić do menu głównego.

my  
trainings

Aby później odnaleźć trening w menu głównym, należy wybrać activities, training, my trainings.

interval 1

2 series of

Nazwa treningu jest tworzona automatycznie. Nazwa jest tworzona na podstawie wybranej struktury (interwałowy lub typu piramida) oraz 
kolejnych numerów treningów.
Opis obejmuje liczbę serii (2), a następnie liczbę powtórzeń (5) oraz czas lub dystans określony dla faz wysiłku i odpoczynku  
(1,00 km/02“00“).

10.1.2. Struktura i modyfikacja treningu  typu piramida
10.1.2.1. Struktura treningu  typu piramida
W ramach treningu typu piramida, każda faza jest określana indywidualnie i stanowi oddzielny blok. Dzięki temu parametry czasu lub dystansu oraz 
intensywności każdej fazy mogą być inne, niż w przypadku fazy poprzedniej. Ponadto, każdy blok może stanowić fazę wysiłku lub odpoczynku.
Możliwe jest określenie powtórzeń sekwencji, poprzez wybranie liczby serii, zawierającej się w zakresie od 1 do 6.

200m/400m/600m...

...800m/600m/400m...

...200m

complete
pyramid

1 serie of:
Treningi typu complete pyramid i gradual acceleration są opracowane w oparciu o tę strukturę.
Ich opis zawiera w pierwszym wierszu liczbę serii, a w drugim wartości czasu lub dystansu, dotyczące jedynie sekwencji wysiłku. 

Możesz wykorzystać tę strukturę, aby opracować dowolny rodzaj treningu, obejmujący ćwiczenia na różnym dystansie lub o różnym czasie - wartości te 
mogą zmieniać się w czasie sesji treningowej.

10.1.2.2. Modyfikacja treningu  typu piramida
Zasady modyfikacji treningu  typu piramida są takie same, jak w przypadku treningu interwałowego.
Za pomocą przycisków ▲ i ▼można wybrać pola lub zmienić wartości, przycisk OK umożliwia ich zatwierdzenie i przejście do następnego pola, natomiast 
przycisk  powoduje powrót do menu lub wyższego poziomu.
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Przykład modyfikacji treningu  complete pyramid w celu opracowania treningu obejmującego następujące elementy:
-  Faza rozgrzewki.
-  4 serie po 300m wysiłku/100m odpoczynku.
 200m wysiłku/100m odpoczynku.
-  Faza powrotu do odpoczynku (rozluźnienia).

Wybierz trening  complete pyramid, a następnie modify.

warm up
on

target
off

Faza rozgrzewki jest wybierana domyślnie. Kursor jest ustawiony na piktogramie , który symbolizuje fazę rozgrzewki. 
-  Wciśnij OK, aby zmodyfikować wartość (patrz rozdział 10.1.1.2, modyfikacja treningu interwałowego ).
- Wciśnij ▼, aby wybrać serię.

ok

series

Kursor zostanie ustawiony na piktogramie  który symbolizuje serie. Wciśnij przycisk OK, aby zmienić ich treść.

Na ekranie wyświetlane są pierwsze bloki serii (określone poprzez numer bloku, czas lub dystans, fazę wysiłku lub odpoczynku) oraz 
liczba serii.

 Piktogram symbolizujący fazę wysiłku.
 Piktogram symbolizujący fazę odpoczynku.

Kursor zostaje ustawiony na pierwszym bloku.
Wciśnij OK, aby zmienić treść pierwszego bloku.

type

action

rest

Możesz zmodyfikować typ bloku, wybierając action lub rest, a następnie zatwierdzić wybór przyciskiem OK�

action

target
off

Teraz możliwe jest zmodyfikowanie parametrów bloku: dystans lub czas, zakres docelowy.
Ustaw kursor na 200m i wciśnij przycisk OK�

limit

distance

time

Wybierz distance i wciśnij przycisk OK�

limit Za pomocą przycisków ▲ i ▼ wybierz 300m z proponowanej listy odległości, a następnie wciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić wartość. 
Jeżeli odpowiednia wartość nie znajduje się na liście, wybierz „user“, aby wpisać własną wartość za pomocą przycisków ▲ i ▼.

action

target
off

Po zatwierdzeniu dystansu, możesz wybrać target off, aby zmienić zakres docelowy (patrz rozdział 10.1.1.2, modyfikacja treningu 
interwałowego ). 
W niniejszym przykładzie, zakres docelowy pozostaje wyłączony.
Wciśnij przycisk , aby przejść do modyfikacji następnego bloku.

W bloku nr 1 wyświetlany jest dystans 300 m, ustawiony w poprzednim etapie. Wciśnij przycisk ▼, aby wybrać blok 2.

rest

type

action

Wciśnij przycisk ▼ , aby wybrać „rest“ i ustaw dystans 100 m w taki sam sposób, jak w przypadku bloku 1 w poprzednim etapie. Wciśnij 
przycisk  aby powrócić do poprzedniego ekranu.

target
off

rest

Wciśnij przycisk , aby wybrać następne bloki .

Zmodyfikuj 2 następne bloki, aby ustawić dystans dla drugiej fazy wysiłku (200 m) i drugiej fazy odpoczynku (100 m).

Oryginalne ustawienia treningu, na którego podstawie opracowany został nasz trening docelowy, zawierały inne bloki, które w naszym przypadku nie są potrzebne.

100m6

200m8

x1
ok

add

remove

Wciśnij kilka razy przycisk ▼, aby dojść do końca listy bloków i ustawić kursor na „remove“ (usuń).
Wciśnięcie przycisku OK umożliwia usunięcie ostatniego bloku z listy. Powtórz tę operację aż do chwili, kiedy na liście pozostaną jedynie 
4 bloki wykorzystywane w naszym treningu.

12



remove

add Aby dodać blok usunięty przez pomyłkę lub którego brakuje w Twoim treningu, ustaw kursor na + add i wciśnij przycisk OK�

add

remove

Ustaw kursor na x1 i wciśnij przycisk OK, aby przejść do ustawienia liczby serii.

number of 
series Kursor zostanie ustawiony na liczbie serii. Zmień wartość za pomocą przycisków ▲ i ▼. Ustawiona liczba serii wynosi 4. Piktogram  

określający liczbę serii jest wyświetlany tyle razy, ile serii zostało ustawionych. Wciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić liczbę serii.

series Kursor zostanie ustawiony na piktogramie , który symbolizuje liczbę serii.

cool down

target
off

on
Wciśnij przycisk ▼, aby wybrać piktogram , który symbolizuje fazę odpoczynku. W tym treningu, została ona ustawiona jako 5’00’’, 
bez zakresu docelowego. Wciśnij przycisk OK, aby zmodyfikować tę fazę. W tym celu należy zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi 
modyfikacji fazy rozgrzewki, ponieważ sposób postępowania jest absolutnie identyczny (rozdział 10.1.1.2. modyfikacja treningu 
interwałowego ).

save as

Wciśnij przycisk ▼, aby ustawić kursor na OK save as, a następnie wciśnij przycisk OK, aby zapisać trening.

30'

new 
training

save as

Modyfikacja treningu  nie jest możliwa, urządzenie proponuje więc zapis nowego treningu.

main menu

start Po zapisaniu treningu, możesz:
-  Rozpocząć trening.
-  Powrócić do menu głównego.

my 
trainings

Aby później odnaleźć trening w menu głównym, należy wybrać activities, training, my trainings.

300m/200m

pyramid 1

4 series of

Nazwa treningu jest tworzona automatycznie. Nazwa jest tworzona na podstawie wybranej struktury (interwałowy lub typu piramida) oraz 
kolejnych numerów treningów.
Opis zawiera liczbę serii (4) i czas lub dystans faz wysiłku (300m/200M).

10.2. Tworzenie własnego treningu
W rozdziale 10.1.1.2. Modyfikacja treningu interwałowego  opisany został sposób tworzenia własnego treningu na podstawie treningu .
Druga metoda polega na utworzeniu własnego treningu na podstawie 2 menu proponowanych w tym celu: new interval training lub new pyramid training.

new interval
training

 
new pyramid
training

Sposób wyboru struktury treningu został opisany w rozdziałach 10.1.1.1. Struktura treningu interwałowego  i 10.1.2.1. Struktura treningu  typu piramida�

Menu „new interval training“ i „new pyramid training“ zawierają ustawienia domyślne, ułatwiające zrozumienie struktury treningów i utworzenie nowego 
treningu.

Sposób modyfikacji ustawień domyślnych treningów jest dokładnie taki sam, jak w przypadku modyfikacji treningu .
TSposób modyfikacji treningu Kalenii został opisany w rozdziałach 10.1.1.2. Modyfikacja treningu interwałowego  lub 10.1.2.2. Modyfikacja treningu  typu 
piramida�

my 
trainings

Aby później odnaleźć trening w menu głównym, należy wybrać activities, training, my trainings.

interval 1

2 series of

Nazwa treningu jest tworzona automatycznie. Nazwa jest tworzona na podstawie wybranej struktury (interwałowy lub typu piramida) oraz 
kolejnych numerów treningów.
W przypadku treningu interwałowego, opis obejmuje liczbę serii (2), a następnie liczbę powtórzeń (5) i wartości czasu lub dystansu, 
ustawione dla faz wysiłku i odpoczynku (1,00 km/02“00“).
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200m/400m/600m...

...800m/600m/400m...

...200m

complete
pyramid

1 serie of W przypadku treningu typu piramida, opis obejmuje liczbę serii i wartości czasu lub dystansu, dotyczące jedynie faz wysiłku.

10.3. Wyświetlanie danych treningu
Sposób wyświetlania danych treningu jest taki sam, jak w przypadku jego modyfikacji (patrz rozdziały 10.1.1.2. Modyfikacja treningu interwałowego  lub 
10.1.2.2. Modyfikacja treningu  typu piramida).

 
training

W trybie training, wybierz training  lub my trainings. Wyświetlenie danych dotyczących własnego treningu jest możliwe jedynie, jeżeli został 
on wcześniej utworzony (rozdział 10.2. Tworzenie własnego treningu lub 10.1. Modyfikacja treningu ). 

Interval

1 serie of Wybierz trening, którego dane mają zostać wyświetlone i wciśnij przycisk OK�

start

modify Aby wyświetlić lub zmodyfikować dane treningu, wybierz „modify“. 

warm up 
on

target
off

Wybierz fazy treningu (warm up , serie , calm down , ustawiając kursor za pomocą przycisków ▲ i ▼ na odpowiednim piktogramie. 
Wciśnij przycisk OK, aby wyświetlić szczegóły.

x 10

0'30''

x 1

0'30''

W przypadku fazy serii, liczba wyświetlanych piktogramów  określa liczbę serii. Jeżeli liczba serii przekracza 3, odpowiednia ilość 
piktogramów nie może być wyświetlana, można jednak wyświetlić liczbę serii w prawej dolnej części ekranu.

Aby wyświetlić szczegóły trybu action  (fazy wysiłku) lub trybu rest  oraz parametry zakresów docelowych, musisz ustawić kursor na wartości czasu lub 
dystansu wysiłku bądź ilości powtórzeń, a następnie wcisnąć przycisk OK�

save  
modifications?

yes

no

Po wyświetleniu danych, wciśnij odpowiednią ilość razy przycisk  aż do wyświetlenia ekranu „save modifications?“. 
Wybierz „nie“ i wciśnij przycisk OK, jeżeli nie wprowadziłeś żadnych modyfikacji lub nie zamierzasz ich zapisywać.

start

modify Spowoduje to powrót do poprzedniego ekranu.

interval

1 serie of Wciśnij przycisk , aby wyjść z trybu wyświetlania treningów.

start

modify

delete

Dane treningów  mogą zostać zmodyfikowane - w takim przypadku utworzony zostanie nowy trening, który będzie dostępny w menu „my 
trainings“.
Dane „my trainings“ mogą zostać zmodyfikowane - w takim przypadku możesz usunąć wcześniejszy trening lub utworzyć nowy. Treningi 
„my trainings“ mogą również być usuwane.

10.4. Korzystanie z treningu

training

W menu training, wybierz jeden z treningów  lub jeden z „my trainings“. 

interval

1 number of serie Po wybraniu treningu wciśnij przycisk OK�

start

modify

Wybierz „start“ i wciśnij przycisk OK�
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10.4.1. Określenie opcji zajęć 

 options

ok

Po wybraniu treningu, a następnie „start“, zegarek wyświetli ekran wyszukiwania sygnałów satelitarnych i pasa do pomiaru tętna (tylko w 
modelu CW 700  GPS).
Zapoznaj się z rozdziałami 8.1. Wyszukiwanie sygnału satelitarnego i 8.2. Wyszukiwanie sygnału tętna, w których zamieszczone zostały 
wszystkie informacje dotyczące tego etapu.

30'

zones pop-ups

on

options

Podczas wyszukiwania sygnału satelitarnego możesz włączyć lub wyłączyć funkcje pop up zakresu docelowego w menu option, a 
następnie wcisnąć przycisk , aby powrócić do poprzedniego ekranu.

10.4.2. Przebieg treningu

options

ok Po znalezieniu sygnału satelitarnego, wybierz OK i wciśnij przycisk OK�

10.4.2.1. Rozgrzewka

Zegarek wyświetla pierwszą fazę zaprogramowaną dla tego treningu, czyli „warm up “ w przypadku treningu .

warm up

Wartość docelowa czasu lub dystansu miga w górnym lewym rogu ekranu. Jeżeli nie została wprowadzona żadna wartość czasu lub 
dystansu, odliczanie zostanie zastąpione przez stoper, który będzie wyświetlał wartość 0. 
W czarnej ramce na środku ekranu wyświetlany jest cel treningu. W dolnej części ekranu wyświetlane są dane zakresu docelowego, jeżeli 
został on ustawiony.

Wciśnij przycisk OK aby rozpocząć sesję treningową. Rozpoczyna się odliczanie. Jeżeli określony został dystans, będzie on zmniejszał się od chwili 
rozpoczęcia biegu. Odliczanie umożliwia wyświetlanie czasu lub dystansu, który pozostaje do zakończenia treningu.

Po upływie kilku sekund od rozpoczęcia sekwencji, czarna ramka znika i wyświetlany jest pełny widok „my rhythm“, zawierający następujące informacje:

m212

18 52

km/h

,

-  w pierwszym wierszu - pozostający dystans lub czas (patrz poprzedni ekran),
- w drugim wierszu - czas, który upłynął lub dystans pokonany od rozpoczęcia sekwencji,
-  W lewym dolnym rogu ekranu wyświetlany jest piktogram przypominający cel sekwencji,
-  W prawym dolnym rogu ekranu wyświetlane są informacje dotyczące ustawionego zakresu docelowego (wartość bieżąca i przypomnienie 

wartości granicznych zakresu).

Zegarek powiadomi użytkownika o osiągnięciu czasu lub dystansu ustawionego dla danego treningu. Możesz skrócić zaplanowaną rozgrzewkę, wciskając 
przycisk OK�

W obu przypadkach, w następnym menu możesz wybrać jedną z proponowanych opcji za pomocą przycisków ▲ i ▼, a następnie zatwierdzić ją przyciskiem OK� 

warm up
completed

continuer

next series

settings

stop

restart

coordinates

go back

Continue: kontynuowanie treningu.
next series: przejście do następnej serii�
Stop: zakończenie sesji treningowej i zapis danych (na następnym ekranie należy wybrać „tak“, aby potwierdzić zakończenie sesji 
treningowej lub „nie“, aby powrócić do menu pauzy) .
Retry: powrót do początku sesji treningowej bez zapisywania danych (na następnym ekranie należy wybrać „tak“, aby potwierdzić 
zakończenie sesji treningowej lub „nie“, aby powrócić do menu pauzy).
Settings: przejście do ustawień produktu, opcji zajęć i parametrów (rozdział 16. Ustawienia).
Go back: prowadzenie do punktu początkowego (rozdział 12. Korzystanie z funkcji prowadzenia).
Coordinates: wyświetlanie bieżących współrzędnych GPS.

Aby kontynuować trening, wybierz „next series“.

10.4.2.2. Serie
Jeżeli nie zaprogramowałeś treningu, pierwszą fazą, od której trening zostanie rozpoczęty będzie z pewnością faza action � 
W takim przypadku w czarnej ramce wyświetlany będzie numer powtórzenia oraz całkowita liczba powtórzeń w serii dla określonego treningu interwałowego.

next action

Od chwili rozpoczęcia serii, zegarek będzie wyświetlał naprzemiennie fazy wysiłku  i odpoczynku �

m

km/h

52

0020

142,

Podobnie jak na początku treningu, czarna ramka dotycząca kolejnej fazy zostanie po kilku sekundach zastąpiona przez widok „my 
rhythm“, zawierający następujące informacje:
-  w pierwszym wierszu - pozostający dystans lub czas.
-  w drugim wierszu - czas, który upłynął lub dystans pokonany od rozpoczęcia sekwencji.
-  W lewym dolnym rogu ekranu wyświetlany jest piktogram przypominający cel sekwencji.
-  W prawym dolnym rogu ekranu wyświetlane są informacje dotyczące ustawionego zakresu docelowego (wartość bieżąca i przypomnienie 

wartości granicznych zakresu).

Na zakończenie fazy wysiłku, informacje dotyczące następnej fazy są wyświetlane w czarnej ramce. Kolejna faza rozpoczyna się natychmiast (w naszym 
przypadku jest to pierwsza faza odpoczynku).

01/10

0030

next rest

Czynności będą powtarzane w ten sposób aż do zakończenia pierwszej serii.
W dowolnej chwili podczas sesji treningowej, możesz wstrzymać sesję, wciskając przycisk OK�
W następnym menu możesz wybrać jedną z proponowanych opcji za pomocą przycisków  i , a następnie zatwierdzić ją przyciskiem OK�

10.0-12.0

10.0-12.0
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continue

next rest

series break

stop

restart

settings

go back

coordinates

Continue: wznowienie serii od miejsca, w którym została przerwana.
Next rest lub next action: przejście do następnej fazy (odpoczynek, jeżeli bieżącą fazą był wysiłek lub wysiłek, jeżeli użytkownik znajdował 
się w fazie odpoczynku.
Inter-series: przejście do następnej fazy między seriami, która oddziela 2 kolejne serie.
Stop: zakończenie sesji treningowej i zapis danych (na następnym ekranie należy wybrać „tak“, aby potwierdzić zakończenie sesji 
treningowej lub "nie", aby powrócić do menu pauzy).
Retry: powrót do początku sesji treningowej bez zapisywania danych (na następnym ekranie należy wybrać „tak“, aby potwierdzić 
zakończenie sesji treningowej lub „nie“, aby powrócić do menu pauzy).
Settings: przejście do ustawień produktu, opcji zajęć i parametrów produktu (rozdział 16. Ustawienia) .
Go back: prowadzenie do punktu początkowego (rozdział 12. Korzystanie z funkcji prowadzenia).
Coordinates: wyświetlenie bieżących współrzędnych GPS.

10.4.2.3. Faza między seriami

series break Jest to faza odpoczynku, która rozdziela 2 kolejne serie.

Podobnie jak w przypadku poprzednich sekwencji, czarna ramka dotycząca kolejnej fazy zostanie po kilku sekundach zastąpiona przez widok „my rhythm“, 
zawierający następujące informacje:

m

km/h

102

0045

98,

-  w pierwszym wierszu - czas, który upłynął od początku fazy między seriami.
-  w drugim wierszu - dystans pokonany od początku fazy między seriami.
-  W lewym dolnym rogu ekranu wyświetlany jest piktogram przypominający cel sekwencji.

Zakres docelowy nie może zostać ustawiony dla fazy między seriami, nie jest więc wyświetlany w widoku „my rhythm“. 

Ponieważ czas lub dystans dla tej fazy nie może zostać ustawiony, użytkownik musi zakończyć ją wciskając przycisk OK, kiedy zamierza rozpocząć 
następną serię ćwiczeń.

W następnym menu możesz wybrać jedną z proponowanych opcji za pomocą przycisków  i , a następnie zatwierdzić ją przyciskiem OK�

continue

next series

stop

restart

settings

go back

coordinates

Continue: wznowienie serii od miejsca, w którym została przerwana.
Next series: przejście do następnej serii.
or
Rest: przejście do fazy odpoczynku, kiedy wykonywana jest ostatnia seria . 
Stop: zakończenie sesji treningowej i zapis danych (na następnym ekranie należy wybrać „tak“, aby potwierdzić zakończenie sesji 
treningowej lub „nie“, aby powrócić do menu pauzy).
Retry: powrót do początku sesji treningowej bez zapisywania danych (na następnym ekranie należy wybrać „tak“, aby potwierdzić 
zakończenie sesji treningowej lub „nie“, aby powrócić do menu pauzy).
Settings: przejście do ustawień produktu, opcji zajęć i parametrów produktu (rozdział 16. Ustawienia). 
Go back: prowadzenie do punktu początkowego (rozdział 12. Korzystanie z funkcji prowadzenia).
Coordinates: wyświetlenie bieżących współrzędnych GPS.

10.4.2.4. Rozluźnienie
Będzie to końcowa faza treningu, jeżeli została zaprogramowana.
Po zakończeniu ostatniego powtórzenia ostatniej serii, kolejne okienko pop-up będzie zawierać informacje dotyczące rozluźnienia (powrót do odpoczynku).

01/10

05'00'  '

cool down

Docelowy czas lub dystans fazy rozluźnienia jest odliczany w górnym lewym rogu ekranu. Jeżeli nie została wprowadzona żadna wartość 
czasu lub dystansu, odliczanie zostanie zastąpione przez stoper, który będzie wyświetlał wartość 0.
W czarnej ramce na środku ekranu wyświetlany będzie cel sesji. 
W dolnej części ekranu wyświetlany jest zakres docelowy, jeżeli został ustawiony.

Po upływie kilku sekund od rozpoczęcia sekwencji, czarna ramka znika i wyświetlany jest pełny widok „my rhythm“, zawierający następujące informacje: 

m

km/h

105

0412

11,2
150-160

-  w pierwszym wierszu - pozostały czas lub dystans (patrz poprzedni ekran).
-  w drugim wierszu - czas, który upłynął lub dystans pokonany od początku sekwencji.
-  W lewym dolnym rogu ekranu wyświetlany jest piktogram przypominający cel sekwencji.
-  W prawym dolnym rogu ekranu wyświetlane są informacje dotyczące ustawionego zakresu docelowego (wartość bieżąca i przypomnienie 

wartości granicznych zakresu).

Jeżeli nie zamierzasz kontynuować fazy rozluźnienia aż do zakończenia zaprogramowanego dystansu lub czasu, bądź też aby zatrzymać ją, jeżeli czas lub 
dystans docelowy nie został ustawiony, wciśnij przycisk OK�
W następnym menu możesz wybrać jedną z proponowanych opcji za pomocą przycisków  i , a następnie zatwierdzić ją przyciskiem OK�

continue

restart

stop

settings

go back

coordinates

Continue: wznowienie serii od miejsca, w którym została przerwana.
Stop: zakończenie sesji treningowej i zapis danych (na następnym ekranie należy wybrać „tak“, aby potwierdzić zakończenie sesji 
treningowej lub „nie“, aby powrócić do menu pauzy).
Stop: to stop and save the session (on the next screen, select yes to confirm that you wish to stop the session and no to return to the pause menu).
Retry:powrót do początku sesji treningowej bez zapisywania danych (na następnym ekranie należy wybrać „tak“, aby potwierdzić 
zakończenie sesji treningowej lub „nie“, aby powrócić do menu pauzy).
Settings: przejście do ustawień produktu, opcji zajęć i parametrów produktu (rozdział 16. Ustawienia). 
Go back: prowadzenie do punktu początkowego (rozdział 12. Korzystanie z funkcji prowadzenia).
Coordinates: wyświetlenie bieżących współrzędnych GPS.

10.4.2.5. Koniec treningu
Istnieją 2 sposoby zakończenia treningu:
-  Odczekać do zakończenia zaprogramowanego treningu.

Wyświetlone zostanie okienko pop up zawierające informację o zakończeniu treningu. Możesz wówczas kontynuować lub zakończyć trening.

finish

stop

yes

no

Wybierz „tak“, aby zakończyć trening i zapisać dane. 
Jeżeli będziesz kontynuować trening, dodatkowy czas ćwiczeń będzie interpretowany przez zegarek jako czas powrotu do odpoczynku 
(rozluźnienia).
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-  Wcześniejsze zakończenie treningu

stop and save?

non

yes

W tym celu wystarczy wcisnąć przycisk OK w dowolnym momencie treningu, a następnie wybrać stop (patrz poszczególne fazy powyżej) 
i potwierdzić, wybierając „tak“ na następnym ekranie.

Niezależnie od sposobu zakończenia treningu, po zapisaniu danych zaproponowane zostanie wyświetlenie raportu podsumowującego. Wciśnij przycisk OK, 
aby wyświetlić informacje znajdujące się w raporcie.

stretching
playlist

detailed
report

exit to  
main menu

Po zakończeniu wyświetlania danych, możesz:
-  rozpocząć sesję rozciągania
-  zobaczyć szczegółowy raport z treningu, zawierający informacje dotyczące poszczególnych sekwencji.
-  powrócić do menu głównego.

10.4.2.6. Inne widoki dostępne podczas treningu
Podczas treningu dostępne są również inne widoki dotyczące sesji treningowej, które można wyświetlić wciskając przycisk � 
Poza domyślnym widokiem „my rhythm“, możesz wyświetlić widok „my indicators“ oraz widok „my session“.

Widok „my indicators“

00:00’00
0km
0km

1/4

Widok „my indicators“ umożliwia dokładne określenie informacji, które będą wyświetlane na ekranie.
Zegarek wyświetla pierwszą z 4 stron dostępnych wskaźników, dystans i prędkość bieżącą. Ponadto, w zegarku ONmove 710 na pierwszej 
stronie wyświetlana jest bieżąca wartość tętna, wyrażona jako liczba uderzeń na minutę. 

Wciśnięcie przycisków  i  umożliwia przejście na 3 inne strony.

Menu settings/personnalized interface umożliwia przeprowadzenie konfiguracji stron wskaźników w zależności od potrzeb użytkownika: liczba stron (1 do 
4), liczba wskaźników na stronie (1 do 4) i wybór wskaźników (rozdział 16.2.1. Wyświetlanie).

Widok „my session“

3/10

series 2/2

Widok „my session“ umożliwia wyświetlenie w dowolnej chwili bieżącego etapu sesji treningowej: warm up, serie lub cool down.
W tym przykładzie, użytkownik znajduje się w 3-cim etapie wypoczynku w drugiej serii.

11. Korzystanie z trybu challenge
Tryb challenge obejmuje symulację zawodów, umożliwiającą użytkownikowi zmierzenie się z wirtualnym przeciwnikiem oraz test formy - test maksymalnej 
prędkości aerobowej. 

11.1. Bieg wolny

free race

Bieg wolny może odbywać się na 3 różne sposoby:
-  Na trasie zapisanej w pamięci zegarka.
-  Na dowolnej trasie, dla której użytkownik określi dystans.
-  W trybie nieograniczonym: bez określenia dystansu. W takim przypadku użytkownik może zakończyć bieg w dowolnej chwili.

11.1.1. Bieg wolny po zapamiętanej trasie
11.1.1.1. Ustawienie parametrów zegarka

no limit

distance

route

race type W tym celu należy wybrać menu „route“ i wybrać trasę. 
Szczegółowe informacje dotyczące tworzenia trasy i opcji prowadzenia (kierunek i okienka pop up dotyczące prowadzenia) zostały 
zamieszczone w rozdziale 12. Korzystanie z funkcji prowadzenia�

competitor

moderate

Po określeniu trasy i jej opcji, możesz ustawić prędkość wirtualnego przeciwnika za pomocą przycisków ▲ i ▼, a następnie potwierdzić 
wprowadzone dane przyciskiem OK�

11,0km/h

competitorme

vs. Podczas biegu, sylwetka biegacza w kolorze czarnym symbolizuje użytkownika, a sylwetka biała - jego przeciwnika.
Wciśnij ponownie przycisk OK�

options

ok

Zegarek wyświetla ekran wyszukiwania sygnałów satelitarnych i pasa do pomiaru tętna (tylko w modelu CW 700  GPS).
Zapoznaj się z rozdziałami 8.1. Wyszukiwanie sygnału satelitarnego i 8.2. Wyszukiwanie sygnału tętna (tylko w modelu ONmove 710 GPS), 
w których zamieszczone zostały wszystkie informacje dotyczące tego etapu.

auto lap
every 1,00 km

guiding pop-up
  off

options Podczas wyszukiwania sygnału satelitarnego możesz włączyć i ustawić funkcję międzyczasu. Patrz rozdział 9.1.2. Informacje dotyczące 
okrążenia�
Możesz także włączyć lub wyłączyć okienka pop-up funkcji prowadzenia. 
Wciśnij przycisk , aby powrócić do poprzedniego ekranu.
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11.1.1.2. Rozpoczęcie biegu

ok

options

Kiedy sygnał satelitarny został odebrany, wybierz OK i wciśnij przycisk OK�

Zegarek wyświetli domyślnie widok „my route“ i będzie prowadzić użytkownika do punktu początkowego. Przerywana linia oznacza 
kierunek, w którym należy podążać, aby dojść z miejsca, w którym użytkownik się znajduje do punktu początkowego trasy.

Patrz rozdział 12. Korzystanie z funkcji prowadzenia, w którym zamieszczone zostały wszystkie informacje dotyczące korzystania z widoku „my route“.

you reached
the start line

press ok

Po dojściu do punktu początkowego wciśnij przycisk OK�

ready

Jesteś gotowy do rozpoczęcia biegu. Wciśnij ponownie przycisk OK - rozpocznie się odliczanie trwające 3 sekundy, po którym powinieneś 
rozpocząć bieg.

next:

Zegarek wyświetla domyślnie widok „my route“, umożliwiający śledzenie trasy biegu. Twoje bieżące położenie jest symbolizowane przez 
sylwetkę biegacza w kolorze czarnym.

Okienka pop-up wyświetlane podczas biegu:

you have just  
lost the lead !

Na początku biegu, a następnie po każdej zmianie pozycji, zegarek będzie informował użytkownika, kto znajduje się na czele - on, czy 
jego przeciwnik. 

Okienka pop-up zawierające automatyczne informacje dotyczące okrążenia:

Jeżeli włączyłeś funkcję automatycznych informacji dotyczących okrążenia, w określonych odstępach (czasu lub dystansu) zegarek 
będzie wyświetlał przez 5 sekund numer okrążenia, czas lub dystans pokonany podczas obciążenia oraz średnią prędkość na okrążeniu. 
Patrz rozdział 9.1.2. Informacje dotyczące okrążenia, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami.

11.1.1.3. Zakończenie biegu
Po dotarciu do mety zegarek wskazuje, czy zwycięzcą biegu został użytkownik, czy też jego wirtualny przeciwnik.

Wygrałeś
Finish!

Wygrał Twój przeciwnik
Finish!

Wciśnij przycisk OK - dane dotyczące biegu zostaną automatycznie zapisane i wyświetlony będzie raport podsumowujący. Aby przewijać informacje 
dotyczące sesji treningowych wciśnij przycisk OK�

stretching
playlist

exit to main
menu

detailed report

Po zakończeniu wyświetlania danych, możesz:
-  rozpocząć sesję rozciągania.
-  zobaczyć szczegółowy raport z treningu, zawierający informacje dotyczące poszczególnych sekwencji.
-  powrócić do menu głównego.

11.1.1.4. Inne widoki dostępne podczas biegu
Podczas treningu dostępne są również inne widoki dotyczące biegu, które można wyświetlić wciskając przycisk .

Widok „my rhythm“ umożliwia wyświetlenie osoby (Twoja sylwetka czarna lub sylwetka biała symbolizująca przeciwnika), która znajduje 
się na czele, prędkości oraz dystansu, który dzieli obu biegaczy.

Widok „my session“ umożliwia wyświetlenie odległości, jaka pozostaje do mety oraz czas, który upłynął od początku biegu.

11.1.2. Bieg wolny z funkcją distance

no limit

distance

route

race type
Bieg wolny z funkcją distance przebiega w taki sam sposób, jak bieg wolny z ustaloną trasą, z następującymi wyjątkami:
-  zamiast wybierania trasy określasz dystans biegu. 
-  Widokiem domyślnym w tym trybie jest „my rhythm“. 
-  Widok „my route“ nie jest dostępny w tym trybie. 
Możesz skorzystać z tej funkcji, jeżeli chcesz przeprowadzić bieg bez wyznaczonej trasy.

10,9

start:
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distance

Możesz zwiększyć lub zmniejszyć dystans za pomocą przycisków ▲ i ▼, a następnie zatwierdzić wprowadzoną wartość przyciskiem OK

Poza przedstawionymi wyżej wyjątkami, przebieg biegu z funkcją wyboru dystansu jest taki sam, jak w przypadku biegu z ustaloną trasą - w rozdziale  
11.1.1. Bieg wolny po trasie, w którym zamieszczone zostały dokładne informacje dotyczące tych trybów biegu.

11.1.3. Bieg wolny nieograniczony

no limit

distance

route

race type
Bieg wolny nieograniczony przebiega dokładnie tak samo, jak bieg wolny z ustalonym dystansem, jednak w tym przypadku użytkownik nie 
określa żadnego dystansu. Po prostu kończysz bieg w dowolnej chwili. Możesz więc korzystać z tego trybu podczas biegu w umiarkowanym 
tempie, bez większego wysiłku. 
Patrz rozdział 11.1.1. Bieg wolny po trasie, w którym zamieszczone zostały dokładne informacje dotyczące tych trybów biegu.

11.2. Bieg przeciwko samemu sobie

challenge 
myself

Ten tryb umożliwia przeprowadzenie biegu w celu poprawienia wyniku uzyskanego podczas jednej z poprzednich sesji treningowych.
Po wybraniu tego trybu konieczne jest określenie jednej z sesji treningowych zapisanych w pamięci zegarka.
Bieg będzie więc odbywał się na tej samej trasie, co podczas wybranej sesji.
Prędkość przeciwnika będzie odpowiadała Twojej prędkości średniej uzyskanej na tej trasie.

Metoda umożliwia w ciekawy i zabawny sposób śledzenie swoich postępów w porównaniu z wcześniejszymi sesjami treningowymi.

Funkcjonowanie tego trybu jest dokładnie identyczne, co biegu z ustaloną trasą, należy więc zapoznać się z rozdziałem 11.1.1. Bieg wolny po trasie, 
zawierającym wszystkie informacje dotyczące tych trybów biegu.

11.3. Maksymalna prędkość aerobowa (MAS)
11.3.1. Definicja i znaczenie maksymalnej prędkości aerobowej MAS

max aerobic
Speed

Tryb Maximum Aerobic Speed to tryb testowy, umożliwiający przeprowadzenie oceny swojej maksymalnej prędkości aerobowej - jest to 
prędkość, począwszy od której organizm wykorzystuje maksymalną ilość tlenu (VO2Max). 
MAS stanowi doskonały wskaźnik, umożliwiający określenie wydajności organizmu sportowca podczas wysiłku trwającego od 
5 do 10 minut, czyli średniodystansowego biegu lekkoatletycznego. W przypadku bardziej długotrwałego wysiłku, na przykład 
podczas biegu długodystansowego, wskaźnik MAS umożliwia określenie wydajności organizmu z mniejszą precyzją, w zależności 

od wytrzymałości biegacza. Poprawa wskaźnika MAS jest niezwykle ważna dla wszystkich sportowców uprawiających dyscypliny wytrzymałościowe, takie 
jak (biegi długodystansowe i średniodystansowe) - uzyskanie poprawy rezultatów jest możliwe poprzez wykorzystanie treningów nazywanych „dzielonymi“ 
lub „interwałowymi“, obejmującymi serię intensywnych wysiłków w pobliżu wartości MAS (95-110%) oraz krótkich czasów wypoczynku (krótszych od czasów 
wysiłku i umożliwiających jedynie częściowy wypoczynek)
Istnieje wiele metod oceny wartości współczynnika MAS.
Wybrana przez nas metoda jest bardzo łatwa. Polega ona na przebiegnięciu dystansu 2000 m w jak najkrótszym czasie.
Jest to intensywny wysiłek. Przed przeprowadzeniem tego testu zalecane jest zasięgnięcie opinii lekarza. 

MAS estimation:

adjust

do the test

Po wybraniu maksymalnej prędkości aerobowej w menu „challenge“ i wciśnięciu przycisku OK, możesz rozpocząć test lub ręcznie 
wprowadzić wartość swojej maksymalnej prędkości aerobowej MAS, jeżeli ją znasz.
Wpisanie wartości MAS lub przeprowadzenie testu umożliwia korzystanie z opcji produktu, umożliwiającej określenie własnych zakresów 
docelowych (w trybie biegu wolnego lub treningu) na podstawie wartości procentowej MAS.

11.3.2. Przeprowadzenie testu terenowego
Wybierz „do the test“. 

ok

Zegarek wyświetla ekran wyszukiwania sygnałów satelitarnych i pasa do pomiaru tętna (tylko w modelu CW 700  GPS).
Zapoznaj się z rozdziałami 8.1. Wyszukiwanie sygnału satelitarnego i 8.2. Wyszukiwanie sygnału tętna (tylko w modelu CW 700  GPS), 
w których zamieszczone zostały wszystkie informacje dotyczące tego etapu.

ok Po znalezieniu sygnału satelitarnego, wybierz ok i wciśnij przycisk OK�

Jesteś gotowy do rozpoczęcia biegu. Wciśnij ponownie przycisk OK- rozpocznie się odliczanie trwające 3 sekundy, po którym 
powinieneś rozpocząć bieg.

Zegarek będzie wyświetlał widok „my indicators“, zawierający następujące informacje:
Dystans pozostały do pokonania, upływający czas, bieżąca prędkość i tętno (tylko w modelu CW 700  GPS).
W trybie testu MAS informacje te nie mogą zostać zmodyfikowane.

FINISH 1

Okienko pop up poinformuje użytkownika, że pokonał już 2000 metrów, po czym wyświetlony zostanie raport podsumowujący 
przeprowadzony test - aby przewijać wyświetlane informacje, wciskaj przycisk OK�

new MAS  
estimation:

save

delete

Na zakończenie raportu, możesz wybrać zapis wartości VMA lub odrzucić ją.
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restart

The test has
no value  
if paused

stop

Jeśli test zostanie przerwany przed pokonaniem dystansu 2000m, wartość MAS nie będzie mogła zostać obliczona.

12. Korzystanie z funkcji prowadzenia

Zegarek może prowadzić użytkownika po wcześniej zapamiętanej trasie. Widok „my route“ umożliwia wyświetlanie Twojego bieżącego 
położenia w odniesieniu do trasy oraz dystans pozostający do najbliższego punktu prowadzenia (way point).

Widok „my route“ jest dostępny zawsze, kiedy włączona została funkcja prowadzenia:
- W trybie wolnym, kiedy wybierzesz trasę.
- W trybie zawodów z ustaloną trasą.
- W trybie zawodów przeciwko samemu sobie.
- Kiedy wybierzesz opcję „go back“ po wcześniejszym wstrzymaniu sesji treningowej w dowolnym trybie.
- Kiedy korzystasz z opcji bezpieczeństwa powrotu do punktu początkowego trasy.

Jeśli funkcja prowadzenia nie została włączona, widok „my route“ nie jest dostępny.

12.1. Tworzenie i wybieranie trasy
12.1.1. Tworzenie trasy
Trasa może zostać utworzona na 2 sposoby:

Trasa składa się zawsze z określonego ciągu punktów prowadzenia, nazywanych także „way-points“, połączonych między sobą liniami prostymi.
Prowadzenie polega po prostu na wskazywaniu użytkownikowi trasy pomiędzy poszczególnymi punktami.

Trasa może zostać utworzona na 2 sposoby:
- w oprogramowaniu Géonaute software. 
- na podstawie wcześniejszej sesji treningowej.

12.1.1.1. W oprogramowaniu MyGeonaute

Należy przejść na stronę myGeonaute.com i upewnić się, że zainstalowane zostało oprogramowanie ONconnect.
Oprogramowanie ONconnect jest dostępne pod adresem: www.start.geonaute.com
Przejść do zakładki "Trasy". Zakładka umożliwia: 
- Odnalezienie tras z wcześniejszych sesji treningowych
- Utworzenie trasy poprzez wprowadzenie punktów odniesienia lub automatycznie
- Zaimportowanie pliku .kml lub .gpx
Aby przesłać trasę do pamięci produktu należy zaznaczyć wybrane trasy i kliknąć "Prześlij do mojego produktu". 
Następnie należy podłączyć produkt do komputera i uruchomić oprogramowanie ONconnect. 
Trasa zostanie automatycznie skopiowana do pamięci produktu i będzie dostępna w kategorii "Trasa" oprogramowania ONconnect.

Jeżeli odpowiedni element nie zostanie wyświetlony, należy kliknąć przycisk" Synchronizuj z myGeonaute.com"

Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć trasy z pamięci produktu za pomocą oprogramowania Onconnect. W tym celu należy je zaznaczyć i kliknąć 
symbol kosza.

next:
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12.1.1.2. Na podstawie wcześniej zapamiętanej sesji

W menu głównym wybierz library, my workouts. Wybierz sesję treningową, na podstawie której chcesz utworzyć trasę. Wciskaj  
przycisk ▼ aż do wyświetlenia „new route“, a następnie wciśnij przycisk OK� 

Trasa została utworzona na podstawie wybranej sesji treningowej. Jest ona obecnie zapamiętana w library, my routes.

12.1.1.2.1. Wybór trasy

options

route

ok Kiedy trasa została utworzona, wybierz „route“ po wejściu do trybu wolnego lub trybu biegu po trasie.

Wybierz trasę z dostępnej listy za pomocą przycisków ▲ i ▼, a następnie wciśnij przycisk OK

12.1.1.2.2. Kierunek trasy i okienka pop up prowadzenia

Po wybraniu trasy musisz wybrać kierunek jej pokonywania (normal lub reverse), a następnie wcisnąć przycisk OK�

Wybierz „tak“ lub „nie“, aby włączyć lub wyłączyć okienka pop-up prowadzenia i wciśnij przycisk OK�

Istnieją 2 różne rodzaje okienek pop-up prowadzenia:
 - Okienka pop-up kierunkowe 
 Umożliwiają tymczasowe wyświetlanie widoku trasy (12.3.1. Korzystanie z widoku trasy) podczas zbliżania się do punktu prowadzenia (way-point). 
Okienko pop-up pojawia się, kiedy użytkownik korzysta z innego widoku, niż „my route“, aby nie przegapił zmiany kierunku. Okienko znika po przejściu 
przez punkt prowadzenia.

 - Okienka pop–up błędów trasy (poza trasą, błędny kierunek). 
 Umożliwiają tymczasowe wyświetlanie komunikatu alarmowego, jeżeli użytkownik w znaczący sposób zejdzie z przewidywanej trasy lub zacznie posuwać 
się w nieprawidłowym kierunku. Tego rodzaju okienka pop-up mogą być wyświetlana niezależnie od bieżącego widoku, także w widoku trasy.

Aktywacja okienek prowadzenia powoduje automatyczne wyłączenie funkcji okienek pop-up zakresu docelowego oraz informacji dotyczących 
okrążenia, aby uniknąć możliwości nakładania się informacji dotyczących trasy i samego biegu. Niemniej jednak, nawet jeżeli okienka  
pop-up informacji dotyczących okrążenia nie są wyświetlane, informacje wybrane jako ustawienia w poszczególnych opcjach będą zapisywane i 
użytkownik może później odnaleźć je w raporcie z sesji treningowej. 

laps

map

delete

new route

my routes

Grand tour

guiding 
direction?

normal

reverse

no

Yes

guiding 
pop-up?
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Patrz rozdział 12.3.2. Korzystanie z okienek pop-up prowadzenia, w którym zamieszczone zostały szczegółowe informacje dotyczące okienek pop-up 
prowadzenia.

12.2. Przejście do punktu początkowego trasy

Po wybraniu trasy i opcji prowadzenia (kierunek trasy i okienka pop-up prowadzenia) oraz ewentualnie także innych dostępnych opcji trybu 
ustawiania parametrów, powróć do ekranu wyszukiwania sygnału satelitarnego.
Zaczekaj, aż zegarek wyszuka sygnał satelitarny (rozdział 8.1. Wyszukiwanie sygnału satelitarnego).

Domyślnie proponowany jest widok „my route“.
Zegarek będzie wskazywał kierunek (strzałka kierunkowa) oraz dystans do punktu początkowego wybranej trasy. Przerywana linia oznacza 
kierunek, w którym należy podążać, aby dojść z miejsca, w którym użytkownik się znajduje do punktu początkowego trasy.

Ponieważ zegarek nie jest wyposażony w kompas, należy zawsze poruszać się, aby strzałka mogła podążać za wyznaczonym kierunkiem.

Przyciski ▲ i ▼ umożliwiają odpowiednio powiększanie i pomniejszanie, czyli wyświetlanie trasy w sposób bardziej lub mniej szczegółowy

Zegarek zawiadomi Cię, kiedy dojdziesz do punktu początkowego trasy. Wówczas wciśnij przycisk OK�

12.3. Prowadzenie po trasie
Po dojściu do punktu początkowego, możesz być prowadzony wzdłuż całej dalszej trasy.

12.3.1. Korzystanie z widoku „my route“

Trasa jest wyświetlana w postaci jasnoszarej linii, na której znajdują się białe kółka oznaczające punkty prowadzenia (way-points). Najbliższy 
punkt do osiągnięcia jest oznaczony czarną obwódką. Odległość od tego punktu i jego kierunek są wyświetlane w górnej części ekranu.
Pokonana trasa jest wyświetlana kolorem czarnym. Znajdujesz się na prawidłowej trasie, kiedy obie linie nakładają się na siebie.

Ponieważ zegarek nie jest wyposażony w kompas, należy zawsze poruszać się, aby strzałka mogła podążać za wyznaczonym kierunkiem.

Przyciski ▲ i ▼ umożliwiają odpowiednio powiększanie i pomniejszanie, czyli wyświetlanie trasy w sposób bardziej lub mniej szczegółowy.

12.3.2. Korzystanie z okienek pop-up prowadzenia

Jeżeli zamierzasz przede wszystkim śledzić parametry swojego biegu w widoku „my indicators“ lub „my rhythm“, ale jednak równocześnie być prowadzony, 
musisz włączyć okienka pop-up prowadzenia (rozdział 12.1.1.2.2. Kierunek trasy i okienka pop-up prowadzenia).12.3.2.1. Okienka pop-up kierunkowe

Przy zbliżaniu się do każdego punktu prowadzenia zegarek będzie wyświetlał widok „my route“ i wskazywał kierunek oraz odległość od 
następnego punktu. 
Po przejściu punktu prowadzenia (way-point), widok „my route“ zniknie i wyświetlany będzie ponownie widok, z którego korzystałeś 
wcześniej, czyli „my indicators“ (rozdział 9.3.1. Moje wskaźniki) lub „my rhythm“ (rozdział 9.4.2. Mój rytm). W przypadku, jeśli punkty 
prowadzenia znajdują się blisko siebie, wyświetlany będzie nadal widok „my route“. 

12.3.2.2. Okienka pop-up informujące o zejściu z trasy

Jeżeli oddalisz się od zaplanowanej trasy, wyświetlone zostanie okienko pop-up zawierające odpowiedni komunikat.

Przerywana linia i strzałka kierunkowa będą prowadzić Cię po trasie.

12.3.2.3. Okienka pop-up alarmu nieprawidłowego kierunku

Jeżeli znajdujesz się na trasie, ale pokonujesz ją w przeciwnym kierunku, wyświetlone zostanie okienko pop-up „wrong way“.

Dopóki nie zaczniesz posuwać się w prawidłowym kierunku, strzałka kierunkowa będzie wskazywać w dół, a komunikat „wrong way“ 
będzie migać na wyświetlaczu.

ok

options

start:

you reached
the start line

press ok

next::

next:

out of track

next:

wrong way

wrong way
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13. Korzystanie z trybu rozciągania

Tryb rozciągania zawiera listę 16 pozycji, obejmujących 5 grup mięśniowych. Ćwiczenia dotyczące rozciągania są przedstawione  
w postaci schematu i mogą zostać zorganizowane w postaci listy, którą wystarczy następnie uruchomić, aby wykonywać kolejne ćwiczenia 
rozciągające.

Aby wyświetlić ćwiczenia rozciągające dla określonej grupy mięśni, wybierz ją i wciśnij przycisk OK�

Prezentowana jest pierwsza pozycja. Wciśnij przycisk ▼, aby wyświetlić pozostałe.
Jeśli pozycja jest zaznaczona, będzie wyświetlana na liście. Wciśnij dwukrotnie przycisk OK, aby usunąć daną pozycję z listy.
Jeśli pozycja nie jest zaznaczona, nie będzie wyświetlana na liście. Wciśnij dwukrotnie przycisk OK, aby dodać ją do listy.

playlist

Aby uruchomić listę ćwiczeń, wybierz „playlist“ i wciśnij przycisk OK�

W górnej części ekranu wskazywane są grupy mięśni, których dotyczą dane ćwiczenia rozciągające oraz numer pozycji w ramach każdej 
z grup.
Wybierz „option“, aby ustawić czas ćwiczeń rozciągających i liczbę powtórzeń.

Wybierz „play“ i wciśnij przycisk OK, aby uruchomić listę.

W ustawionym czasie zegarek będzie wyświetlał po kolei wybrane pozycje - będą one powtarzane zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami 
opcji listy. 

Dla każdej pozycji, zegarek wskazuje w razie potrzeby część ciała, której dotyczą ćwiczenia rozciągające oraz pozycję, jaką należy 
zachować przez określony czas.

Podobnie, jak w pozostałych trybach - wolny, trening i zawody - możesz w dowolnej wcisnąć przycisk OK, aby wstrzymać sesję treningową. Możesz 
wówczas wybrać jedną z proponowanych czynności, używając przycisków ▲ i ▼, a następnie zatwierdzić ją przyciskiem OK:
- Kontynuuj sesję.
- Zakończ sesję.
- Przejdź do następnego ćwiczenia rozciągającego.
- Powróć do poprzedniego ćwiczenia rozciągającego.
- Rozpocznij sekwencję od nowa.

14. Korzystanie z trybu „indoor“

W trybie zajęć w sali funkcja GPS jest wyłączona.

W tym trybie dostępny jest widok: „my indicators“. Wyświetlany jest czas od rozpoczęcia zajęć i międzyczas. 

133

00'50'' W modelu ONmove 710, jeżeli sygnał pasa do pomiaru tętna został znaleziony, w widoku „my indicators“ i „my rhythm“ wyświetlana jest 
również wartość tętna jako liczba uderzeń na minutę. Możesz wybrać zakres docelowy tętna jako jedną z opcji (patrz rozdział 9.1.1. Zakres 
docelowy). Jeżeli zakres docelowy nie został wybrany, zegarek będzie wskazywał, w jakim zakresie znajduje się użytkownik w zależności 
od jego tętna.

- Odpoczynek: poniżej 70% maksymalnej wartości tętna
- Wytrzymałość: od 70% do 80% maksymalnej wartości tętna.
- Odporność „miękka“: od 80% do 88% maksymalnej wartości tętna.
- Odporność „twarda“: powyżej 88% maksymalnej wartości tętna.

Informacje dotyczące wykrywania sygnału pasa do pomiaru tętna zostały zamieszczone w rozdziale 8.2. Wyszukiwanie sygnału pasa do pomiaru tętna�

15. Biblioteka

Dostępne w menu głównym menu „library“ umożliwia wyświetlanie i zarządzanie:
- szczegółowymi raportami z poprzednich sesji treningowych.
- Trasami, które utworzyłeś (rozdział 12.1.1 Tworzenie trasy).
- Pamięcią produktu.
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15.1. Wyświetlanie sesji treningowej
Po wybraniu „my workouts“, wybierz sesję, której dane mają zostać wyświetlone, używając przycisków  i �

1,87 km

18.10.11

Na początku listy znajdują się ostatnie dane. Możesz odnaleźć określoną sesję treningową za pomocą następujących 3 elementów:
- Data przeprowadzenia sesji.
- Tryb, w którym sesja została przeprowadzona (free, training, challenge).
- Dystans sesji treningowej.

Wciśnij przycisk OK, aby wyświetlić wybraną sesję treningową. Wyświetlone zostanie następujące menu:

Session: wyświetlenie ogólnego raportu z sesji treningowej.
Laps: view details of each lap (automatic or manual).
Map: wyświetlenie trasy (przycisk  umożliwia powiększenie, a przycisk  - pomniejszenie
Delete: usunięcie sesji treningowej.
New route: Tworzenie trasy na podstawie tej sesji treningowej. 

Wybranie „session“ umożliwia wyświetlenie dystansu, czasu, prędkości średniej i maksymalnej, spalonych kalorii i tłuszczu, różnicy 
poziomów oraz prędkości podczas podchodzenia pod górę i schodzenia w dół.
Przyciski  i  umożliwiają przewijanie tych informacji, a przycisk  umożliwia wyjście z widoku sesji treningowej.

Wybranie „lap“ umożłiwia wyświetlenie listy okrążeń, zawierającej numer okrążenia, dystans i międzyczas. Po wybraniu jednego z okrążeń 
za pomocą przycisków  i  , możesz wyświetlić te same informacje, co w przypadku sesji treningowej.

15.2. Wyświetlanie trasy
Po wybraniu menu „my routes“, możesz wybrać trasę za pomocą przycisków  i  �

Na początku listy znajduje się ostatnia utworzona trasa. Możesz odnaleźć trasę na podstawie następujących 3 elementów:
- Nazwa trasy, która może zostać wybrana w oprogramowaniu MyGeonaute lub utworzona na podstawie sesji treningowej.
- Rodzaj trasy.
- ługość trasy.

Po wybraniu trasy, możesz wyświetlić różnicę poziomów, wybierając „details“ lub usunąć te dane.

15.3. Wyświetlanie i zarządzanie pamięcią

Menu pamięć umożliwia wyświetlenie liczby godzin pozostających do zapisania w pamięci oraz zarządzanie pamięcią poprzez określenie 
częstotliwości zapisywania danych lub całkowite opróżnienie pamięci.

change sampling

clear all

remaining
Domyślnie zegarek zapisuje dane dotyczące sesji treningowej co 2 sekundy. Przy takiej częstotliwości zapisu danych, możliwe jest 
zapisanie w pamięci informacji dotyczących 33 godzin treningu. 
Wskaźnik poziomu zajętości pamięci określa, ile godzin zapisu pozostaje dostępnych.

Menu „change sampling“ umożliwia zmodyfikowanie ilości wolnego miejsca w pamięci. Możesz zwiększyć pojemność pamięci, wybierając 
częstotliwość zapisu danych wynoszącą 5 sekund.
Jeżeli chcesz uzyskać maksymalną precyzję zapisu danych, możesz wybrać częstotliwości zapisu danych wynoszącą 1 sekundę. W takim 
przypadku pojemność pamięci będzie dwukrotnie mniejsza w porównaniu do wartości domyślnej (zapis danych co 2 sekundy).
Aby zmienić pojemność pamięci, wybierz „change sampling“ i wciśnij przycisk OK. Przyciski  i  umożliwiają zwiększanie lub zmniejszanie 
częstotliwości zapisywania danych. Zmiana tego ustawienia będzie posiadać wpływ na liczbę dostępnych godzin zapisu.

Rozdziale 19.8. Pamięć zegarka bliska wyczerpania

16. Ustawienia

settings

Menu ustawień zawiera wszystkie parametry umożliwiające konfigurację zegarka i jej aktualizację.

16.1. Activity options
Opcje zajęć są odrębne dla każdego z trybów roboczych produktu (free, training, challenge) - są one dostępne w menu ustawień jedynie, kiedy zajęcia 
zostały wstrzymane.
Opcje zajęć są zawsze dostępne z ekranu wyszukiwania sygnału satelitarnego. Więcej informacji znajduje się w opisie poszczególnych trybów.

16.2. Personnalized interface

Menu umożliwia ustawienie wszystkich parametrów dotyczących wyświetlania informacji przez zegarek.

16.2.1. Wyświetlanie
W tym menu możesz skonfigurować widok „my indicators“, opisany szczegółowo w rozdziale 9.3.2. Widok „my indicators“�
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Możesz wybrać liczbę stron informacji, które mają być wyświetlane (od 1 do 4 stron)
 Następnie wybierz poszczególne strony, aby ustawić parametry informacji dla każdej z nich.

number of lines
on page

Ustaw liczbę informacji (od 1 do 4) na wybranej stronie.

Wybierz jedną z informacji, aby ją zmodyfikować i wciśnij przycisk OK�

Wyświetlona zostanie lista dostępnych wskaźników, których skrócona lista została tutaj przedstawiona.

Wybierz kategorię wskaźników za pomocą przycisków ▲ i  , a następnie wciśnij przycisk OK�
W zależności od wybranej kategorii wskaźników, możesz wybrać wartości bieżące, średnie, minimalne, maksymalne, dotyczące całej sesji treningowej lub 
pojedynczego okrążenia.
Wybierz odpowiednie elementy z listy używając przycisków ▲ i  k, a następnie wciśnij OK, aby potwierdzić lub  aby powrócić do poprzedniej strony.

Lista dostępnych wskaźników

1 Godzina: godzina
Pozostaw ten wskaźnik na jednej ze stron, jeżeli chcesz sprawdzać godzinę podczas sesji treningowej.

2 Stoper: stoper
- Od początku: od początku sesji.
- Okrążenie: od początku okrążenia.

3 Prędkość: prędkość w km/h
- Bieżąca: prędkość bieżąca.
- Średnia: prędkość średnia od rozpoczęcia sesji treningowej lub okrążenia.
- Maksimum: najwyższa prędkość od początku sesji treningowej lub okrążenia.

4 % MAS: prędkość wyrażona jako wartość procentowa maksymalnej prędkości aerobowej (maksymalna prędkość aerobowa musi zostać 
wcześniej ustawiona (rozdział 11.3. maksymalna prędkość aerobowa)
- Bieżąca: bieżąca wartość procentowa MAS.
- Średnia: średnia wartość procentowa MAS od początku sesji treningowej lub okrążenia.
- Maksimum: najwyższa wartość procentowa MAS od początku sesji treningowej lub okrążenia.

5 Rytm: rytm w minutach / km
- Bieżący: rytm bieżący.
- Średni: rytm średni od początku sesji treningowej lub okrążenia.
- Maksimum: najwyższy rytm od początku sesji treningowej lub okrążenia.

6 Dystans: przebyty dystans
- Suma: od początku sesji treningowej.
- okrążenie: od początku okrążenia.

7 Wysokość: Wysokość nad poziomem morza.

8 Kumulacja +: kumulacja dodatniej różnicy poziomów (z dokładnością wynoszącą + lub – 50 metrów)
- Suma: od początku sesji treningowej.
- okrążenie: od początku okrążenia.

9 Kumulacja –: kumulacja ujemnej różnicy poziomów (z dokładnością wynoszącą + lub – 50 metrów)
- Suma: od początku sesji treningowej.
- Okrążenie: od początku okrążenia.

10 Prędkość podch.: prędkość podchodzenia (pod górę) w metrach na godzinę
- Bieżąca: bieżąca prędkość podchodzenia.
- Średnia: średnia prędkość podchodzenia od początku sesji treningowej lub okrążenia.

11 Prędkość sch.: prędkość schodzenia (w dół) w metrach na godzinę 
- Bieżąca: bieżąca prędkość schodzenia
- Średnia: średnia prędkość schodzenia od początku sesji treningowej lub okrążenia

12 Tętno: tętno jako liczba uderzeń na minutę (tylko w modelu CW 700  GPS)
- Bieżące: bieżąca wartość tętna.
- Średnie: średnia wartość tętna od początku sesji treningowej lub okrążenia.
- Maksimum: najwyższa wartość tętna od początku sesji treningowej lub okrążenia.
- Minimum: najniższa wartość tętna od początku sesji treningowej lub okrążenia.

13 Wartość procentowa HR max: tętno wyrażone jako procent maksymalnej wartości tętna (HR max) (tylko w modelu CW 700  GPS)
- Bieżąca: bieżąca wartość procentowa HR max.
- Średnia: średnia wartość procentowa HR max od początku sesji treningowej lub okrążenia.
- Maksimum: maksymalna wartość procentowa HR max od początku sesji treningowej lub okrążenia.
- Minimum: minimalna wartość procentowa HR max od początku sesji treningowej lub okrążenia.
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Lista dostępnych wskaźników

14 Kalorie: zużyta energia, wyrażona jako liczba spalonych kilokalorii
- Od początku: od początku sesji treningowej.
- Okrążenie: od początku okrążenia.

Obliczenie zużycia kalorii jest zoptymalizowane dla biegu. 

15 Liczba kalorii/godzina: rytm zużycia energii, określony jako liczba kilokalorii spalonych na godzinę
- Bieżąca: bieżący rytm zużycia energii.
- Średnia: średni rytm zużycia energii od początku sesji treningowej lub okrążenia.
- Maksimum: najwyższy rytm zużycia energii od początku sesji treningowej lub okrążenia.

Obliczenie zużycia kalorii jest zoptymalizowane dla biegu. 

16.2.2. Fast Touch

Funkcja umożliwia wywołanie polecenia poprzez uderzenie palcami w ekran zegarka.
Rozwiązanie to jest szybsze i bardziej ergonomiczne, niż w przypadku konieczności wciskania przycisku odpowiadającego danej funkcji.

Możesz ustawić polecenie, które będzie przypisane do funkcji Fast Touch oraz jej wrażliwość. Wybierz jeden z 2 parametrów i kliknij OK, 
aby go zmodyfikować.

16.2.2.1. Funkcje Fast Touch
Funkcja Fast touch może zostać ustawiona jako off (wyłączona) lub jako jedna z 4 następujących opcji:
- Zaznacz okrążenie ręcznie.
-  Zmień widok: „my indicators“ => „my rhythm“ => „my session“ => „my route“. W rozdziałach poświęconych poszczególnym trybom: free, training, challenge 

i indoor& zamieszczone zostały szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych widoków.
- Zmiana stron wskaźników (rozdział 9.3.2. Widok „my indicators“).
- Włączanie podświetlenia.

Użycie funkcji Fast touch w odniesieniu do jednej z 4 powyższych opcji nie powoduje wyłączenia przycisków używanych w przypadku tych funkcji.

16.2.2.2. Wrażliwość funkcji Fast Touch
Możliwe jest ustawienie różnych poziomów wrażliwości funkcji Fast touch, od „smooth“ do „hard“.
Smooth touch: lekkie, suche dotknięcie wystarcza, aby wywołać funkcję. 
Hard touch: do wywołania funkcji konieczne jest mocniejsze dotknięcie zegarka. 

Niezależnie od wybranego poziomu wrażliwości, dotknięcie musi być suche i krótkie. Należy raczej dotykać ekranu końcówką palców, a nie 
powierzchnią płaską. Funkcja Fast Touch jest ustawiona w taki sposób, że reaguje raczej na lekkie, suche uderzenie, niż miękkie i mocne. 

16.2.3. Beeps

key press

pop-up alerts

on

on

Menu umożliwia włączanie i wyłączanie krótkich sygnałów dźwiękowych, emitowanych po naciśnięciu przycisku oraz sygnału dźwiękowego 
towarzyszącego wyświetlaniu okienek pop-up.
Po wybraniu „On“ sygnał dźwiękowy jest włączony, w przypadku wybrania „off“ - wyłączony.

16.2.4. Funkcja wibracji
Umożliwia on przypisanie wibracji do sygmału dźwiękowego, tak aby użytkownik nie przegapił ważnej informacji, kiedy znajduje się w otoczeniu o wysokim 
poziomie hałasu lub słucha muzyki podczas biegu.

16.2.5. Oświetlenie
Dostępne są 3 tryby oświetlenia
-  Przycisk podświetlenia: wciśnięcie przycisku podświetlenia  powoduje włączenie oświetlenia na 5 sekund. W trybie oświetlenia, każde wciśnięcie 

dowolnego przycisku powoduje przedłużenie podświetlenia o dodatkowe 5 sekund, aby ułatwić wprowadzanie ustawień w godzinach nocnych.
- Tryb nocny: wciśnięcie dowolnego przycisku powoduje włączenie oświetlenia
- Auto: w godzinach nocnych, zegarek automatycznie przełącza się do trybu nocnego, a w godzinach dziennych powraca do trybu przycisku podświetlenia.

Podświetlenie powoduje duże zużycie energii. Korzystanie z tej funkcji może spowodować szybkie wyczerpanie baterii zegarka.

16.3. Ogólne 

Parametry ogólne odpowiadają parametrom, które z zasady nie muszą być modyfikowane po początkowym ustawieniu podczas 
pierwszego korzystania z zegarka.

16.3.1. Język
Dostępne jest 7 języków: francuski, angielski, portugalski, niderlandzki, niemiecki, włoski, hiszpański.

16.3.2. Godzina
Należy ustawić godzinę odpowiadającą strefie czasowej, w której użytkownik się znajduje(godzinie dla danego kraju).
Wciśnij przycisk OK , a następnie ustaw kursor na godzinie. Ustaw godzinę za pomocą przycisków  i  , a następnie zatwierdź wprowadzoną wartość, 
wciskając ponownie przycisk OK Postępuj w taki sam sposób, aby ustawić minuty.
Godzina została ustawiona. Jeżeli zegarek odbiera sygnał satelitarny, godzina zostanie ustawiona automatycznie z dokładnością do sekundy, zgodnie z 
międzynarodowym sygnałem GPS, przy uwzględnieniu początkowych ustawień użytkownika, czyli jego strefy czasowej.
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16.3.3. Jednostki
Możesz wybrać system europejskich jednostek metrycznych (cm – km – g –kg) lub anglosaskich (ft – mi –oz – lb)

16.4. Użytkownik
Wprowadzenie parametrów użytkownika umożliwia optymalizację obliczania poszczególnych wartości:
- Gender: ustawienie to jest konieczne w celu obliczania ilości spalonych kalorii i tłuszczu.
- Date of birth: ustawienie to jest konieczne w celu obliczania teoretycznej wartości maksymalnej tętna.
- Weight: ustawienie to jest konieczne w celu obliczania ilości spalonych kalorii i tłuszczu.
- Height: ustawienie to jest konieczne w celu obliczania ilości spalonych kalorii i tłuszczu.
- HR max (tętno maksymalne) - tylko w modelu ONmove 710. 

Wartość ta jest domyślnie obliczana na podstawie wzoru 220 – wiek użytkownika. Jeżeli użytkownik zna tę wartość dokładniej, należy ją wpisać, ponieważ 
umożliwi to optymalizację obliczania ilości spalonych kalorii i tłuszczu oraz dokładniejsze określenie zakresów docelowych, wyrażonych jako wartość 
procentowa tętna maksymalnego.
Wartość może zostać zmierzona za pomocą pasa do pomiaru tętna podczas intensywnego, krótkotrwałego wysiłku. Po przeprowadzeniu rozgrzewki należy 
wykonać okrążenie bieżni z małą prędkością, następnie przebiec drugie okrążenie ze średnią prędkością i trzecie szybciej, maksymalnie przyspieszając na 
ostatnich 100 metrach. Należy zapisać wartość częstotliwości tętna zmierzoną na linii mety. Przed przystąpieniem do wykonania tego testu wymagającego 
wzmożonego wysiłku należy zasięgnąć opinii lekarza.
-  HR min (tętno minimalne) - tylko w modelu ONmove 710. 
Wartość umożliwia dokładniejsze obliczenie ilości spalonych kalorii i tłuszczu. Także ta wartość może zostać określona za pomocą pasa do pomiaru tętna. 
Najlepiej jest przeprowadzić ten pomiar w godzinach rannych, w stanie pełnego rozluźnienia, leżąc na łóżku.

16.5. Pas do pomiaru tętna (tylko w modelu ONmove 710)

Menu umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji pasa do pomiaru tętna.

16.5.1. Parowanie pasa do pomiaru tętna
Kiedy funkcja pasa do pomiaru tętna jest włączona, można przeprowadzić jego parowanie.

Fabrycznie zegarek jest dostarczany w stanie sparowanym z pasem do pomiaru tętna, który znajduje się w tym samym opakowaniu. Nie jest więc 
konieczne wykonywanie funkcji „parowania“. 
Funkcja „parowania“ powinna zostać wykorzystana w razie wymiany pasa.

Każdy pas do pomiaru pracy serca posiada niepowtarzalny numer identyfikacyjny, który nie może zostać zmodyfikowany. Kiedy pas jest 
stymulowany, automatycznie przesyła do zegarka swój numer identyfikacyjny. Pas do pomiaru pracy serca jest stymulowany począwszy 
od chwili, kiedy zostanie nawilżony i założony na klatce piersiowej.
Wciśnij przycisk OK jeden raz , kiedy pas jest założony, aby przesłać polecenia tekstowe zegarka i rozpocząć wyszukiwanie.

Podczas procedury parowania, należy oddalić się na odległość wynoszącą co najmniej 10 metrów od jakiegokolwiek innego pasa 
służącego do pomiaru tętna ant +, tak aby zegarek nie nawiązał połączenia z pasem wykorzystywanym przez inną osobę. 
Dotyczy to jedynie procedury parowania, a nie wyszukiwania pasa podczas do trybu free, training i challenge.

Zegarek powinien wyszukać pas po upływie kilku sekund. 
Wciśnij przycisk OK jeden raz, kiedy pas został znaleziony.

Jeżeli procedura parowania pasa zakończyła się niepowodzeniem, wciśnij przycisk OK - zegarek zaproponuje ponowne przeprowadzenie procedury.

Jeżeli po przeprowadzeniu kilku prób procedura parowania wciąż nie zakończyła się powodzeniem, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w 
rozdziale19.2. Wykrywanie pasa do pomiaru tętna�

16.5.2. Wyłączanie funkcji pasa do pomiaru tętna:
Jeżeli funkcja pasa do pomiaru tętna jest aktywna, można ją wyłączyć.
Jeżeli nie zamierzasz dłużej korzystać z pasa do pomiaru tętna, zaleca się wyłączenie tej funkcji, aby uniknąć wyszukiwania pasa za każdym razem podczas 
rozpoczynania sesji treningowej. Zapewnia to oszczędność czasu i większą trwałość baterii (podczas fazy wyszukiwania bateria zużywa dużo energii)
Wyłączenie funkcji pasa do pomiaru tętna w zegarku spowoduje usunięcie informacji i parametrów dotyczących tętna z poszczególnych menu zegarka. 

Wciśnij przycisk OK, kiedy funkcja została wyłączona.

16.5.3. Włączanie funkcji pasa do pomiaru tętna:
Jeżeli funkcja pasa do pomiaru tętna została wyłączona, możesz włączyć ją ponownie.
W takim przypadku zegarek ponownie przeprowadzi procedurę parowania (patrz rozdział 16.5.1. Parowanie pasa do pomiaru tętna)

16.6. Aktualizacja/utrzymanie

Menu aktualizacji i konserwacji umożliwia wyświetlenie wersji oprogramowania firmowego zegarka. Oprogramowanie firmowe stanowi 
wewnętrzny system operacyjny zegarka. Jest on stale udoskonalany, aby zapewnić użytkownikowi jeszcze większą przyjemność i łatwość 
obsługi produktu.

Po połączeniu produktu z komputerem program ONconnect sprawdza bieżącą wersję oprogramowania firmowego i informuje użytkownika, jeżeli dostępna 
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jest nowa wersja. W takim przypadku zalecane jest przeprowadzenie aktualizacji.

16.6.1. Aktualizacja produktu

Kiedy dostępna jest nowa wersja oprogramowania, specjalny element informacyjny pojawia się w kategorii "Ustawienia".
Aby przeprowadzić aktualizację produktu wystarczy kliknąć "Aktualizuj". 

Po przeprowadzeniu synchronizacji oprogramowania firmowego należy wyłączyć zasilanie produktu, a następnie włączyć go ponownie przyciskiem "ON".
Aktualizacja produktu zostanie przeprowadzona automatycznie. Należy zaczekać do zakończenia procesu aktualizacji, a następnie ponownie włączyć 
zegarek. Produkt został zaktualizowany!

Przed rozpoczęciem aktualizacji produktu zalecane jest wykonanie kopii wszystkich danych. Podczas aktualizacji
dane zostaną usunięte.

16.6.2. Konfiguracja początkowa 
Wybierz tę opcję, aby przywrócić początkowe ustawienia fabryczne zegarka. 
Wciśnij przycisk OK,aby przesłać informacje tekstowe zegarka i przywrócić konfigurację początkową.

Przywrócenie konfiguracji początkowej powoduje usunięcie danych z biblioteki oraz utworzonych treningów. W związku z powyższym, 
zalecane jest przesłanie wszystkich tych danych do oprogramowania Géonaute software przed przeprowadzeniem aktualizacji 
oprogramowania firmowego.

17. Funkcja bezpieczeństwa

Dostępne są 2 rodzaje funkcji:
- Powrót do początku poprzedniej sesji.
- Wyświetlenie współrzędnych GPS.

17.1. Powrót do punktu początkowego poprzedniej sesji

Funkcja umożliwia powrót do punktu początkowego lub końcowego jednej z poprzednich sesji. Umożliwia to odnalezienie drogi w razie 
zgubienia się w pobliżu wcześniej zapisanej trasy lub w przypadku zatrzymania się i zapisania bieżącej sesji treningowej, jeżeli nie jest już 
możliwy dostęp do funkcji „go back“.

1,87 km

18.10.11 Wybierz jedną z sesji zapisanych w pamięci.

Wybierz funkcję prowadzenia do punktu początkowego lub końcowego wybranej sesji treningowej.

17.2. Wyświetlanie pozycji wg współrzędnych GPS

N 50'38.7607'

E 003'08.6201'

'

'

Funkcja umożliwia podanie swojego położenia służbom ratunkowym w razie niebezpieczeństwa.
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18. Przesy³anie danych na myGeonaute
18.1. Instalacja oprogramowania ONconnect i utworzenie konta użytkownika myGeonaute

Należy wejść na stronę www.start.geonaute.com i postępować zgodnie z zamieszczonymi na niej wskazówkami.
Pod powyższym adresem dostępne jest oprogramowanie ONconnect oraz wszystkie informacje niezbędne dla początkujących użytkowników.

18.2. Przesyłanie danych dotyczących sesji treningowych

Aby przesłać z zegarka dane dotyczące sesji treningowych, należy wykonać następujące czynności: 
1 - Podłączyć produkt do jednego z portów USB komputera
2 - Uruchomić oprogramowanie ONconnect i zalogować się używając nazwy użytkownika i hasła
3 – Produkt zostanie automatycznie wykryty, a sesje treningowe będą wyświetlone na stronie "Sesja"
4 – Należy wybrać sesję lub sesje, które użytkownik zamierza przesłać, a następnie kliknąć "Prześlij do myGeonaute.com".

5 – Użytkownik będzie mógł następnie wyświetlać wszystkie szczegółowe dane swoich sesji treningowych po zalogowaniu się na koncie myGeonaute.com.

19. Rozwiązywanie problemów
19.1. Nienormalne wskazania prędkości i odległości

options

route

ok

Odległość wskazywana przez zegarek nie odpowiada znanej użytkownikowi odległości rzeczywistej.
Przed rozpoczęciem treningu należy koniecznie zaczekać, aż znaleziony zostanie sygnał satelitarny, tak aby dane dotyczące dystansu i 
prędkości były brane pod uwagę od samego początku sesji treningowej (rozdział 8.1. Wyszukiwanie sygnału satelitarnego). 
Nieprawidłowe warunki odbioru sygnału satelitarnego (w pobliżu budynku, pod drzewami) mogą spowodować zmniejszenie dokładności 
pomiaru. 

19.2. Wykrywanie pasa do pomiaru tętna (tylko w modelu ONmove 710)
Pas do pomiaru tętna nie został znaleziony:
- należy oddalić się na co najmniej 10 metrów od innych potencjalnych użytkowników pasa do pomiaru tętna. Przybliżyć pas do zegarka
- Prawidłowo założyć nawilżony pas (rozdział 4. Zakładanie pasa do pomiaru tętna).
- Sprawdzić aktywację czujnika w ustawieniach zegarka (rozdział 16.5.3. Włączanie funkcji pasa do pomiaru tętna).
- Ponownie przeprowadzić parowanie: Ustawienia / pas do pomiaru tętna (rozdział 16.5.1. Parowanie pasa do pomiaru tętna).
- Wymienić baterię w pasie (rozdział 23. Wymiana baterii w pasie do pomiaru tętna).

19.3. Nieprawidłowe wskazania tętna (tylko w modelu ONmove 710)
Należy sprawdzić, czy pas jest założony prawidłowo, a czujniki są nawilżone (rozdział 4. Zakładanie pasa do pomiaru tętna).

Występujące w otoczeniu produktu zakłócenia elektromagnetyczne mogą sprawić, że wyniki pomiaru tętna będą tymczasowo niestabilne lub niedokładne. 29



W większości przypadków mogą one występować w pobliżu linii wysokiego napięcia, trakcji kolejowych, świateł sygnalizacji drogowej, odbiorników 
telewizyjnych, silników pojazdów, niektórych rodzajów silnikowego wyposażenia sportowego, telefonów komórkowych, monitorów komputerowych, kuchenek 
mikrofalowych lub podczas przechodzenia przez bramki zabezpieczające.

Inne przyczyny, które mogą zakłócać pomiar częstotliwości tętna: 
-  Sparowanie z pasem należącym do innego użytkownika. Należy oddalić się na co najmniej 10 metrów od innych użytkowników i ponownie przeprowadzić 

operację parowania Ustawienia / pas do pomiaru tętna (rozdział 16.5.1. Parowanie pasa do pomiaru tętna).
- Odzież uderzająca pas lub silnie naładowana elektrostatycznie.
- Gęste owłosienie klatki piersiowej.
- Zabrudzenie pasa. 
W przypadku, jeśli pomiar częstotliwości tętna jest niestabilny, należy sprawdzić, czy problem nie został spowodowany jednym z powyższych czynników.

19.4. Dane dotyczące tętna nie są wyświetlane lub bez wartości (tylko w modelu ONmove 710)
-  Jeżeli funkcja pasa do pomiaru tętna została wyłączona, informacje lub parametry związane z tą funkcją nie będą dłużej wyświetlane(rozdział  16.5.3. Włączanie 

funkcji pasa do pomiaru tętna).
-  Jeżeli czujnik nie został wykryty, zegarek będzie wyświetlał kropkowaną linię zamiast informacji dotyczących tego czujnika. (rozdział 19.2. Wykrywanie 

pasa do pomiaru tętna ).
-  W razie przerwania transmisji danych pomiędzy pasem a zegarkiem, na ekranie będzie wyświetlany przez kilka sekund symbol „000000“.

19.5. Bateria zegarka jest bliska wyczerpania

17:03 11

18   10 2011. .

Wyświetlana w trybie godziny ikona baterii miga. 
Bateria jest bliska wyczerpania i musi zostać doładowana (rozdział 2. Ładowanie baterii).

Okienko sygnalizujące wyczerpanie baterii jest wyświetlane, kiedy pojemność baterii spada do 20%, a następnie do 10%. Bateria zegarka 
musi zostać doładowana (rozdział 2. Ładowanie baterii).

19.6. Przywracanie konfiguracji początkowej
Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w rozdziale 16.6.2 przed przywróceniem konfiguracji początkowej w menu settings, upgrade / maintenance, 
default settings.

19.7. Zegarek jest zablokowany, żadna funkcja nie działa
Wciśnij i przytrzymaj przez ponad 10 sekund przycisk  - zegarek zostanie wyłączony. Wciśnij ponownie przycisk  , aby włączyć zegarek.

19.8. Pamięć zegarka bliska wyczerpania
Oznacza, że maksymalna ilość danych, które mogą zostać zapisane w pamięci, określona jako liczba okrążeń (Laps) zostanie wkrótce 
osiągnięta. Zalecane jest usunięcie sesji treningowych.
Podobne okienko pop-up, określające jednak liczbę godzin, a nie okrążeń, oznacza, że maksymalna pojemność pamięci określona jako 
liczba godzin zostanie wkrótce osiągnięta. Także w tym przypadku zalecane jest usunięcie sesji treningowych. Patrz rozdziały 15.1. 
Wyświetl sesję i 15.3. Wyświetl i zarządzaj pamięcią�

20. Podsumowanie dostępnych funkcji

ONmove 510 ONmove 710
Tryb wolny
Automatyczne informacje dotyczące okrążenia
Zakres docelowy prędkości
Zakres docelowy rytmu
Zakres docelowy wartości MAS

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tryb treningu interwałowego z zakresem docelowym 
Tryb treningu typu piramida z zakresem docelowym 

Tak
Tak

Tak
Tak

Tryb zawodów (z wirtualnym przeciwnikiem)
- Bieg wolny
- Bieg po trasie 
- Bieg przeciwko samemu sobie

Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak

Tryb w sali Tak Tak

Tryb rozciągania Tak Tak

Funkcje prowadzenia
Powrót do punktu początkowego
- W linii prostej
- Po trasie
Prowadzenie po trasie zaimportowanej 
Prowadzenie po trasie utworzonej na podstawie wcześniejszej sesji

Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak
Tak

Funkcja pasa do pomiaru tętna Nie (produkt nie może być używany  
z pasem do pomiaru tętna)

Tak

Funkcja przyspieszeniomierza Nie (produkt niezgodny) Nie (produkt niezgodny)

Interfejs
Menu w 7 językach
Tryb wibracji
Fast touch (wywoływanie funkcji poprzez dotknięcie ekranu) 

Tak
Nie
Nie

Tak
Tak
Tak

low battery

10  remaining 

continue

delete session

45 laps till arrival

30



21. Charakterystyka techniczna

ONmove 510 ONmove 710 Pas służący do pomiaru tętna
Układ scalony GPS Sirf Star 3 Sirf Star 3

Szczelność IPX 7. Produkt opracowany z myślą 
o zapewnieniu odporności na silne 
opady deszczu, pochlapanie wodą i 
przypadkowe zanurzenie w wodzie, 
ale nieprzeznaczony do uprawiania 

pływania lub sportów wodnych

IPX 7. Produkt opracowany z myślą 
o zapewnieniu odporności na silne 
opady deszczu, pochlapanie wodą i 
przypadkowe zanurzenie w wodzie, 
ale nieprzeznaczony do uprawiania 

pływania lub sportów wodnych

1 ATM szczelność na padający 
deszcz i ochlapanie wodą

Czas działania 

Czas ładowania od 0% do 100%

16 godzin w trybie pracy (bez 
oświetlenia i wibracji)

5 dni w trybie oszczędzania energii

3 godz. 30 min. 

16 godzin użytkowania  
(poza podświetleniem i trybem 

wibracyjnym)

5 dni w trybie oszczędzania energii

3 godz. 30 min. 

2 lata (po 4 godziny użytkowania 
tygodniowo)

Pamięć
Zapis/1 sek.
Zapis/2 sek.
Zapis/5 sek.
Liczba okrążeń
Liczba sesji treningowych

16 godzin
33 godziny
84 godziny

2000
100

16 godzin
33 godziny
84 godziny

2000
100

ONmove 510 ONmove 710 Pas służący do pomiaru tętna
Zakres dozwolonych wartości :
Strefa docelowa częstotliwości tętna
Zakres docelowy prędkości :
Zakres docelowy rytmu
Informacja dotycząca okrążenia jako 
dystans
Informacja dotycząca odległości na 
okrążeniu

Odległość w trybie zawodów
Prędkość w trybie zawodów

Maksymalna liczba sesji treningu 
typu piramida

Maksymalna liczba powtórzeń 
podczas treningu

Maksymalna liczba serii podczas 
treningu

29 - 250 uderzeń na minutę
0,0 - 99,9 km / godz
59’00’’ – 1’00’’/km

0,1 – 99,9 km

15’’ to 99:59’59’

0,1 – 99,9 km
0.0 - 99.5 km / godz.

16 sekcji

99

6

29 - 250 uderzeń na minutę
0.0 - 99.9 km / godz.

59’00’’ – 1’00’’/km
0.1 - 99.9 km

15’’ to 99:59’59’’

0.1 - 99.9 km
0.0 - 99.5 km / godz.

16 sekcji

99

6

Protokoły komunikacyjne

Zasięg transmisji 3 m podczas użytkowania
10 m podczas przypisywania

3 m podczas użytkowania
10 m podczas przypisywania

3 m podczas użytkowania
10 m podczas przypisywania

Temperatury robocze od -10°C do 50°C od -10°C do 50°C od -10°C do 50°C

Bateria Bateria litowo-jonowa Bateria litowo-jonowa Bateria CR 2032

Waga 75 g. 75 g. 52 g�

Transmisja danych do komputera
- Trasa
- Krzywa prędkości
- Krzywa wysokości
- Krzywa tętna

Zgodność z Google Earth

Tak
Tak
Tak
Nie

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

22. Kompatybilne akcesoria

ONmove 510 ONmove 710
Pas do pomiaru tętna Ant + Nie Tak
Przyspieszeniomierz Nie Nie

31



23. Wymiana baterii pasa do pomiaru tętna (tylko w modelu ONmove 710)

Symbol „przekreślony kosz” oznacza, że ani produkt ani baterie nie mogą być wyrzucane do śmieci komunalnych. Podlegają one 
zbiórce selektywnej. Baterie a także zużyty sprzęt elektroniczny należy złożyć w autoryzowanym punkcie zbiórki zajmującym się 
recyklingiem. Utylizacja odpadów elektronicznych pozwala chronić środowisko i Twoje zdrowie.

  Urządzenie spełnia wszystkie wymogi rozdziału 15 przepisów dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. Jego funkcjonowanie spełnia dwa 
poniższe warunki:
- 1. Urządzenie nie powoduje żadnych niekorzystnych zakłóceń.
- 2 Urządzenie jest odporne na działanie jakichkolwiek zakłóceń zewnętrznych, które mogłyby sprawić jego nieprawidłowe funkcjonowanie.

Urządzenie zostało poddane testom i uznane za zgodne z przepisami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z postanowieniami rozdziału 15 
przepisów FCC. 
Przepisy te zapewniają odporność na działanie zewnętrznych zakłóceń w zakresie wykorzystywania w pomieszczeniach mieszkalnych. To urządzenie 
wytwarza, wykorzystuje i emituje energię o częstotliwości radiowej i jeżeli nie zostanie zainstalowane zgodnie z niniejszą instrukcją, może spowodować 
zakłócenie transmisji radiowych. Producent nie jest jednak w stanie zagwarantować, że w przypadku konkretnej instalacji nie wystąpią jakiekolwiek zakłócenia. 

Jeżeli urządzenie powoduje jakiekolwiek zakłócenia pracy odbiorników radiowych lub telewizyjnych, należy sprawdzić to wyłączając i ponownie włączając 
urządzenie, a następnie spróbować wyeliminować zakłócenia, postępując w następujący sposób:
- Zmienić kierunek lub przestawić antenę odbiorczą.
- Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do innego gniazdka sieciowego niż to, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktować się ze sprzedawcą lub technikiem wyspecjalizowanym w zakresie sprzętu radiowo-telewizyjnego.
Uwaga:
Przeprowadzenie jakichkolwiek przeróbek lub modyfikacji, które nie zostały zatwierdzone przez firmę Décathlon może spowodować odwołanie udzielonego 
użytkownikowi zezwolenia na korzystanie z urządzenia.

24. Wskazówki dotyczące użycia

25. Gwarancja
OXYLANE udziela początkowemu nabywcy produktu gwarancji dotyczącej wad materiałowych lub produkcyjnych. Produkt jest objęty dwuletnim okresem 
gwarancyjnym, liczonym od daty zakupu. Prosimy o zachowanie faktury, która jest dowodem zakupu.
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, zarysowania lub pęknięcia obudowy spowodowanego nagłym uderzeniem.
W okresie gwarancyjnym urządzenie będzie naprawiane bezpłatnie przez autoryzowany serwis lub wymienione (zgodnie z uznaniem dystrybutora).

Find your rhythm, enjoy your run.
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26. Prosimy o kontakt z naszą firmą
Oczekujemy na Państwa informacje i sugestie dotyczące jakości, funkcjonalności lub wykorzystywania naszych produktów: www.geonaute.com.
Zobowiązujemy się do udzielenia Państwu odpowiedzi w możliwie jak najkrótszym terminie.

33
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27. Spis treści
A
Action (trening)  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15
Activities �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6
Akcesoria ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������32
Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego (firmware)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27
Aktywuj (pas do pomiaru tętna) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27 
Alarmy

Sygnał dźwiękowy i wibracje ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25
Zakres docelowy treningu �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7

Altitude
Display ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������24
Wyświetl sesję  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23

Auto lap �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7

B
Bateria �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������32

C
Calm down (training) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
Calories

Display ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������24
Wyświetl sesję  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23
Użytkownik (ustawienia) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������26

Charakterystyka techniczna ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������31
Challenge  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17
Częstotliwość akcji serca

Display ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������24
Wyświetl dane  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23
Tętno maksymalne  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������26
Tętno minimalne (spoczynkowe) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������26
Zakres docelowy  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7

Czyszczenie (pas) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������33
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