PL

ONmove 50

1 Pomoc

Powrót /
Stop

Sygnał GPS: M
 iga = wyszukiwanie sygnału
Stale świeci = włączony
Alarm włączony
Poziom akumulatora
Start /
Pauza /
Zatwierdzanie
Godzina

Podświetlenie
W lewo
lub „-”

W prawo
lub „+”

2 Pierwsze użycie
■■ Uruchomienie

► Naciśnij długo

■■ Postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie, patrz 1 , aby
ustawić język (FR, EN, DE, ES, IT, PT, NL, ZH), datę, godzinę i
jednostki.

3 Tryb „CZAS”
Naciśnij
■■ Przejście do trybów: Trening/ ►
►
Wybierz tryb:
lub
Biblioteka / Ustawienia
► Zatwierdź:
■■ Wyświetlenie daty i poziomu ► Naciśnij
lub
lub
naładowania akumulatora
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4 Tryb „TRENING”
■■ Przejście do trybu TRENING ►patrz 3
Wyszukiwanie sygnału GPS odbywa się automatycznie (czas
trwania: maks. 2 min.):
- Należy ustawić się w odosobnionym miejscu, z dala od okolicznych
budynków.
- Nie wykonywać żadnych ruchów podczas wykrywania sygnału.
INFORMACJA: Aby nie przeprowadzać wyszukiwania, naciśnij
.

■■ Rozpoczęcie sesji
■■ Pauza

► Naciśnij
► Naciśnij
Naciśnij
lub , aby
■■ Wyświetlanie odległości*,  
►
przechodzić
pomiędzy różnymi
prędkości*, godziny, kompasu
informacjami
■■ Zatrzymanie treningu
► Naciśnij , a następnie
■■ Zapisanie sesji treningowej w ► Naciśnij
lub
(aby nie
bibliotece
dokonywać zapisu).
(*) Tylko w przypadku treningów na zewnątrz.

5 Tryb „BIBLIOTEKA”
■■ Przejście do Trybu BIBLIOTEKA ►patrz 3
Naciśnij , następnie 1
■■ Wejście do biblioteki
►
lub 2
1 Przeglądanie biblioteki
► Naciśnij
■■ Przeglądanie zapisanych
Naciśnij
lub ,
► następnie A lub B
informacji
A ■■ Wyświetlanie szczegółów wpisu. ► Naciśnij
■■ Przeglądanie zapisanych
informacji (czas trwania,
lub .
► Naciśnij
odległość*, średnia prędkość*).
Naciśnij
lub , a
B  ■■ Kasowanie zapisu
► następnie
■■ Zatwierdź
► Naciśnij
Naciśnij
lub , a
2 Kasowanie dziennika
► następnie
■■ Zatwierdź
► Naciśnij
(*) Tylko w przypadku treningów na zewnątrz.

6 Tryb „USTAWIENIA”
■■ Przejście do ustawień ►patrz 3
■■ Wybór elementu do
 aciśnij
►N
ustawienia
■■ Zatwierdzenie wyboru
► Naciśnij

lub

■■ Postępuj według pojawiających się na ekranie wskazówek,
patrz 1 , aby ustawić informacje.
ALARM = ustawianie godziny alarmu i włączanie / wyłączanie
alarmu
TIME = ustawianie godziny
DATE = ustawianie daty
SOUND = włączanie / wyłączanie dźwięku (oprócz alarmu)
UNITS = ustawianie jednostek (cm/kg lub in/lb)
LANGUAGE = ustawianie języka
ABOUT = wersja wewnętrznego oprogramowania oraz numer seryjny
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7 Wyłączanie alarmu
■■ Wyłączanie alarmu

► Naciśnij dowolny klawisz (oprócz

INFORMACJA: Alarm zostaje wyłączony, lecz jest nadal aktywny.

8 Wyłączanie zegarka
■■ Podczas treningu
■■ Ze wszystkich
innych ekranów

9

► Naciśnij długo .
► Naciśnij , aby potwierdzić
aciśnij długo , aż do wyłączenia
► N
zegarka.

Komunikaty

Pamięć zapełniona:
„Nadpisz wcześniej zapisaną informację”
= Zatwierdź

=Z
 arządzaj biblioteką, patrz 5

Brak zapisanych danych!

Wyszukiwanie sygnału GPS, patrz 4

Parametry techniczne
Szczelność
Waga
Autonomia
Całkowity czas ładowania
Pamięć
Skalowanie
Temperatura działania
Akumulator

IPX 7 (odporność na zanurzenie w
wodzie na głęb. 1 metra podczas 30
min.)
52 g, 0,1 lb, 1,8 oz
7 godzin w trybie GPS
7 godzin w trybie czasowym
2 godziny 30 minut
7 sesji
1 punkt / 5 sekund
10~60 °C, 50~140 °F
litowo-jonowy

Potrzebujesz pomocy? ► support.geonaute.com
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).

Niniejszym OXYLANE oświadcza, że urządzenie ONmove 50 jest zgodne z podstawowymi
wymaganaiami i innymi zaleceniami zawartymi w dyrektywie 99/5/WE. Pełna treść dokumentu znajduje
się na stronie internetowej: www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity
Symbol „przekreślonego kosza” oznacza, że ani produkt ani baterie nie mogą być wyrzucane
do odpadów komunalnych. Podlegają one zbiórce selektywnej. Zużyte baterie i urządzenie
elektroniczne powinny być pozostawione w autoryzowanym punkcie zbiórki w celu poddania
ich recyklingowi. Zapewnia to ochronę środowiska naturalnego oraz zdrowia użytkownika.

Zużyte baterie powinny być pozostawione w punkcie zbiórki w celu poddania ich recyklingowi.

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