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KOMPATYBILNOŚĆ
Pas pulsometru Dual Belt przesyła sygnał rytmu serca z wykorzystaniem dwóch technologii
bezprzewodowych:
■■ANT+
■■Bluetooth® Smart
KOMPATYBILNOŚĆ Z TECHNOLOGIĄ BLUETOOTH® SMART
Ten pas jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami wykorzystującymi protokół Bluetooth® Smart
(lub Bluetooth® 4.0).
Kompatybilność należy sprawdzić u dostawcy urządzenia.

W przypadku korzystania z pasa w połączeniu z telefonem należy również sprawdzić:
ÎÎczy wersja systemu operacyjnego jest aktualna:

-- Android: wersja 4.3 lub nowsza
-- iOS: iPhone wersja 4s lub nowsza
-- Windows Phone: wersja 8.1 lub nowsza
ÎÎczy aplikacja jest kompatybilna z pasami Bluetooth® Smart. Należy zasięgnąć informacji u
dostawcy aplikacji.
Orientacyjną listę telefonów kompatybilnych z pasem można znaleźć pod adresem:
support.geonaute.com/bluetooth
KOMPATYBILNOŚĆ Z TECHNOLOGIĄ ANT+
Ten pas jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami wykorzystującymi protokół ANT +.
Kompatybilność należy sprawdzić u dostawcy urządzenia lub pod adresem: www.thisisant.com/directory
W przypadku korzystania z pasa w połączeniu z telefonem należy również sprawdzić, czy
aplikacja jest kompatybilna z pasami ANT+.
Należy zasięgnąć informacji u dostawcy aplikacji.

ZAKŁADANIE PASA
1 – Zwilżyć czujniki pasa.
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2 – Umieścić pas na klatce piersiowej i zacisnąć.

STREFA ODBIORU SYGNAŁU PULSOMETRU
Zaleca się umieścić zegarek lub telefon w poniższej strefie odbioru w celu zapewnienia prawidłowego odbioru
sygnału pasa:

50 cm
1967 inches

50 cm
1967 inches
50 cm
1967 inches

100 cm
3937 inches
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KORZYSTANIE Z PASA W POŁĄCZENIU Z URZĄDZENIEM BLUETOOTH® SMART
KORZYSTANIE Z PASA W POŁĄCZENIU Z TELEFONEM BLUETOOTH® SMART
1 – Po założeniu pasa aktywować usługę Bluetooth® w ustawieniach telefonu.
Akcesoria Bluetooth® Smart nie pojawiają się na liście urządzeń Bluetooth ®. W związku z tym
pas nie jest wyświetlany na liście.
2 – Uruchomić wybraną aplikację sportową.
Upewnić się, że jest ona kompatybilna z pasem Bluetooth® Smart.
3 – W przypadku pierwszego uruchomienia należy sparować pas z aplikacją.
Usługa parowania pozwala na wykrycie pasa przez aplikację.
Zazwyczaj parowania urządzeń dokonuje się z poziomu ustawień aplikacji.
Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi aplikacji.
4 – Po wykryciu pasa przez aplikację można zacząć uprawiać sport
KORZYSTANIE Z PASA W POŁĄCZENIU Z INNYM URZĄDZENIEM BLUETOOTH® SMART
Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi aplikacji.

KORZYSTANIE Z PASA W POŁĄCZENIU Z URZĄDZENIEM ANT+
KORZYSTANIE Z PASA W POŁĄCZENIU Z TELEFONEM ANT+ SMART
1 – Uruchomić wybraną aplikację sportową.
Upewnić się, że jest ona kompatybilna z pasem ANT+.

2 – W przypadku pierwszego uruchomienia należy sparować pas z aplikacją.
Usługa parowania pozwala na wykrycie pasa przez aplikację.
Zazwyczaj parowania urządzeń dokonuje się z poziomu ustawień aplikacji.
Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi aplikacji.

3 – Po wykryciu pasa przez aplikację można zacząć uprawiać sport.
KORZYSTANIE Z PASA W POŁĄCZENIU Z INNYM URZĄDZENIEM BLUETOOTH® SMART
Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi aplikacji.
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WYMIANA BATERII

INFORMACJE PRAWNE
DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE
DECATHLON niniejszym oświadcza, że urządzenie Dual Belt jest zgodne z głównymi wymogami i
innymi rozporządzeniami wypływającymi z dyrektywy 1999/5/WE.
Deklaracja zgodności WE dostępna na stronie:
http://support.geonaute.com/fr-FR/declaration-de-conformite
RECYKLING
Symbol «przekreślony kosz na śmieci» oznacza, że zarówno urządzenie jak i zawarte w
nim akumulatory nie mogą traktowane jak zwykły odpad domowy i wyrzucane do kosza.
Podlegają one selektywnej segregacji śmieci.
Po zużyciu akumulatora czy też samego urządzenia, należy je wyrzucić do odpowiedniego
pojemnika z materiałami do recyklingu. Takie traktowanie odpadów umożliwia ochronę
środowiska i zdrowia człowieka. Zużyte baterie powinny być pozostawione w punkcie zbiórki
w celu poddania ich recyklingowi.
KONTAKT
Pozostajemy do Państwa dyspozycji odnośnie uwag dotyczących jakości, funkcjonalności lub użytkowania
naszych produktów: http://support.geonaute.com
Odpowiemy na Państwa zapytania najszybciej jak to możliwe.
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Made in Taiwan
Fabricado em Taiwan
Произведено в Тайване
İmal edildiği yer Tayvan
台湾制造
臺灣製造
ผลต
ิ ในไตห
้ วน
ั

商标 Geonaute
以下标示仅在中国大陆地区适用
迪脉 (上海) 企业管理有限公司,
上海市浦东新区银霄路393号五层东侧
邮编:201204
产品等级：合格品
质检证明：合格

IMPORTADO PARA O BRASIL POR IGUASPORT Ltda
CNPJ : 02.314.041/0001-88
540-0011 大阪市中央区農人橋1-1-22 大江ビル10階
ナチュラムイーコマース株式会社
台灣迪卡儂有限公司
台灣台中市408南屯區大墩南路379號
諮詢電話 : (04) 2471-3612
Импортер: ООО «Октоблу»,141031, Россия, Московская
область, Мытищинский район, МКАД 84-й км., ТПЗ «Алтуфьево»,
владение 3, строение 3, +7(495)6414446
для занятий спортом
TURKSPORT Spor Urünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti
Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu
0B Blok 01 Bakırköy 34146 Istanbul, TURKEY

