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PLONCOACH 100

7. Umieścić czujnik w bransoletce i upewnić się, że 
2 strzałki są wyrównane na wprost siebie

Uwaga: Wymiana baterii powoduje zresetowanie czasu i daty.  Należy zsynchro-
nizować ONcoach 100 z aplikacją ONcoach,  aby ustawić ponownie czas i datę 
przed ponownym użyciem. Dane są zachowywane.

9.2. Wkładanie czujnika w bransoletkę

Umieścić czujnik w bransoletce i upewnić się, że 2 strzałki są wyrównane na 
wprost siebie
9.3 Środki ostrożności
ONcoach 100 został zaprojektowany do stosowania w sporcie i rekreacji. Został 
on opracowany i przetestowany w celu zapewnienia wiarygodnego oszacowania 
swojej firmy, a za największą liczbę użytkowników. Informacje dostarczane 
przez to urządzenie są jednak charakter orientacyjny i nie powinny być wykor-
zystywane w celach medycznych.
- Czas działania baterii może ulec skróceniu w przypadku intensywnej 
eksploatacji.
- Długotrwała ekspozycja na działanie słonej wody lub wody uzdatnianej che-
micznie może ograniczyć odporność urządzenia na działanie wody.
- Nieprawidłowy montaż czujnika może spowodować utratę szczelności.
- ONcoach 100 zawiera drobne elementy, które mogą stwarzać ryzyko 
zadławienia.
- W przypadku połknięcia baterii należy natychmiast skonsultować się z leka-
rzem, ponieważ istnieje ryzyko powstania poważnych obrażeń ciała.

9. KONSERWACJA

9.1 Wymiana baterii 

W czasie normalnego użytkowania ONcoach 100 powinien działać do 6 
miesięcy. Istnieje możliwość sprawdzenia poziomu naładowania akumulatora po 
podłączeniu do aplikacji ONcoach.

1. Wyjmowanie czujnika z 
bransoletki

2. Obrócić pokrywę baterii o 1/4 obrotu

3. Wyjąć zużytą baterię za 
pomocą czarnego języczka

4. Umieścić baterię CR2032 w ONcoach 
100, zwracając uwagę, aby umieścić biegun 
ujemny na zewnątrz

5. Zamknąć pokrywę, wyrów-
nując 2 strzałki.

6. Obrócić pokrywę baterii o 1/4 obrotu

Aby wyłączyć rejestrację, należy nacisnąć 2 razy przycisk. 2 lampki kontrolne 
obracają się w lewo, wskazując wyłączenie rejestracji.

Przy kolejnej synchronizacji, aplikacja ONcoach poprosi o wybranie dyscypliny i 
wyliczy automatycznie kalorie spalone w czasie treningu.
Chód lub bieg są rozpoznawane automatycznie a informacje o odległości i 
prędkości są wyliczane automatycznie.

Gdy tryb treningu jest włączony, transfer danych do smartfona oraz 
wyświetlanie czasu i wskaźnika celu nie są możliwe.
Po naciśnięciu przycisku, wskazanie lampki informuje, że włączono 
tryb treningu. 

8. PAROWANIE Z NOWYM SMARTFONEM

Do stosowania z nowym smartphone należy powiązać ponownie ONcoach 100:

1. Uruchom tryb parowania.

2 s

Długie naciśnięcie aż do pojawienia animacji

2. Uruchom aplikację Decathlon autokarów i postępuj zgodnie z instrukcjami, 
aby powiązać ONcoach 100.

6.2. Sprawdzanie czasu

Godzina: Lampka kontrolna 
Minuta: Miganie lampki kontrolnej
W przypadku, gdy lampka kontrolna godzin i minut 
są w tym samym położeniu, miga tylko jedna lampka 
kontrolna.

10h35

6.3. Wyświetlanie wskaźnika celu dziennego

25% 75%

Po realizacji 100% celu, ONcoach 100 wyświetla animację 
z gratulacjami

7. POMIAR AKTYWNOŚCI  I JAKOŚCI SNU

7.1 Pomiar aktywności - chodu w trybie dziennym

ONcoach 100  wykrywa automatycznie chód. Nie ma konieczności wykonywa-
nia jakichkolwiek czynności, aby uruchomić ten pomiar.

7.2 Pomiar jakości snu 
ONcoach 100  wykrywa automatycznie moment zasypiania i budzenia się. Nie 
ma konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności, aby uruchomić ten 
pomiar.
7.3 Tryb treningu 

ONcoach 100 pozwala rejestrować parametry w czasie uprawiania sportu i 
chodzenia.
Aby uruchomić rejestrację sesji treningowej, należy 2 razy nacisnąć przycisk.
2 lampki kontrolne obracają się w prawo, wskazując uruchomienie rejestracji. 

             

3. Uruchomić aplikację ONcoach
4. Utworzyć konto lub zalogować się, jeżeli konto już utworzono.
5. Postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby sparować ONcoach 100 
z kontem ONcoach

5. SYNCHRONIZACJA DANYCH Z APLIKACJĄ ON-
COACH
1. Włączyć Bluetooth w telefonie
2. Uruchomić aplikację ONcoach
3. Umieścić ONcoach 100 w pobliżu telefonu, synchronizacja odbywa się 
automatycznie.

6. CZAS I CEL DZIENNY 

6.1 Wyświetlanie godziny i celu dziennego

Wyświet-
lanie 

oznaczeń

0.5 s 3 s

Wyświetla-
nie czasu

Wyświetlanie 
wskaźnika celu

2 s

1. ZAWARTOŚĆ

Czujnik Bransoletka

2. PREZENTACJA

Przycisk
Kontrolka

 

Wskaźnik zakładania 
bransoletki

Pokrywa baterii

Przycisk
Krótkie naciśnięcie: wyświetlanie godziny i celu
Podwójne naciśnięcie: włączanie i wyłączanie rejestracji sesji treningowej

3. ZAPIĘCIE BRANSOLETKI
Pamiętaj, aby umieścić wskaźnik w górę, aby prawidłowo ukierunkować swoją 
ONcoach 100

4. PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Obrócić pokrywę baterii o 1/4 obrotu

2. Należy przejść na stronę start.geonaute.com na smartfonie i pobrać aplikację 
ONcoach (dostępną również w Apple Store i Google Play).


