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"Dit product behoort tot de nieuwst generatie hartslagmeters. 

trainingssessies nog meer pit geeft.

modi waarin het profi el van de verschillende sessies aangepast is aan uw doelen (wellicht 
heeft u dit al eens gezien bij een hardloopband, waarop u kunt kiezen uit verschillende 
hardlooptrajecten).

kiest de duur van de oefening, en de training kan beginnen! i 

De sessie bevat een trainingsprofi el dat is afgestemd op uw doel (bijv. gewichtsverlies vraagt 
om een lange training op een lage intensiteit...loopt u te snel, dan wordt u moe, en dat is niet de bedoeling).

De hartslagmeting meet de frequentie van uw hartslag en controleert of u wel in de doelzone traint. Op 
basis hiervan wordt u aangegeven om sneller dan wel langzamer te gaan tijdens de training. De doelzone 
zal steeds veranderen, waardoor uw hartritme steeds binnen gecontroleerde waarden zal variëren. Dat is 
bijzonder gunstig voor de vorm, de gezondheid en de stevigheid van uw lichaam (het speelt met name bij 
cardiotraining een grote rol).

Aan het einde van de training geeft het horloge u een volledig overzicht van de training. Het laat de gebruikte 
calorieën en de gemiddelde en maximale hartslagwaarden zien, en geeft een cijfer tussen nul en 20. Hoe 
hoger dit getal, hoe eff ectiever de trainingssessie was die u heeft uitgevoerd. De volgende training probeert 
u uzelf te verbeteren door dit getal te overtreff en...

Het product is zeer eenvoudig in gebruik. Het beschikt over een navigatiemenu (zoals een mobiele telefoon), 
en is dus gemakkelijk te bedienen. Het heeft ook een geheel nieuwe stoff en en gecodeerde 'digitale 
heartwear', een prettige borstband die functioneert zonder interferenties.

Ontdek op de volgende pagina's alle mogelijkheden, en beleef nog meer plezier aan uw hardlooptraining.
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Dit product beschikt over een eenvoudig navigatiesysteem dat onderverdeeld is in menu's, 
net als een mobiele telefoon.
Met behulp van de pijlen UP en Down navigeert u door de menu's.
Kies in elk menu de gewenste optie, en bevestig met .
U kunt ook teruggaan, of naar een vorige tak in het menu gaan met behulp van de toets 

.

Deze hartslagmeter bestaat uit een horloge en een borstband. Het horloge is ontworpen om tijdens het sporten in een 
gematigd klimaat aan de pols gedragen te worden of in een houder op de fiets te worden geplaatst. 

Alle voorwaarden voor gebruik staan beschreven aan het begin van deze handleiding.

Dit apparaat is ontwikkeld voor sportieve en recreatieve activiteiten.  Het is geen apparaat voor medisch 
gebruik.  De informatie in deze gebruiksaanwijzing dient uitsluitend als advies en mag in geval van 
medische problemen alleen gebruikt worden in overleg met uw arts. 

Voor sporters die een goede gezondheid genieten, geldt dat de maximale hartslagwaarde en persoonlijke 
trainingszones van vitaal belang zijn bij het opstellen van een efficiënt en risicoloos trainingsprogramma.

Het is raadzaam het advies van uw arts of gezondheidsdeskundige op te volgen met betrekking tot 
maximale hartslagwaarde, bovenste en onderste grenswaarde van de hartslag en aan leeftijd, conditie en 
doelstellingen aangepaste frequentie en duur van de training.

Doordat radiogolven storingen kunnen veroorzaken raden wij dragers van een pacemaker af een hartslagmeter te gebruiken 
die van deze technologie gebruik maakt. 

Het plaatsen van de borstband wordt aan het begin van de handleiding nauwkeurig beschreven ( ). De borstband 
functioneert tegelijkertijd als sensor en als zender. De hartslagband meet het potentiaalverschil aan de oppervlakte van de 
huid dat ontstaat door het kloppen van uw hart. Vervolgens stuurt de band de 
informatie via radiogolven naar het horloge.  De kwaliteit en nauwkeurigheid van 
de meting evenals het draagcomfort tijdens het sporten hangen af van een goede 
bevestiging.  In het schema ziet u dat de zwarte rubberen vlakjes aan weerszijden 
van het centrale deel van de borstband de sensoren zijn.

Wanneer de borstband op de juiste plek zit, wordt het signaal van de hartslagfrequentie doorgegeven aan het horloge. Indien 
het horloge zich binnen het ontvangstbereik bevindt ( ), dan wordt de hartslagfrequentie weergegeven, en worden 
ook andere gegevens zichtbaar, zoals doelzone, trainingsintensiteit..., zodat u de training optimaal kunt monitoren.
Indien de hartslag niet verschijnt op het scherm: 
- Verklein de afstand tussen borstband en horloge.
- Controleer of de borstband wel goed zit, pas zo nodig aan, en bevochtig de sensoren grondig.

- Controleer de batterijen, met name die in de borstband.
)

De sensoren niet op sterk behaarde plaatsen aanbrengen.
Onder koude en droge klimaatsomstandigheden kan het zijn dat de borstband iets langer nodig heeft om 
goed te kunnen werken. Dit is geen abnormale reactie. De sensoren hebben een laagje zweet nodig om goed 
contact met de huid te kunnen maken.
Aan het begin van de meting is het mogelijk dat het horloge gedurende ongeveer 20 seconden een extreem 
hoge waarde aangeeft. Dit wordt veroorzaakt doordat het algoritme in werking wordt gesteld.  De melding 
in de display stabiliseert zich na korte tijd en geeft dan de normale waarde aan.
Neem de nodige voorzorgsmaatregelen door het textiele deel van de borstband vast te maken aan de 
daarvoor bedoelde opening in de band. Houdt bij bevestiging van de borstband een vinger achter de riem.



82 83

Fri 16.07.09

N
L

SECTIE 1:  

De tijd wordt weergegeven als hoofdgegeven. Naast het hoofdgegeven ziet u op de onderste regel   aanvullende informatie: 

Ga van de ene naar de andere door op  UP  of  .

De tijd, de datum, het alarm en de tweede zonetijd stelt u in via het menu  )

   NB : 

hartslagfrequentie verschijnt een foutmelding.

Wanneer in de trainingsfunctie de stopwatch wordt gestart of het alarm wordt geactiveerd, dan verschijnt    naast de tijd.  
( TIME FUNCTIES - SECTIE 8 ) . Wanneer gedurende 5 minuten geen knop wordt ingedrukt,  dan verdwijnt de secondeweergave 
 , waardoor de batterijen langer meegaan. Druk op een willekeurige toets om deze  informatie weer in beeld te krijgen.
Alarm:
Indien het alarm is ingesteld en ingeschakeld, dan verschijnt er een symbool    naast de tijd. 

Wanneer de ingestelde alarmtijd is bereikt, dan knippert het symbool, geeft het horloge een geluidssignaal af en verschijnt het 
volgende scherm : 

Op de 2e regel van het scherm wordt de optie   weergegeven: Door op   te drukken 
kunt u het alarm 5 minuten later nog eens laten afgaan. Drukt u op een andere knop, dan stopt het 
alarm, en gaat het de volgende dag om dezelfde tijd af.

Licht:
Om op een bepaald moment de verlichting in te schakelen, drukt u 3 seconden op  Het scherm wordt 3s verlicht. Deze 
functie vraagt veel energie van de batterij.

 
Voor sporters die 's nachts hardlopen, beschikt het horloge over een interessante instelling waarmee eventuele coachinggegevens 
ook 's nachts kunnen worden waargenomen. 
In de modus  ( , stelt u de parameter   in op  zodat het scherm bij elke willekeurige druk op 
de knop of bij elke manipulatie oplicht. Ook deze instelling vergt veel van de batterijen. Nadat het horloge vijf uur is gebruikt, 
gaat het automatisch over op de modus  . 

SECTIE 2:  

In dit scherm wordt de hartslagfrequentie en de hoofdinformatie weergegeven. Naast het hoofdgegeven ziet u op de onderste 
regel aanvullende informatie: 

Datum Alarm Tweede zonetijd Hartslag

Stopwatch Gemiddelde 
hartslagfrequentie 

vanaf de start van de 
stopwatch

Verbruikte calorieën 
vanaf de start van de 

stopwatch

Datum Tijd
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Met borstband

In deze modus zoekt het horloge automatisch naar de borstband ( ).
indien u de borstband niet draagt, kan de informatie over de hartslag niet worden weergegeven. er worden 3 streepjes 
weergegeven op de plaats van de hartslag.

Wanneer u de borstband draagt, maar er geen hartslaginformatie wordt weergegeven: controleer of de sensoren van de 
borstband vochtig zijn en juist geplaatst zijn. Verlaat de modus, kort en ga weer terug in de modus , zodat het zoeken 
naar de borstband opnieuw wordt gestart. Indien de borstband nog steeds niet wordt gevonden, koppel dan het horloge en 
de borstband opnieuw (
borstband en het horloge opnieuw met elkaar .

De instelling van de tijd en de datum regelt u in het menu  ( )
Voor een correcte berekening van het calorieverbruik, is het noodzakelijk dat u uw persoonlijke gegevens correct 

invult in het menu  en  ( )

NB: 

 naast de hartslag.

de stopwatch te zijn gestart. Zodra de stopwatch wordt gestart, zal het horloge dit punt zien als de start van uw training.

de gegevens van de activiteit in te voeren in het menu SET-UP. Indien de gegevens onsamenhangend lijken, controleer dan 
of de instellingen juist zijn.

SECTIE 3: 

Dit cardiohorloge is een bijzondere, motiverende en persoonlijke coach. Het beschikt over automatische 
programma's met trainingsprogramma's die zijn afgestemd op uw doelen. 

trainen, zonder dat u geblesseerd raakt: u haalt uw doelen met plezier, loopt op de juiste snelheid, en 
boekt vooruitgang zonder dat u uitgeput raakt.
U verbrandt niet de meeste vetten wanneer u 'tot het gaatje gaat' met hardlopen, en u wordt niet 
sneller wanneer u uren achter elkaar doorloopt totdat u uitgeput bent. De juiste snelheid, en de juiste 
duur voor het juiste doel: zo houdt u plezier in het sporten, en blijft u gemotiveerd om uw doelen 
te halen.

     Volgende sessie: 
kies deze optie, en kies vervolgens een van de 3 verschillende trainingsprogramma's: 

, )
, )

, )

     Last session: 
in dit deel vindt u een uitgebreid overzicht van uw laatste afgelegde training. Het is een compleet 
rapport van de laatste training.
Deze functie wordt opnieuw gestart zodra de stopwatch op 0 wordt gezet en opnieuw wordt 
ingeschakeld.
Het overzicht van de training varieert op basis van de door u gekozen training. Een volledige 
beschrijving van de informatie van elke modus bevindt zich in de betreffende secties ( of , 
afhankelijk van de gekozen modus).

     Koppeling: 

Indien uw horloge uw borstband niet kan vinden, dan kunt u met deze optie handmatig een koppeling 
tussen de borstband en het horloge tot stand brengen ( ) .
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SECTIE 4:  

Net als vele anderen, wilt u graag gewicht verliezen en werken aan een sportieve lichaamsbouw. Dit progamma is precies wat 
u nodig heeft. 

 

Om tijdens duursporten aan de benodigde energie te komen, beschikt het lichaam over twee 
belangrijke energieroutes:

koolhydraatvoorziening  (produceert energie op basis van suiker dat opgeslagen is in de cellen)
 vetvoorziening (verbranding van vetten)

Voor het lichaam is het omzetten van vetten in energie moeilijker en minder rendabel qua energie dan het omzetten van 
suikers. 
Het lichaam zal dus pas na een bepaalde tijd (als het een langere inspanning verwacht) overgaan tot de vetverbranding, en dan 
nog alleen als de inspanning niet te intensief is. In het tegenovergestelde geval (bij een intensieve inspanning), zal het lichaam 
niet genoeg energie uit de vetten kunnen halen om aan de directe energiebehoefte van de spieren te kunnen voldoen. Er wordt 
dan gebruik gemaakt van de 'gemakkelijke reserves' : de suikers, die worden gebruikt tot de voorraden op zijn. Als de voorraad 
op is, ontstaat een enorme honger die het onmogelijk maakt om verder te stoppen, de welbekende hongerklop na 60 tot 90 
minuten intensief sporten.

Het wordt algemeen aangenomen dat het lichaam pas met de vetverbranding begint na 30 minuten sporten bij de optimale 
intensiteit, d.w.z. in de lage trainingszone van een duurtraining ( ). Normaalgesproken kunt u bij deze intensiteit de 
training 1u30 tot 2 u volhouden. Dit kan betekenen dat u hardloopt met een zeer laag tempo, of dat u wandelt met een hoog 
tempo op een terrein met lichte hoogteverschillen.

Het profi el van de training "LOSE WEIGHT"  : 

het bevat een korte warming-up, en vervolgens een   lange  periode van gelijkmatige inspanning.
Tijdens de oefening zal de hartslagmeter u vragen om specifi ek in een bepaalde inspanningszone te 
trainen.
Omdat bij u bij deze training langere tijd met een lage comfortabele hartslag dient te trainen op een 
laag intensiteitsniveau, kan het voorkomen dat u tijdens de training uw snelheid moet aanpassen om te 
voorkomen dat uw hartslag teveel stijgt.

De sessie starten

Controleer eerst of u alle   individuele parameters  (lengte, gewicht...) correct heeft ingevoerd, en voer ook alle benodigde 
gegevens in met betrekking  tot uw specifi eke sportsessie  (sport, materiaal etc.) in het menu  ( ).
Controleer ook of u de borstband op de juiste wijze heeft aangebracht om uw borst, en verifi eer of de hartslag wordt 
weergegeven (bijv. in de modus  ( ).

Nadat u de modus   in het menu   heeft gekozen, heeft u 2 opties: 

Of

training wordt automatisch bijgewerkt).
Vergeet in beide gevallen niet dat deze training, om eff ectief te zijn, langer dan 30 minuten dient te duren.
De weergegeven sport is de sport die u heeft ingesteld in het menu  , maar u kunt dit hier nog wijzigen.
Kies nu in het menu de optie   en de timer start vanaf de duur die u heeft ingesteld. De training begint!

tot stand te brengen ( )

Tijdens de training

De standaard weergave voor de modus   is:
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Good Rythm

2/4

::

Wanneer de intensiteit  te hoog   
wordt,  dan verschijnt er 

een dunne lijn  die tot voorbij 
de zwarte zone loopt.

Is de intensiteit  te laag  dan 
verschijnt er een  smalle 

streep  onder de zwarte zone.

Is de intensiteit  correct :     
dan verschijnt er een  

dubbele streep   tot aan 
de zwarte zone.

Aan het einde van elk slot hoort u een beep, en ziet u op het scherm hoeveel slots u correct heeft afgerond in verhouding 
met het totale aantal afgeronde slots, evenals het % van de doeltreff endheid waarmee het afgeronde slot is uitgevoerd (tijd in 
doelzone t.o.v. totale tijd)...

U was  te snel. U was  te langzaam. Tempo correct

...en waarschuwt u waarop u zich moet instellen voor het volgende slot.

Voor het volgende 
slot  tempo verlagen

Voor het volgende 
slot  tempo verhogen

Blijf op  deze snelheid

 NB: Omdat de beoogde intensiteit per slot verschilt, kan het voorkomen dat u voor het huidige slot te snel heeft gelopen, 
maar dat u voor het volgende slot toch moet versnellen.

Met  UP  en  kunt u andere weergaven kiezen tijdens de training.

weergegeven op de hoofdregel.

De training is verdeeld in 20 'slots' waarin u zich aan een bepaalde trainingsintensiteit dient te houden, 
zoals aangegeven in de zwarte zones (variabele doelzone). Hoe hoger de zones in het diagram worden 
weergegeven, hoe hoger de intensiteit. 
Tijdens uw training zal de gemiddelde trainingsintensiteit per slot worden weergegeven in de vorm 
van streepjes.

Het doel is gelijkmatig te trainen op 'de juiste intensiteit'.
Op de eerste regel ziet u de actuele informatie: 
Indien '  + ' verschijnt, is uw intensiteit te hoog. Verlaag het tempo.  
Indien '   - ' verschijnt, is uw intensiteit te laag. Verhoog het tempo
Traint u in de doelzone, dan verschijnt   : ga zo door.

In het diagram wordt uw gemiddelde intensiteit tijdens het slot weergegeven door een lijn:
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...en waarschuwt u waarop u zich moet instellen voor het volgende slot.

Dit is een vereenvoudigde weergave voor een ander trainingstype.

Op de bovenste regel wordt het aantal te verbruiken calorieën weergegeven.
Op de middelste regel wordt het aantal calorieën weergegeven dat vanaf het 
begin van de oefening is verbruikt.
De resterende tijd van de oefening wordt weergegeven op de onderste regel.

Dit laatste gegeven kan interessant zijn en motiverend werken tijdens een klassieke training om 
gewicht te verliezen (laat de animaties verschijnen, zodat u regelmatig de intensiteit van de oefening 

Het is eveneens mogelijk, bijv. voor de meer getrainde sporter, om de 
animaties te verbergen (modus  ) en deze weergave te 
gebruiken om op een zelfgekozen intensiteit te lopen, en te proberen zo 
snel mogelijk het beoogde doel voor energieverbruik te halen. Dit is niet de 
ideale intensiteit om vet te verbranden, maar het is een soort spel, waarbij zo 
snel mogelijk het doel bereikt dient te worden. Hoe hoger de intensiteit, hoe 
sneller het doel bereikt wordt. 

Deze weergave toont u constant de coach.

U ziet de huidige doelzone van de training, een  +  of een  - , indien u boven (+) 
of onder (-) uw beoogde trainingsritme traint.

De hart-coach geeft met zijn animaties aan wanneer u het tempo dient 
te verhogen of te verlagen, en wanneer uw tempo correct is (zie schema 
voorgaande pagina)

Tot slot geeft de laatste regel aan in hoeverre uw huidige hartslag overeenkomt 
met de ingestelde doelzone.

Nadat de timer is gestopt, wordt de training automatisch beëindigd. U kunt nu beslissen om door te gaan 
door met   te antwoorden op de vraag   

eindrapport van de training worden de 2 periodes (training en totale training) apart opgeslagen.

 te drukken. U zet hiermee de timer op 
pauze. Vervolgens kunt u weer beginnen door kort op   te drukken, of stoppen met de training door langere tijd op  
te drukken. . Kies vervolgens uit de opties   om de training op te slaan, of  NO(EXIT)  om te stoppen zonder een 
trainingsrapport op te slaan.

Het horloge laat u nu het trainingsrapport zien:
in de modus gewichtsverlies bevat het rapport de volgende onderdelen: 
Trainingstype  ( )
Datum trainingssessie

De werkelijke trainingscurve van uw sessie (u ziet een grafi sche weergave van de werkelijke intensiteit 

de trainingszone heeft getraind).

Een paragraaf  laat de statistieken zien die tijdens de training zijn gemeten door het product
ot aan de handmatige of automatische beëindiging van de training)

aantal te langzame slots.

Als u vervolgens na de ingestelde training nog verder gegaan bent met de training, dan geeft de 
paragraaf  u een overzicht van de inspanning: 

per uur
eid verbrande vetten in grammen tijdens de gehele training
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Druk nu op  om terug te gaan naar de modus  .
Uw trainingsrapport wordt opgeslagen, en u kunt het bekijken op het scherm in de modus ' .

NB: dit rapport wordt gewist wanneer er een nieuwe trainingssessie wordt gestart.

verbruikte calorieën en verbrande vetten: 
deze twee waarden gaan niet altijd samen op.
U kunt ver boven uw doelzone uitkomen voor wat betreft het aantal verbruikte calorieën, maar 
toch een relatief lage waarde hebben voor de verbrande vetten. Hoe kan dat? : ofwel u heeft te 
intensief getraind, ofwel u heeft niet lang genoeg getraind. U heeft veel energie verbruikt,.....
maar op basis van suikers. U heeft uw koolhydraatvoorraden uitgeput, maar u heeft uw 
vetreserves niet gebruikt.

Inspanning en aanvulling: 
uw vetreserves bevatten waarschijnlijk voldoende energie om 1000 km achter elkaar te kunnen lopen, maar uw suikerreserves 
zijn snel uitgeput (ze zijn meestal voldoende om 1u tot 1u30 te kunnen sporten). 
Let erop dat u de energievoorraden tijdens langdurende training aanvult door af en toe een granenreep te nemen of een 
isotoon drankje te drinken.
Probeer geen gewicht te verliezen door de koolhydraten tijdens de inspanning niet aan te vullen. U raakt dan vermoeid en 
uitgeput. Het verlies van vetten daarentegen zorgt ervoor dat u op een gezonde manier gewicht verliest. Let er op dat u 

verbeteren.
Het apparaat toont u het aantal verbrande calorieën. Op basis hiervan kunt u ongeveer berekenen hoeveel koolhydraten u 
dient in te nemen om de tekorten aan te vullen en zo te voldoen aan uw doelstellingen. De voorkeur gaat uit naar complexe 
koolhydraten (zetmeel, maltodextrine...) in plaats van eenvoudige koolhydraten (sacharose, fructose, glucose..), omdat ze voor 
langere tijd energie afgeven zonder dat uw verteringssysteem ontregelt raakt.
De serie producten voor de duursport van   bieden met name complexe koolhydraten en zijn speciaal ontwikkeld om 
de verliezen te compenseren die tijdens langdurige inspanningen ontstaan.
Een ander belangrijk punt dat niet vergeten mag worden  is vochtinname. Fysieke inspanning ontrekt vocht aan uw lichaam, en 
het dorstgevoel komt pas later opzetten. Het is dan al te laat om het vochttekort nog adequaat aan te vullen. Drink tijdens de 
inspanning regelmatig kleine hoeveelheden.

SECTIE 5:  

Dit programma biedt u een training met een gevarieerde intensiteit en is zowel geschikt voor de sporter die zich op een 
wedstrijd voorbereidt, als voor de sporter die dynamische, stimulerende trainingen wil uitvoeren. In deze training gaat u soms 
behoorlijk diep, waardoor u vooruitgang boekt op het gebied van kracht en loopsnelheid.

De hieronder gegeven adviezen zijn een aanwijzing voor gezonde en sportieve personen, die geen ziekteverschijnselen 
vertonen. We raden u dringend aan om het advies van een arts in te roepen voor het instellen van de exacte trainingszones.

 
Indien u doeltreff end en veilig wilt trainen, is het noodzakelijk om kennis te nemen van een 
aantal fysiologische trainingsprincipes. 

Belangrijke waarden:
Voor optimale trainingsresultaten is het belangrijk dat u weet wat uw  maximale hartslag is 

Deze wordt uitgedrukt in slagen per minuut (bpm) 
U kunt een schatting maken van de HRmax met de volgende berekening: 

Een andere belangrijke waarde die u moet kennen 
Om de rusthartslag te bepalen, blijft u na het ontwaken liggen. Blijf zo rustig mogelijk liggen, en meet na enkele minuten 
uw hartslagfrequentie.

Herhaal dit enkele dagen, en bereken het gemiddelde van deze metingen.

Het verschil tussen uw maximale hartslag en  uw rusthartslag wordt hartslagreserve genoemd.
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Deze waarde geeft uw inspanningsvermogen weer. 
Het gebruik van deze waarden kan u helpen een nauwkeurig trainingsplan op te stellen met doelzones die uitgaan van deze 
waarde.

Trainingszone
Gedurende een trainingsprogramma waarbij u aan uw fi theid werkt, geven verschillende trainingszones verschillende specifi eke 
resultaten voor verschillende doelen. Het percentage van verbruikte energie afkomstig uit suikers of uit vetten verandert met 
de intensiteit van de training.

In de  zone voor uithoudingsvermogen (normaalgesproken 
 traint de sporter de basisconditie, 

legt hij lange afstanden af en traint hij zijn algehele 
duurvermogen. Het is de snelheid die u langer dan een uur kunt 
volhouden. Bij de verbranding wordt voor een deel gebruik 
gemaakt van vetten. Hoe langer de training duurt, hoe meer 
vetten er worden gebruikt.

In de  
 traint de sporter voor een sterker hart, voor sterkere 

spieren, voor een hogere gemiddelde snelheid op een bepaalde 
afstand, en voor een grotere weerstand bij grote inspanningen. 
Het is de snelheid die u gebruikt bij een 5 tot 10 km-wedstrijd. 
Deze snelheid voelt niet meer comfortabel aan, en u wordt snel 
moe. De energie wordt voornamelijk uit suikers gehaald, met 
name indien u deze snelheid niet langer dan een half uur kunt 
volhouden.

Het principe bestaat eruit om het lichaam vooruitgang te laten boeken door training. Dit gebeurt door periodes van intensieve 
training af te wisselen met periodes van herstel. Het lichaam probeert zich in te stellen op de volgende inspanning door het 
spierweefsel, het cardiovasculaire systeem en het ademhalingstelsel aan te passen. Het bereidt zich voor op de volgende 
training.
Na een bepaalde aanpassingsperiode (enkele weken of maanden), bent u sterker, is uw conditie verbeterd en loopt u 
sneller.
Dit principe werkt alleen indien de training intensieve, oncomfortabele trainingssessies bevat die slechts vol te houden zijn 
omdat ze kort zijn en gevolgd worden door herstelfases. Het is belangrijk om de hartslag in deze herstelfases te laten dalen. De 
trainingssessies zijn dan ook kort (tussen de 30 minuten en 1 uur) zodat het lichaam tot de uiterste grens kan gaan.

Het profi el van de 'CARDIO TRAINING' is als volgt : 

het begint met een korte warming-up om het hart en de spieren aan een intensieve inspanning te laten 
wennen.
Daarna volgen er fases die geleidelijk intensiever worden, afgewisseld met herstelfases (piramidesysteem), 
waarbij in de hoogste weerstandszones wordt getraind.
Tot slot 1 slot waarbij de intensiteit tegen het maximale inspanningsniveau aan ligt.
Vervolgens wordt de intensiteit  langzaam afgebouwd, en wordt de oefening rustig afgerond.

De aanbevolen totale duur is 30 tot 60 minuten. 
Deze oefening is gebaseerd op de afwisseling van de inspanningsniveaus, waarvoor sterk variërende trainingsritmes noodzakelijk 
zijn. Hoe korter de overgang tussen de verschillende snelheidsniveaus van 2 slots, hoe doeltreff ender het trainingseff ect.

De sessie starten

Controleer eerst of u alle   individuele parameters  (lengte, gewicht...) correct heeft ingevoerd, en voer ook alle benodigde 
gegevens in met betrekking  tot uw specifi eke sportsessie  (sport, materiaal etc.) in het menu  ( ).
Controleer ook of u de borstband op de juiste wijze heeft aangebracht om uw borst, en verifi eer of de hartslag wordt 
weergegeven (bijv. in de modus  ( ).

We raden u eveneens aan voldoende te drinken voordat u start met uw trainingssessie, en extra voeding mee te nemen tijdens 
de training (een energiereep-  of gel voor snelle energie), om een eventuele hongerklop te voorkomen. Bij deze inspanningsvorm 
maakt het lichaam vrijwel uitsluitend gebruik van de suikerreserves, en verbrandt het slechts een kleine hoeveelheid vetten.

Hartslag
frequentie

HRmax = 
220 - leeftijd

HRrest

Weerstand
Uithoudingsvermogen HRreserve = 

inspannings-
vermogen
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Good Rythm

2/4

Nadat u heeft gekozen voor de modus  in het menu  , kunt u de volgende 
waarden instellen: 

NB: 

De ondergrens van de weerstandszone is de bovengrens van de zone voor het uithoudingsvermogen.

Hoe  hoger u de waarden instelt (% van de hartslagreserve), hoe moeilijker de training zal zijn. U kunt tijdens het instellen 
van de parameters de curve zien veranderen.

Kies nu in het menu de optie   en de timer start vanaf de duur die u heeft ingesteld. De training begint! 

tot stand te brengen ( ).

Tijdens de training

De standaard weergave voor de modus   is:

bovenste regel.

De training is verdeeld in 20 'slots' waarin u zich aan een bepaalde trainingsintensiteit dient te houden, 
zoals aangegeven in de zwarte zones (variabele doelzone). Hoe hoger de zones in het diagram worden 
weergegeven, hoe hoger de intensiteit. 
Tijdens uw training zal de gemiddelde trainingsintensiteit per slot worden weergegeven in de vorm van 
streepjes.

Het doel van de oefening is het op dynamische wijze variëren van het 
looptempo en zoveel mogelijk het inspanningsniveau te halen zoals dat 
bij elk slot wordt aangegeven op het scherm.
Op de eerste regel ziet u de actuele informatie: 
Indien '  + ' verschijnt, is uw intensiteit te hoog. Verlaag het tempo.  
Indien '   - ' verschijnt, is uw intensiteit te laag. Verhoog het tempo
Traint u in de doelzone, dan  verschijnt: ga zo door.

In het diagram wordt uw gemiddelde intensiteit tijdens het slot weergegeven door een lijn:

Wanneer de intensiteit  te hoog   
wordt,  dan verschijnt er een 

dunne lijn die tot    voorbij
  de zwarte zone loopt.

Is de intensiteit  te laag  dan 
verschijnt er een  smalle streep  

onder de zwarte zone.

Is de intensiteit  correct : 
dan verschijnt er een  dubbele 
streep   tot aan de zwarte zone.

Aan het einde van elk slot hoort u een beep, en ziet u op het scherm hoeveel slots u correct heeft afgerond in verhouding 
met het totale aantal afgeronde slots, evenals het % van de doeltreff endheid waarmee het afgeronde slot is uitgevoerd (tijd in 
doelzone t.o.v. totale tijd)...

U was  te snel. U was  te langzaam. Tempo correct
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... en waarschuwt u waarop u zich moet instellen voor het volgende slot.

Voor het volgende  
slot tempo verlagen

Voor het volgende  
slot tempo verhogen 

Blijf op deze snelheid

NB: omdat de beoogde intensiteit per slot verschilt, kan het voorkomen dat u voor het huidige slot te snel heeft gelopen, 
maar dat u voor het volgende slot toch moet versnellen.

Met de knoppen UP en  kunt u tijdens de training andere weergaven kiezen: 

Deze weergave is een prima controle op de huidige uitvoering van de training: 
Op de bovenste regel ziet u de boven- en ondergrens voor de hartslag van het 
betreffende slot. (In het voorbeeld dient u te lopen met een hartslag tussen de 
104 en 126 slagen per minuut).

Voor het juiste trainingstempo dient u ervoor te zorgen dat de cursor steeds 
binnen de 2 zwarte lijnen blijft die de grenzen van de trainingszone 
aangeven..
Op de onderste regel geeft een doelzone-indicator aan in hoeverre uw training 
voldoet aan de gestelde doelen (tijd die is doorgebracht binnen de gestelde 
trainingszone in verhouding tot de totale tijd).

Wanneer u een vrije training uitvoert, kunt u hier controleren 
of u al dan niet in de juiste trainingszone traint. Vergeet niet 
de animaties te verbergen (menu SETUP) zodat ze u niet 
storen tijdens uw training. 

Deze weergave toont u constant de coach.
U ziet de huidige doelzone van de training, een + of een - , indien u boven (+) of 
onder (-) uw beoogde trainingsritme traint.
Tot slot geeft de hart-coach met zijn animaties aan wanneer u het tempo dient te 
verhogen of te verlagen, en wanneer uw tempo correct is (zie schema voorgaande 
pagina)
Tot slot geeft de laatste regel aan in hoeverre uw huidige hartslag overeenkomt 
met de ingestelde doelzone.

Nadat de timer is gestopt, wordt de training automatisch beëindigd. U kunt nu beslissen om door te gaan 
door met  te antwoorden op de vraag 

eindrapport van de training worden de 2 periodes (training en totale training) apart opgeslagen.

 te drukken. U zet  hiermee de timer op 
pauze. Vervolgens kunt u weer beginnen door kort op  te drukken, of stoppen met de training door langere tijd op 
te drukken.. Kies vervolgens uit de opties  om de training op te slaan, of NO(EXIT) om te stoppen zonder een 
trainingsrapport op te slaan.
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Het horloge laat nu het trainingsrapport zien:
in de modus gewichtsverlies bevat het rapport de volgende onderdelen:  
Trainingstype ( )  
Datum trainingssessie

De werkelijke trainingscurve van uw sessie (u ziet een grafi sche weergave van de werkelijke 

onder, boven of in de trainingszone heeft getraind).

In de paragraaf   ziet u de statistieken van de training zoals die door het product is 
aangestuurd 

) (van 1 tot 5) 

uithoudingsvermogen ( ). De tijd die is doorgebracht in de zone voor 
uithoudingsvermogen ( ) 

). 
De tijd die is doorgebracht in de zone voor de weerstand  ( )  

de doelzone van de training is doorgebracht, variabel tijdens de training) 

het aantal te langzame slots.

Als u vervolgens na de ingestelde training nog verder gegaan bent met de training, dan geeft de 
paragraaf  u een overzicht van de inspanning: 

n in grammen die tijdens de inspanning is verbrand. 

Druk nu op    om terug te gaan naar de modus  . 
Uw trainingsrapport wordt opgeslagen, en u kunt het bekijken op het scherm in de modus ' ».

NB: dit rapport wordt gewist wanneer er een nieuwe trainingssessie wordt gestart.

SECTIE 6:  

Met deze modus kunt u een vrije cardiovasculaire activiteit uitvoeren: een sportieve of andere activiteit uit het dagelijks leven, 
die u met meer zekerheid kunt uitvoeren, omdat het apparaat u waarschuwt wanneer u de ingestelde limiet overschrijdt.

u 'oververhit' raakt. 

U ziet een grafi sche weergave van uw activiteit, van de overschrijding van de limieten, van het aantal overschrijdingen en de 
duur van de overschrijding, zodat u weet waar u aan toe bent.

De sessie starten:
controleer eerst of u alle  individuele parameters correct heeft ingesteld (lengte, gewicht...) voor uzelf, evenals de gegevens 
met betrekking tot  de sportactiviteit  (sport, materiaal etc.) in het menu  ( ).
Controleer ook of u de borstband op de juiste wijze heeft aangebracht om uw borst, en verifi eer of de hartslag wordt 
weergegeven (bijv. in de modus  ( ).

Nadat u heeft gekozen voor de modus  in het menu  , kunt u de volgende 
waarden instellen: 

). 

die reeds een gevaar voor u oplevert. Neem liever maatregelen en stel het alarm bij wijze van waarschuwing in op een limiet die 
  gevaar oplevert bij het oplopen van de hartslag.

In geen geval is dit apparaat ontwikkeld als medisch instrument, en deze modus mag dan ook uitsluitend 
worden beschouwd als een waarschuwend element en een extra informatiebron voor mensen die in 
goede gezondheid verkeren.
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Kies nu in het menu de optie , de stopwatch start. De training is begonnen!

tot stand te brengen ( ).

Tijdens de training:

In de modus  is de standaard weergave:

weergegeven op de bovenste regel.

De hartslagmeter laat nu in de vorm van streepjes elke minuut uw gemiddelde hartslag 
zien, waarbij steeds de laatste minuten van uw sportieve activiteit worden getoond (de 
laatste 20 minuten als alle streepjes gevuld zijn).

Wanneer u langere tijd een limiet overschrijdt (ongeveer 10 seconden): 
u heeft een visuele indicatie, aangezien u ziet dat de hartslaglijn in beeld wordt overschreden, en u krijgt eveneens een animatie 
in beeld die u vraagt het tempo verlagen. Ook hoort u bij overschrijding een geluidssignaal, wanneer u de parameter Beep 
alarm op 'ON' heeft gezet.

met behulp van de knoppen UP en  kunt u tijdens de training kiezen voor een andere, eenvoudigere weergave.

Deze Weergave is gelijk aan weergave 1, maar in het middelste deel van het 
scherm ziet u een animatie die meebeweegt met de gemeten hartslagfrequentie. 
De weergave is eenvoudiger, grafischer en zeer praktisch.

U kunt op elk gewenst moment de training handmatig onderbreken door op  te drukken. U zet  hiermee de stopwatch op 
pauze. Vervolgens kunt u weer beginnen door kort op  te drukken, of stoppen met de training door langere tijd op OK te 
drukken. Druk bij het bericht  ( SAVE. 

Het horloge laat nu het trainingsrapport zien:

in de modus hartslagcontrole bevat het rapport de volgende onderdelen: 
Trainingstype )
Datum trainingssessie, en:

 

stopwatch  

Druk nu op OK om terug te gaan naar de modus .  
Uw trainingsrapport wordt opgeslagen, en u kunt het bekijken op het scherm in de modus ' .

NB: dit rapport wordt gewist wanneer er een nieuwe trainingssessie wordt gestart.

SECTIE 7:

In deze rubriek vindt u informatie over uw laatste training. Het is een compleet rapport van de laatste training.
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Deze functie wordt opnieuw gestart zodra de stopwatch op 0 wordt gezet en opnieuw wordt ingeschakeld.
Het overzicht van de training varieert op basis van de door u gekozen training. Een volledige beschrijving van de informatie van 
elke modus bevindt zich in de betreffende secties ( ,  of  , afhankelijk van de gekozen modus).

 : informatie beschikbaar in het menu  heeft betrekking op de laatste training 
die is uitgevoerd in de . Wanneer de hartslagmeter in de vrije modus ( ) 
wordt gebruikt, dan wordt er geen rapport aangemaakt.

SECTIE 8: 

In dit menu kunt u de functies met betrekking tot de tijdmeting instellen.

     Alarmsignaal 
In deze modus kunt u het alarmsignaal inschakelen ( ) of uitschakelen ( ), en kunt u de 
instellingen regelen.

U voert deze handeling uit volgens de standaardprocedure die wordt beschreven aan het begin 
van de handleiding ( ).

NB: 

alle permanente modi van TIME, HEART RATE).

bij de modus SET-UP/WATCH

      Stopwatch 
Met deze modus kunt u tijdsintervallen meten met een stopwatch.

Kies om te starten voor  en druk op .
Kies om te stoppen voor  en druk op .
Om de stopwatch weer op 0 te zetten, kiest u  en drukt u op .

NB: 

      Timermodus
Met deze modus kunt u een training uitvoeren binnen een bepaalde tijd (die u zelf instelt). Aan 
het einde van de ingestelde tijd hoort u een geluidssignaal.

Om de beginwaarde in te stellen, kiest u voor de optie .
U kunt nu de uren, minuten en seconden instellen volgens de standaardprocedure die aan het 
begin van de handleiding staat uitgelegd.

Kies om te starten voor  en druk op .
Kies om te stoppen voor  en druk op .
Om de stopwatch weer op 0 te zetten, kiest u  en drukt u op .

SECTIE 9: 

Om het gebruik zo eenvoudig mogelijk te maken, vindt u in dit menu alle parameters en 
instellingen voor de hartslagmeter voor:   

 : instellingen voor de gebruiker  
 : instellingen die betrekking hebben op de sport en het type training  

 : alle algemene instellingen van het horloge  
 : activeert de koppeling tussen horloge en borstband (SECTIE 10)
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NB: vanaf de eerste keer dat het product wordt gebruikt, of na het wisselen van 
de batterij, wordt u door deze 3 modi geleid voor het instellen van de parameters. 
We raden u dringend aan om alle velden zo exact mogelijk in te vullen. Pas 
dan heeft u het meeste profijt van het apparaat. Wanneer u daarentegen een 
aantal parameters  niet of foutief invult, dan zullen de resultaten die door het 

de trainingen) niet kloppen. De training is dan mogelijk niet doeltreffend en 
bovendien minder plezierig. Controleer regelmatig de instellingen.

Instelling van de waarden: 
stel elke parameter in, kies de gewenste regel met behulp van de pijltjes  en 
ga naar de modus instellingen door op  te drukken (de in te stellen waarde ziet u met 
omgekeerde kleurinstellingen afgebeeld). Verander de waarde met de pijltjes  
en bevestig met 
U kunt ook teruggaan met de toets .

De gebruiker dient de volgende parameters in te stellen:   
: geslacht van de gebruiker (Male/Female) 

 : leeftijd van de gebruiker (10 tot 99 jaar) 
 : de door u gewenste eenheden: Europese eenheden (kg/m) of Angelsaksische 

eenheden (lbs/inch) 
 : lengte (130 tot 230 cm, oftewel 50 tot 90 inches) 
 : gewicht (30 tot 150 kg, oftewel 66 tot 330 lbs) 

 : gewicht van uw materiaal (bijv. fiets of rugzak).

Instelling van de waarden: 
stel  elke parameter in op basis van de instellingsprocedure. 
Om de waarden sneller in te stellen, houdt u de knoppen UP of  ingedrukt, 
waardoor u sneller door de waarden heen kunt bladeren.
De volgende parameters dienen voor de activiteiten te worden ingevoerd: 
 : kies de sport die u op dit moment wilt gaan uitvoeren met uw hartslagmeter. U kunt 

deze waarde nog veranderen tot kort voor uw trainingssessie. De aard van de gekozen sport 
beïnvloedt de berekening van het calorieverbruik op basis van de activiteit tijdens de sport 
(zitten, lopen, springen/rennen).

 : voer de standaard duur in van uw training. Deze standaardwaarde zal worden 
gebruikt voor de berekening van uw automatische trainingsprogramma. U kunt deze parameter 
nog voor aanvang van de training wijzigen.

. De volgende instellingen zijn mogelijk: (automatische berekening van 
de doelzones voor de weerstandtraining (R-zone) en het uithoudingsvermogen (E-zone) op 
basis van algemeen geaccepteerde fysiologische formules, of (manuel) waarbij u zelf 
de gegevens invoert voor uw doelzones voor duurtraining en weerstandtraining, evenals uw 
rusthartslag (HRrest) en maximale hartslag (HRmax).

weerstandszone. 
RESET kunt u de instellingen weer terugzetten naar de automatisch berekende 

waarden.
We raden u aan eerst de automatische programma's te gebruiken, en het apparaat uw 

doelzones te laten uitrekenen. U kunt daar na deze zones handmatig aanpassen, nadat u uw 
fysiologische gegevens preciezer heeft kunnen meten.

 : U kunt ervoor kiezen om de doelzones uit te drukken in BPM (hartslagen per 
minuut) of in % van de hartslagreserve (Maximale hartslag - rusthartslag = beschikbare 
inspanningsniveau). 

NB let op: de trainingsschema's die u in winkels of bladen tegenkomt, zijn gebaseerd op 
de maximale hartslag of de reservehartslag. Deze houden rekening met het werkelijke 
beschikbare inspanningsvermogen en de ontwikkeling van uw rusthartslag op basis van uw 
training (de rusthartslag daalt). Wij zijn van mening dat deze schema's betrouwbaarder zijn.

 : u kunt een trainingsniveau instellen van 1 tot 5  
1: weer beginnen met sport, niet getraind, overgewicht 
2: weer beginnen met sport, lage trainingsfrequentie (1 tot 2 maal per week)  
3: normaal, dit is de standaardwaarde  
4: getrainde sporter (3 tot 4 maal per week)  
5: wedstrijdsporter, goed getraind, traint doelgericht en zwaar, inclusief oncomfortabele 
trainingen 

 : u kunt ervoor kiezen om de virtuele coach in uw scherm weer te geven met de 
ludieke animaties (ON) of u kunt ervoor kiezen uw training niet te laten onderbreken door de 
animaties (OFF). Hierbij worden ook de geluidssignalen uitgeschakeld.
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 WATCH SETUP 
In dit menu kunt u de tijd en verschillende andere algemene parameters instellen.

Instelling van de waarden: 
Stel elke parameter in op basis van de instellingsprocedure.
Om de waarden sneller in te stellen, houdt u de knoppen UP of  ingedrukt, waardoor 
u sneller door de waarden heen kunt bladeren.

 : 

12/24u: stel de tijd en de datum in op een Europese notering (24u) of een Angelsaksische notering 
(12u). De weergave van de datum zal automatisch worden aangepast (Europese notering JJ/MM/
AAAA of Angelsaksische notering AAAA/MM/JJ)
Tot slot kunt u het tijdsverschil instellen tussen T1 en T2. 

 : instelling verlichting. 
in MAN (manuel) drukt u enige tijd op BACK om het scherm te verlichten. 
de modus AUTO bevat een nachtinstelling. Het scherm wordt verlicht bij elke animatie of bij elke 

: Op dezelfde wijze kunt u het alarmsignaal dat u hoort bij het overschrijden van de ingestelde 
limieten, en overige geluidssignalen inschakelen (ON) of uitschakelen (OFF).

OXYLANE garandeert de eerste koper dat het product vrij is van materiaal- en fabricagefouten.  De garantie op dit product is twee jaar 
geldig, gerekend vanaf de datum van aankoop. Bewaar uw kassabon zorgvuldig. Het is tevens uw aankoopbewijs.  
Het volgende valt buiten de garantie: 

onjuist onderhoud of aan een commercieel gebruik van het product. 
schade die ontstaan is in verband met reparaties door niet door OXYLANE erkende reparateurs. 

goeddunken van de dealer).

Horloge
Let op: een abnormaal knipperen van items op het scherm of een andere functieafwijking wil over het 
algemeen zeggen dat de batterij van het horloge leeg is en dat deze vervangen moet worden. Het vervangen 
van de batterij : ga naar het verkooppunt waar u het product heeft gekocht. Wanneer u de batterij zelf 
vervangt beschadigt u mogelijk het product en tast u de waterdichtheid aan. Bovendien vervalt de garantie. 
De levensduur van de batterij wordt beïnvloed door de opslagduur in de winkel en de manier waarop u het 
product gebruikt. 

Borstband
Indien de waarden van de hartslagfrequentie onsamenhangend worden, of indien de ontvangst van het 
hartslagsignaal verstoord is terwijl het horloge zich binnen het normale ontvangstbereik bevindt, dan dient mogelijk de batterij van 
de borstband vervangen te worden.
U kunt zelf zonder speciale hulpmiddelen de batterij van de borstband vervangen (schema 4).

Het symbool « doorkruiste vuilnisbak » betekent dat dit product en de batterijen erin niet weggegooid 

evenals uw elektronisch product aan het einde van de levensduur in een daarvoor bestemde container 
teneinde deze te recyclen.  Deze recycling van uw elektronisch afval zal het milieu en uw gezondheid 
beschermen.

Wij staan altijd open voor uw opmerkingen omtrent de kwaliteit, de werking en het gebruik van onze producten: www.kalenji.com.
Wij zullen u zo snel mogelijk antwoorden.
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