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Gps-signaal: 

Knippert = zoeken

Continu = signaal gedetecteerd

Batterijniveau 

Uur

Omhoog of "+"

Start / Pauze /

Valideren / Activeren /

Uitschakelen

Hartslagmeter: 

Knippert = zoeken

Continu = signaal gedetecteerd

Alarm geactiveerd 

Terug naar achteren / 

Stop

Achtergrondverlichting

 Omlaag of "-"

USB-kabel voor: 

- De batterij opladen,

- Uw activiteiten overbrengen naar 

myGeonaute,
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1 INSTELLINGEN

1 s.

Auto 3 s.

- / + / 

A

B

C

E

D

1.2 Instellingen bij eerste opstart

Aanpassingsprincipe voor iedere instelling:

Voor iedere instelling gebruikt u de knoppen C en D om de waarden aan te passen

De gemarkeerde instellingen  maken het mogelijk de waarden te doorlopen door lang te 

drukken op de knop E

Bepaalde instellingen of weergaven activeren een geluid dat door het pictogram  

aangeduid wordt. 

Terugkeren naar het 

vorige scherm

Achtergrondverlichting

Ga naar de volgende stap 

en valideer uw keuze

1.1 Intuïtieve hulp
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1.3 Hartslagmeterriem

Uw ONmove 200 is compatibel met de hartslagmeterriemen die gebruikmaken van het 

protocol Bluetooth® Smart.

De riem plaatsen en verwijderen: 

1.  Bevochtig de elektroden van de riem om de signaalontvangst van de hartslag te 

optimaliseren

2. Plaats de riem op uw borstkas

3.  Sluit de riep correct en controleer of de elektroden correct tegen uw borst geplaatst zijn.

Signaaldetectie: Tijdens het zoeken naar het signaal van de hartslag door uw ONmove 200, 

controleert u of uw ONmove 200 zich binnen de zendzone van uw riem bevindt: 

*118.08 inches
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Algemene instellingen 

Gebruikersinstellingen 

Instellingen van de 

doelzones 

Instellingen van de 

schermen 

Instellingen van de 

hartslagmeter 

Over

Via dit menu heeft u toegang tot de verschillende instellingen van uw ONmove 200: 

- Algemene instellingen

- Gebruikersinstellingen

- Doelzones

- Personalisatie van de schermen

- Activering van de hartslagmeter

In uurwerkmodus drukt u op E om toegang te krijgen tot het hoofdmenu.

Navigeer door de menu's met de toetsen C ( ) en D ( ) totdat u de modus "Instellingen" 

bereikt.

Druk opnieuw op E om toegang te krijgen tot het menu "Instellingen".

Druk op A om terug te keren naar het vorige menu.

1.4 Toegang tot de modus Instellingen



E

DC

E

D

E

DCDC

EE

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

E

DC

E

DC

EE

( ) ( )( ) ( )

E

D x1

DC

EE

DC

E

DC

E

DC

E

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

E

D x2

6

1.5 Algemene instellingen

Opmerking: De standaardwaarden van de verschillende menu's de waarden die tijdens de 

eerste opstart bepaald werden.

1.5.1 Alarminstelling

1.5.2 Instelling van het uur

1.5.3 Instelling van de datum
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1.5.5 Instelling van de eenheden

1.5.6 Instelling van de taal

1.5.4 Geluidsinstelling

Opmerking: Deze instelling heeft geen betrekking op het alarmgeluid. Als het op "OFF" 

staat, blijft het alarmgeluid actief.
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1.6 Parameters gebruiker

De persoonlijke parameters van de gebruiker worden ook automatisch gesynchroniseerd 

tijdens de verbinding met uw myGeonaute account (zie § 6).

Gewicht: min. : 20 kg / 44 lb

max. : 220 kg / 485 lb

Standaardwaarde: 70 kg / 154 lb

Grootte: min. : 100 cm / 39 inch

max. : 220 cm / 86 inch

Standaardwaarde: 175 cm / 69 inch

Hartslag in rust*: min. : 30

max. : 200

Standaardwaarde: 65

Maximale hartslag **: 31-220

Standaardwaarde: 220 - leeftijd

* Opmerking: Deze waarde toont uw hartslag in rust. Hierdoor kunt u nauwkeuriger uw 
calorieverbruik berekenen. Om dit te bepalen, blijft u, wanneer u wakker wordt, 
liggen en meet u uw hartslag. U kunt deze ook meten op eender welk moment 
dat u 5 minuten ligt of rustig bent.

** Opmerking: Deze waarde toont de hoogste hartslag die u mag bereiken tijdens de 
inspanning. 
Standaard wordt deze berekend volgens de formule: 220 - leeftijd = max. bpm
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1.7 Parameters doelzones

Dankzij de instelling van een doelzone kunt u uw inspanning beter beheren en ervoor zorgen 

dat u binnen een bepaalde inspanningszone blijft.  

Er wordt een geluidssignaal geactiveerd telkens als u buiten deze zone gaat. 

Er zijn drie types van doelzones beschikbaar: snelheid, tempo en hartslagmeter. 

Opmerking: De instelling «Doel cardio» is enkel beschikbaar als de hartslagmeter actief is 

(zie § 1.8).

Wanneer een doelzone geactiveerd is, is een 4e scherm tijdens de activiteit beschikbaar 

Instelwaarden van de verschillende doelzones.

Doelzone tempo:

Min. tempo :  van 2’ 00"" tot 60’ 00", (standaardwaarde: 10’ 0")

Max. tempo van 1’ 00"" tot 59’ 00", (standaardwaarde: 8’ 0")

Doelzone hartslag:

Min. hartslag : van 30 tot 200 bpm

Max. hartslag : van 40 tot 220 bpm

Doelzone snelheid:

Min. snelheid : van 1 tot 98 km/u, (standaardwaarde: 9 km/u)

Max/ snelheid : van 2 tot 99 km/u, (standaardwaarde: 12 km/u)

Snelheid 

(standaard)

Tempo

Cardio

Doelzone:

Doel Tempo Doel Cardio Doel Snelheid
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Dankzij deze parameter kunt u de informatie kiezen die zichtbaar is tijdens een activiteit. 

Elk scherm toont een of twee indicaties die door de gebruiker vastgelegd werden.

Opmerking: Op de 3 schermen moet ten minste 1 waarde geselecteerd worden.

De grootte van het scherm wordt aangepast in functie van het aantal gekozen waarden. De 

weergave is dus groter wanneer een enkele waarde per scherm geselecteerd is.

Voorbeeld:

Scherm 1: Chrono + Afstand,

Scherm 2: Snelheid + Tempo,

Scherm 3: Calorieën.

Lijst van beschikbare waarden: 

Chronometer

Huidige snelheid

Gemiddelde snelheid

Huidig tempo

Gemiddeld tempo

Calorieën 

Hartslag Opmerking: u dient de hartslagmeter te activeren om de hartslagwaarde te 

kunnen selecteren. (zie § 1.8)

Opmerking: Dit scherm is enkel 

beschikbaar als een doelzone 

ingesteld en geactiveerd werd. 

(zie § 1.6)

1.8 Weergave-instellingen
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1.9 Instelling van de hartslag

1.9.1 Activering van de hartslagmeter

OFF: (standaardwaarde), de sensor wordt niet gezocht tijdens de start van een activiteit.

ON: de sensor wordt automatisch gezocht tijdens de start van een activiteit.

Bij de eerste activering van de hartslagmeter, wordt uw riem automatisch gestart. Door 

deze zoekfunctie kan uw riem gekoppeld worden aan uw ONmove 200, deze actie wordt 

"Koppelen" genoemd.

Zodra het koppelen uitgevoerd is, wordt uw riem in het geheugen opgeslaan. 

Het koppelen dient tijdens het eerste gebruik van uw riem uitgevoerd te worden, bij 

vervanging of na een herstart van uw ONmove 200.

1.9.2 Een riem koppelen
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1.10 Over

Versie van de FastFix Serienummer 

van de 

microcontroller

1.10.1 FastFix

Uw ONmove 200 moet minimum 4 satellietsignalen kunnen detecteren om uw positie te 

kunnen bepalen. 

Dankzij het FastFix systeem kan uw ONmove 200 het satelliettraject gedurende een periode 

van 7 dagen voorspellen.

Zo kent uw ONmove 200 de exacte plaatsing voordat zelfs het zoeken gestart wordt.

signaal zwak is of de zone gedeeltelijk bedekt is.

U kunt op ieder moment in het menu "Over" weergeven of uw FastFix up-to-date is of niet.

Om uw FastFix bij te werken, voert u eenvoudigweg een synchronisatie van uw product uit 

met de ONconnect software.

1.10.2 Firmware

nieuwe functies op uw uurwerk in te stellen.

U wordt geïnformeerd over nieuwe updates bij de synchronisatie van uw product met de 

ONconnect software.

Controleer goed of u over de laatste update beschikt om van deze laatste correcties te 

1.10.3 MCU Serial 

Onze dienst na verkoop kan u naar dit nummer vragen bij problemen met uw product.

1.10.4 Reset

Met deze functie kunt u uw uurwerk opnieuw instellen. Opgelet: alle sessies, instellingen en 

persoonlijke parameters worden gewist.
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Om toegang te krijgen tot de activiteitmodus, drukt u op E vanuit de uurwerkmodus.

Opmerking: Wanneer het geheugen van uw ONmove 200 vol is, weerklinkt een biepsignaal en 
het beeld toont «Geheugen vol». U heeft de volgende mogelijkheden:  
- geheugen vrij maken door sessies te wissen. 
- automatisch de oudste training verwijderen.

Selecteer de Activiteitmodus door op de knop E te drukken. Het zoeken naar het GPS-
signaal en/of de hartslagmeter wordt automatisch gestart. 
 

Tijdens deze zoekacties knipperen de pictogrammen  en . Het zoeken naar het GPS-
signaal kan variëren van 15 seconden tot minuut naargelang de ontvangstomstandigheden.
Wanneer het GPS-signaal gevonden is, hoort u een geluidssignaal.

Opmerking: De ontvangstkwaliteit van het satellietsignaal is gevoelig beïnvloed door de 
omgeving en de verplaatsingen. Om de ontvangst te vereenvoudigen, raden wij u, indien 
mogelijk, aan:

Op een vrije plaats gaan staan, verwijderd van omliggende gebouwen en niet onder een 
boom te gaan staan.
Stil blijven staan bij de detectie van het signaal.

Om de ontvangst van het satellietsignaal te optimaliseren, moet u eraan denken de FastFix 

up te daten door uw product met de ONconnect software te synchroniseren. (Zie § 1.9.1)

Het wordt aangeraden de ONmove 200 voor het eerste gebruik volledig op te laden. De 

volledige laadtijd is ongeveer 1u30min. Zodra het apparaat opgeladen is, beschikt u over 7 uur 

autonomie in GPS-modus en 10 dagen in uurmodus. De ONmove 200 wordt eenvoudigweg 

opgeladen door het aan te sluiten op de USB-poort van uw computer of op een USB-adapter 5 

V-1A . 

2 GEBRUIK

2.1 Ingebruikname

2.2 Uurwerkmodus

De uurwerkmodus is permanent toegankelijk wanneer het uurwerk geactiveerd is.

Om het uurwerk op te lichten, drukt u 1 seconde op de knop E.

1 s.

Auto terug 

3 s.

2.3 Activiteitmodus
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2.3.1 GPS of hartslagmeter niet gedetecteerd

Geval 1: GPS-signaal niet gevonden.

U heeft de mogelijkheid de activiteit 

zonder GPS te starten. De waarden 

"Snelheid", "Tempo", "Afstand" en het 

pictogram  worden niet getoond.

Geval 2: hartslagmeter niet gevonden.

U heeft de mogelijkheid de activiteit zonder 

hartslagmeter te starten. De waarden 

"BPM", "Calorieën", worden niet 

getoond. Het zoeken naar het signaal 

van uw hartslagmeter blijft gedurende 15 

minuten knipperen en het pictogram  

knippert.

Als na 15 minuten geen enkel signaal 

gedetecteerd wordt, stopt de zoekactie 

automatisch en het pictogram  wordt niet 

meer getoond.

E

DC

Druk op E om de activiteit te starten, u hoort een biepgeluid.

Tijdens een activiteit, drukt u op C of D om de weergave van de schermen, bepaald in de 

weergaveparameters, te wijzigen (zie § 1.7).

Klaar Activiteit gestart

Zodra het GPS-signaal gedetecteerd 
is, gaat uw ONmove 200 

automatisch in «Activiteit» modus.

Opmerking: Dit scherm is enkel 
beschikbaar als een doelzone 

ingesteld en geactiveerd werd. (zie 

§ 1.6)

Knippert zolang de 

activiteit niet gestart is

50 s.
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2.3.2 Activiteit stoppen (of pauzeren)

Dankzij deze actie kan de gebruiker:

De activiteit opslaan

De activiteit verlaten

Toegang krijgen tot de productinstellingen

zie § 1.7

3 s.

De activiteit hernemen
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Wanneer de batterijlading gespaard moet worden en in bijzondere gevallen (zie 

Activiteitmodus), kunt u op ieder moment uw ONmove 200 uitschakelen.

Druk op E (1 seconde)

1 s.

(1 s.)

2.3.3 visualisatie van de activiteit na bewaren

2.4 De ONmove 200 uitschakelen
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Nadat u een sessie gewist heeft, verschijnt de weergave van de laatst opgeslagen sessie.

Druk op A om terug te keren naar het logboekmenu.

Auto 3 s.

3 LOGBOEK

3.1 Logboek van de sessies

Tijd en afstand 

van de 

activiteit

Gemiddelde 

snelheid en 

gemiddeld tempo

Verbruikte calorieën 

en gemiddeld 

hartritme

Als geen enkele sessie opgeslaan is

% verstreken tijd in de 

doelzone 

gebruikersinstellingen)

3.2 Een sessie wissen
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Wanneer de GPS-verbindingen of de verbinding met de hartslagmeter verloren wordt, start er 

automatisch een zoekactie gedurende 30 seconden.

Gedurende deze tijd, worden de getoonde waarden vastgelegd en de indicatoren  en  

knipperen.

Als na 30 seconden de verbinding niet hersteld is, toont het scherm < - - - > in plaats van 

de waarden "Snelheid" et "Tempo", de weergave van de "Afstand" blijft ongewijzigd en er 

weerklinkt een biepgeluid.

De zoekactie wordt automatisch verder gezet en de indicatoren  ,  knipperen zolang de 

verbinding niet hersteld wordt.

Verbinding hersteld

Verbinding niet hersteld

Indicatoren knipperen

30 s.

Auto 3 s.

Opslagtijd die nog 

beschikbaar is 

(uren en minuten)

3.3 Het geheugen wissen

3.4 Geheugenstatus

4 BERICHTEN

4.1 GPS-signaal en/of signaal hartslagmeter is verloren



x2 x3

19

Er bestaan 3 waarschuwingsniveaus:

Wanneer de batterij 15% bereikt, hoort u 2 biepsignalen en knippert de indicator.

Wanneer de batterij 10% bereikt, hoort u 2 biepsignalen.

Wanneer de batterij 5% bereikt, hoort u 3 biepsignalen.

Het product wordt uitgeschakeld wanneer de batterij volledig leeg is.

Als er een activiteit bezig is, wordt deze automatisch opgeslaan in het logboek voordat de 

ONmove 200 uitgeschakeld wordt.

Herlaad de batterij (zie § 5)

Knipperend

1e waarschuwing 

Batterij = 15%

2e waarschuwing 

Batterij = 5%

5 s.

3 s. Auto

4.2 Batterijniveau

4.2.1  Batterij ONmove 200

4.2.2 Batterij van de riem van de hartslagmeter

Er verschijnt een indicatie wanneer de batterij van de riem van uw hartslagmeter zwak is. 

Denk eraan de batterij van de riem van uw hartslagmeter te vervangen (raadpleeg de 

handleiding van uw riem)



E

D

(+)
C

(-)

3 s.

5 s.

X 3

3 s.

20

4.3 Geheugen vol

4.3.1  Geheugen vol voor de activiteit

4.3.2  Geheugen vol tijdens de activiteit
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6 GEGEVENS OP MYGEONAUTE OVERBRENGEN EN 

VISUALISEREN
 6 GEGEVENS OP MYGEONAUTE OVERBRENGEN EN 

VISUALISEREN

5 LADING VAN DE BATTERIJ

Er bestaan 2 mogelijkheden om uw product op te laden: 

Opladen op computer: 

Wanneer u op de computer oplaadt, verschijnt het USB-scherm en de batterij-indicator 

knippert om het batterijniveau te tonen. Het is niet mogelijk toegang te krijgen tot de 

verschillende menu's.

Opladen aan het net (adapter niet inbegrepen) of op autonome batterij: 

Wanneer u op het net oplaadt, verschijnt het batterijscherm om het batterijniveau te tonen. 

Dankzij deze laadmodus kunt u het product gebruiken tijdens het opladen.

ONmove 200
Computer

6.1 Overbrengen vanop een computer

Sluit uw ONmove 200 aan op uw computer en ga naar de website: 
support.geonaute.com 
Download en installeer de ONconnect software volgens de instructies.
Start de ONconnect software en maak een account aan of log in indien u er al een heeft.
Uw sessies verschijnen op de ONconnect software. 
Selecteer de sessies die u wilt overbrengen en de beoefende sport en klik op "Versturen 
naar myGeonaute".
Zodra de sessies verstuurd zijn, gaat u naar uw myGeonaute.com account om ze in detail te 
bekijken.

Laden op net, 

ONmove 200 wordt 

uitgeschakeld

Laden op net, 

ONmove 200 wordt 

ingeschakeld
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6.2 Overbrengen vanop een smartphone of een tablet.

Uw ONmove 200 maakt het mogelijk heel eenvoudig uw sessies vanop een smartphone of 

een tablet met de Bluetooth® Smart technologie over te brengen. 

U kunt de compatibiliteit van uw telefoon controleren op support.geonaute.com/bluetooth 

Download de applicatie myGeonaute connect in de ’App StoreTM of op Google PlayTM

Activeer de Bluetooth® op uw telefoon

Start de applicatie en selecteer 'een nieuw product detecteren".

Volg de instructies van de toepassing om uw product aan te sluiten, breng uw sessies over 

en geef ze weer.

Opmerking: De Bluetooth® Smart producten zoals de ONmove 200 verschijnen niet in de 

lijst van randapparatuur Bluetooth® van de telefoon. De aansluiting (koppeling) tussen het 

uurwerk en de smartphone gebeurt enkel vanuit de applicatie myGeonaute connect.

7 TECHNISCHE KENMERKEN

Gewicht 51 g / 0.1 lb / 1.8 oz

Batterij Herlaadbaar op lithium-ion

Waterdichtheid IPX7 (bestand tegen waterstralen)

Aansluittechniek Micro-USB

Autonomie

7 uur in GPS-modus 

6,5 uur in GPS- en cardio-modus 

10 dagen in uurwerkmodus

Oplaadtijd 1,5 uur

8 NEEM CONTACT MET ONS OP

Wij staan altijd open voor uw opmerkingen omtrent de kwaliteit, de werking en het gebruik 

van onze producten: http://support.geonaute.com 

Wij zullen u zo snel mogelijk antwoorden.
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9 VOORZORGSMAATREGELEN EN GARANTIE

-10°C

-50°F

60°C

140°F

Hierbij verklaart OXYLANE dat het apparaat ONmove 200 voldoet aan de eisen en 

andere relevante bepalingen zoals die zijn vastgelegd in de Europese richtlijn 1999/5/CE.

De verklaring van CE-conformiteit is via de volgende link te bekijken:

https://www.geonaute.com/fr/declaration-de-conformite

Dit product en de batterijen erin mogen niet weggegooid 

sorteerproces. Werp de batterij evenals uw elektronisch product 

aan het einde van de levensduur in een daarvoor bestemde 

container teneinde deze te recyclen. Deze herbenutting van uw 

elektronisch afval zal het milieu en uw gezondheid beschermen.
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