Trådlöst Pulsband

Felsökning och underhåll

Bruksanvisning

Felsökning av sändaren
● Om du inte får en bra anslutning, var god att (A) Kontrollera sändaren och se till att den inte
placerats för högt eller lågt på bröstet. Justera sändarens placering på bröstet . För att
kontrollera om tillfredsställande anslutning har uppnåtts. (B) Fukta elektroderna på bältet för
att underlätta kontakten. (C) Kontrollera om batteriet är korrekt installerat eller byt ut mot nytt
batteri.
● Sändaren kommer inte att upptäcka hjärtfrekvensen när den används under vatten.
● Efter varje användning ska du rengöra elektroderna i ljummet vatten och torka med en torr
trasa.
● Förvara inte sändaren våt, den måste förvaras på ett kallt och torrt sätt
● Sändaren ska lagras platt hellre än hopvikt, eftersom elektroderna annars kan skadas.
● Placera aldrig sändaren på en metallyta eller nära magnet.
● Undvik att utsätta sändaren för direkt solljus.
● Elektroder och gel bör aldrig appliceras över trasig hud.
● Rengör huden före och efter att bältet används.

Thank you for purchasing products. This manual contains information
required to use the Heart Rate Transmitter. Please read this manual
thoroughly before you use the Heart Rate Transmitter.

Delar

Pulsbälte

Elastiskt band

3V CR2032
Lithium Batteri

O-Ring

Batteri skydd

4

Användning av Pulsbälte
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Användning av pulsbälte

Denna sändare innehåller ett 3V CR2032 litiumbatteri. Följ anvisningarna
nedan för att installera batteriet.

Pulsbältet har två st elektroder som mäter hjärtfrekvensen och skickar
denna information vidare till valfri display.

Steg 1. Sätt i batteriet (CR2032) med den positiva (+) sidan uppåt. ☆ Se till att batteriet har
kontakt med kontaktfjädern.
Steg 2. Sätt på O-ringen i spåret för att säkerställa vattenmotstånd. ☆ Var noga med att
placera O-ringen ordentligt för att förhindra att batteriett blir skadat av svett och fukt. Steg 3.
Placera batteriluckan. Steg 4. Dra åt.

1. För bästa funktion, fulta elektroderna med rent vatten eller med ECG gel
för att få bra kontakt och för elektroderna att fånga de elektriska
signalerna.
2. Fäst ihop det elastiska spännet med pulsbältet.

3. Justera bandets längd så bandet passar ordentligt runt bröstet

NOTERA: ☆ Öppna endast batteriluckan när du byter batteri för att säkerställa ett långt liv
och se till att O-ringen inte är skadad, om så är fallte bör O-ringen ersättas med en ny. ☆
Håll batteriet borta från barn. Batterier ska kasseras i enlighet med gällande lagar och
förordningar
.
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4. Kontrollera så de fuktade elektroderna har hudkontakt. Bältets logo
bör befinna sig mitt på bröstet.
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