Sykevyö HRM2 · Pikaopas

Lataa Sports Tracker
-sovellus puhelimesi
sovelluskaupasta tai
osoitteesta
www.sports-tracker.com.

Lataa sykelähetin täyteen
ennen ensimmäistä käyttökertaa. Aseta lähetin USB-laturiin
siten, että metalliset tapit
osuvat laturin kontaktipintoihin. Punainen latausvalo
sammuu kun lataus on valmis.

Settings

Kostuta vyön kumiset
elektrodipinnat vedellä
ennen jokaista käyttökertaa.

Napsauta sykelähetin
kiinni vyöhön kuvan
osoittamalla tavalla.

Pue sykevyö siten että
Sports Tracker -logo on
oikein päin. Sykevyö
käynnistyy aina
automaattisesti kun puet
sen päällesi.

Irrota sykelähetin vyöstä
jokaisen käyttökerran
jälkeen ja huuhtele vyö.
Säilytä vyö viileässä ja
kuivassa paikassa.

Bluetooth

Bluetooth
Discoverable as “iPhone (My Name)”.
MY DEVICES

ST HRM2

Ensimmäisellä käyttökerralla
sykelähetin täytyy parittaa
puhelimen kanssa sovelluksen
asetuksissa (Settings-valikko).
Sykevyö täytyy olla puettuna
kohdan 7. mukaisestii

Connected

i

iPhone-käyttäjät: Sykelähetin
paritetaan puhelimen
Bluetooth-asetuksissa
valitsemalla laite "ST HRM2".

Käyttö

Tekniset tiedot

Yhdessä sykevyön kanssa Sports Tracker -sovellus näyttää sykelukeman, keskisykkeen, sykekäyrän, sykealueet ja muita tietoja. Katso
lisätietoja sykevyöstä ja sykealueiden asettamisesta osoitteesta
www.sports-tracker.com/hrm.

Bluetooth® yhteensopiva, luokka 2, taajuus: 2400-2483.5 MHz

Sykevyön pukeminen ylle käynnistää sykelähettimen, jolloin sovellus
kytkeytyy siihen automaattisesti ja alkaa näyttämään syketietoja
harjoitusnäytössä. Mikäli yhteys sykelähettimeen ei muodostu tai
katkeaa, irroita sykelähetin 30 sekunnin ajaksi, kostuta vyön kumiset
elektrodit ja yritä uudelleen.

Käyttöaika täydellä latauksella: noin 40 tuntia

Sykelähettimen lataaminen
Sykevyön akun varaustila näkyy Sports Tracker -sovelluksen
harjoitusnäytöllä sykevyön ollessa kytkettynä puhelimeen. Käytä
lataamiseen vain paketissa mukana tullutta USB-laturia. Laturin
punainen latausvalo sammuu kun lataus on valmis. Vihreä valo palaa
kun laturi on kiinnitettynä virtalähteeseen.

Bluetooth PIN-koodi: 0000
Yhteysmatka: jopa 20 metriä avoimessa tilassa

Akku: ladattava litium-polymeeriakku
Sykelähetin on vesitiivis, mutta ei toimi veden alla.
Tuote sisältää litium-polymeeriakun ja laite täytyy hävittää asiaankuuluvasti paikallisten säännösten mukaisesti. Ei saa hävittää talousjätteen
mukana.
On suositeltavaa ottaa yhteyttä lääkäriin ennen harjoitusohjelman
aloittamista.
ZXU-64300431820210

Huolenpito
Säilytä vyö viileässä ja kuivassa paikassa sykelähetin irroitettuna
vyöstä. Puhdista sykelähetin pehmeällä kankaalla. Älä silitä,
rumpu-kuivaa tai valkaise vyötä.
Sports Tracker ja Sports Tracker logo ovat Sports Tracking Technologies Oy:n
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Tekninen tuki
support.sports-tracker.com

Lue osoitteesta www.sports-tracker.com/hrm tärkeää tuotetietoa ja varoituksia
ennen sykevyön käyttöönottoa.
Sports Tracking Technologies Ltd, Finland
support@sports-tracker.com

