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Pakkens indhold
1 x Runtastic Orbit
2 x Armbånd
1 x Clip
1 x USB-oplader
1 x Quick-introduktion
1 x Juridiske forbehold og produktinformation
1 x Colored Wristband Card

Introduktion
Funktioner
Runtastic Orbit er udviklet for at hjælpe dig med at nå dine mål i forhold til fitness,
aktivitet og søvn. Den hjælper dig i din hverdag og tilbyder følgende funktioner:
•• Skridt- & distancetæller
•• Målsætning
•• Kalorier forbrændt
•• Aktive minutter
•• Happy Tracking
•• Orbit Connect til Runtastic Apps
•• Søvn-Tracker
•• Sensor for baggrundslys
•• Tid
•• Alarm
•• Notifikation ved inaktivitet
•• Vandtæt 100m / 300ft
•• Vibrationsalarm
•• Langtidsholdbart, genopladeligt batteri.

KOMPATIBEL MED RUNTASTIC-APPS
Hold styr på fremskridt i realtid, ligesom du har lyst til med Orbit – brug den alene
eller sammen med din foretrukne smartphone med aktiveret Bluetooth® Smart &
Runtastic apps.
* Virker sammen med iPhone 4s og nyere versioner og med Bluetooth® Smart Ready Android™-udstyr, der kører på Android 4.3 eller nyere versioner.
Kompatibilitetsliste på: hardware.runtastic.com
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Beskrivelse af apparat
Oversigt:
1. Display
2. Navigationsknap
3. Reset-knap
4. Sensor for baggrundslys
5. Bånd
6. Clip
7. Oplader

1

Sådan bæres Runtastic Orbit
Runtastic Orbit kan bæres i en af de vedlagte armbånd eller i clip’en.
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Fastgørelse

Første skridt
Aktivering af Runtastic Orbit
1. Fjern beskyttelsesplastik fra displayet og tænd for Runtastic Orbit ved at holde
navigations-knappen inde i 3 sek.
2. Sæt Runtastic Orbit fast i enten armbånd eller clip.

NOTE: Venligst oplad Orbit før du benytter den første gang.
Se „Batteri og opladning“

Med Runtastic Me-app

Download Runtastic Me appen her:
http://me.runtastic.com/download

Log ind eller opret ny bruger
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Ved at holde dine personlige informationer fuldkommen up-to-date kan
der foretages bedre og mere præcise databeregninger.

Forbind og start Runtastic Orbit: Følg trinnene i din
Me app.

Uden Runtastic Me App
Stil tiden ved at trykke på Reset-knappen præcis kl. 12.00
Orbit tæller dine skridt og viser det totale antal skridt pr. dag (fra kl. 0:00). Det daglige mål
for skridttælleren er som standard indstillet til 8.000 skridt. Beregningen af kalorieforbrændingen baseres på værdien af en gennemsnitlig Runtastic bruger. Følgende kropsdata
benyttes:
Vægt: 72 kg
Højde: 172 cm
Fødselsdag: 1.1.1989
Køn: mand
Uden Runtastic Me appen kan disse data ikke ændres.

Modes og visninger
Orbit fungerer i 3 forskellige modes:
1. Normal mode: Tæller dine skridt i løbet af dagen.
2. Sove-mode: Viser længden og kvaliteten af din søvn.
3. Orbit Connect: Tillader andre Runtastic apps at benytte Orbit som andet display.
Du kan skifte mellem normal og sove-mode ved at holde menu-knappen inde i 3
sek. Orbit Connect mode aktiveres automatisk, så snart du starter en app som
understøtter Orbit Connect.
Hvert mode har forskellige visninger som kan byttes og ændres når du trykker på
menu-knappen.
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07:30

Tid
I tidsvisningen ses den aktuelle tid. Tiden sættes automatisk af din Me
app

Skridt
Runtastic Orbit tæller dine skridt, så længe den ikke står på
sove-mode. I skridt-visningen kan du se det aktuelle, daglige antal
skridt. Ved midnatstid nulstilles skridttælleren automatisk samtidig med
at dine indsamlet data gemmes på Orbit, så længe der er hukommelsesplads eller indtil den er synkroniseret med din Runtastic Me app
(se „Lagring og datasynkronisering“).

Kalorieforbrænding
Runtastic Orbit beregner din daglige kalorieforbrænding. Beregningerne er baseret på din aktivitet og personlige data (vægt, højde,
køn…), som Runtastic Orbit henter fra din Runtastic Me app. Derudover
medregnes også de kalorier du forbrænder ved aktiviteter foretaget
med en anden Runtastic app.

Aktive minutter
Runtastic Orbit viser det samlede antal aktive minutter pr. dag fra kl
0:00.

Sove-mode
Runtastic Orbit opfanger ikke automatisk at du sover. Sørg for at have
Runtastic Orbit på når du går i seng og hold navigations-knappen inde
i 3 sek, indtil din Orbit vibrerer og sove-ikonet vises. Runtastic Orbit
er nu i sove-mode og vil måle længden og kvaliteten af din søvn. Disse
parametre kan du se i din Runtastic Me app.

Søvnlængde
Når sove-mode er slået til, bestemmer Runtastic Orbit længden på din
søvn. For at se din aktuelle mængde søvn skal du trykke flere gange på
navigations-knappen indtil Søvnlængde-ikonet kommer frem.

Forlad sove-mode
Når du vågner skal du holde navigations-knappen inde i 3 sek. indtil
Orbit vibrerer og Sol-ikonet kommer frem.
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Happy Tracking
Med Runtastic Orbit kan du ”tracke” dit humør og dine bedste
øjeblikke. For at starte Happy Tracking trykkes to gange hurtigt på
navigations-knappen.

Runtastic Orbit und Runtastic Me
FUNKTIONER
Mål
Runtastic Orbit viser dig dine nuværende fremskridt mod dine skridt-mål. Når 50%
eller 100% af dine mål er nået får du besked via vibrationsalarm og et specielt ikon.

50%

100%

I din Me app kan du kan tilføje flere mål samt ændre dine skridt-mål. De aktiviteter
som er registreret via en anden Runtastic app, hjælper dig med at nå dine mål. Når
du har sat et personligt mål, hjælper appen dig med at sætte individuelle grænser.
Således får du den mest optimale målsætning og bedre resultater.

Detaljevisning
I din Me app er der en detaljevisning, for hver måling og
resultat, hvor den aktuelle, daglige data vises. De aktiviteter
som er registreret via en anden Runtastic app vises også
her - samt Happy Tracking.

I søvn-detaljevisningen kan de forskellige søvn-faser ses, såvel som det målte
baggrundslys.
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Alarm
Sæt alarmer direkte i Orbit Indstillinger i din Me app.

Der kan i alt sættes tre alarmer - både en enkelt gang og gentagende.Når en alarm
sættes til vil det kunne ses i tidsvisningen i din Orbit i form af et ikon.

10:56

P
M

Når alarmen ringer vibrerer din Orbit og ikonet kommer frem:

Snooze-funktion: Medmindre alarmen bliver slået fra ved tryk på navigations-knappen, vibrerer din Orbit hver femte minut - maximun 5 gange.

Notifikation ved inaktivitet
Orbit motiverer sine brugere til at en mere aktiv livsstil. En vibrationsalarm giver dig
besked om at være aktiv efter en længere periode med inaktivitet. Denne funktion
kan aktiveres/deaktiveres i Orbit indstillingerne i din Me app. Den aktive tidsramme
kan ændres i din ”Notifikation ved inaktivitet”.

Beregninger og målinger
Skridt
Dine skridt registreres direkte af Orbit. Dine skridt ses både på din Orbit og i din
Me app. Ca. 8.000 skridt om dagen er optimalt og sundt.

Distance
Den tilbagelagte distance beregnes i kilometer/mil baseret på et registreret antal
skridt samt personlige data (højde og køn). Ved tracking af gang, løb, hiking eller
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Nordic walking med en Runtastic app, via GPS, kan den nøjagtigt målte distance
erstatte de beregninger der er foretaget af Orbit. Det anbefales at gå/løbe 5-7,5 km
per dag.

Kalorieforbrænding
Det forbrændte antal kalorier beregnes ud fra det registrerede antal skridt og
dine personlige data (alder, højde og vægt). Søvnlængden har også indflydelse på
din totale kalorieforbrænding og inddrages derfor i beregningerne. Når en anden
aktivitet registreres med en Runtastic app, beregner Orbit præcist det samlede
antal forbrændte kalorier. Det aktuelle antal forbrændte kalorier vises både i din
Me app og i din Orbit. Det ideelle kalorie-mål varierer fra person til person og
afhænger af de personlige data.

Aktive minutter
En individuel grænse bestemmer om et minut er aktivt eller inaktivt, på baggrund
af det antal af skridt der registreres. De minutter der registreres ved aktivitet
foretaget med en anden Runtastic app tæller også med. De minutter du sover vil
altid betragtes som inaktive. Det anbefales at være aktiv ca. 60 minutter om dagen.

Søvnlængde
Orbit registrerer din søvnlængde og søvn-detaljer. Din Me app analyserer din data
og viser søvnfaser og -kvalitet. Din krop har behov for ca. 8 timers søvn om dagen,
for at fungere bedst muligt.

Baggrundslys
Med en sensor måler Orbit det atuelle baggrundslys hver tredje minut. Resultatet
vises i din Me app. At der er mørke når du skal sove og rigeligt med lys (sol) i løbet
af dagen, er begge vigtige faktorer i forhold til dit helbred og humør.
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Orbit Connect
Runtastic Orbit fungerer som supplerende display til andre Runtastic apps. Din
Orbit er forbundet med din bruger konto og derfor er det vigtigt at benytte den
samme Runtastic konto til både Runtastic appen og Runtastic Me appen. Enhver
Runtastic app, som understøtter Orbit Connect, kan vise de forskellige personlige
målinger og resultater mens du træner. For at benytte dette skal ”Orbit Connect”
aktiveres i din Runtastic app indstillinger.

Hold Navigations-knappen inde i 3 sek. for at gå tilbage til Normal mode. Orbit
gemmes som andet display når Runtastic appen er åben i mere end 1 min. De
følgende statistikker fra din aktuelle aktivitet kan ses på Orbit displayet. Du kan
vælge mellem dem ved at trykke på Navigations-knappen på Orbit flere gange.

GennemsnitVaraktighed

Distance

Kalorieforbrænding

Puls

Nuværende tempo

stempo

Gennemsnitshastighed

På nuværende tidspunkt understøttes Orbit Connect kun af Runtastic appen.

Lagring og datasynkronisering
Orbit synkroniserer indsamlet data med din Me app, hver gang din telefon er
indenfor rækkevidde, og opdaterer regelmæssigt dine målinger og resultater.
Når hukommelsen på din Orbit er fuld overføres de ældste data indtil den igen er
synkroniseret med appen. Din Orbit kan gemme data i 7 dage.
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Batteri og opladning
Runtastic Orbit har et langtidsholdbart batteri med levetid på 5-7 dage.

Orbit batteriet er tomt. Venligst oplad din Orbit med tilhørende oplader.

Med Runtastic Me app: Start og forbind din Runtastic Me app for at fortsætte din
tracking.
Uden Runtastic Me app: Indstil tiden på din Orbit til kl. 12.00 for at fortsætte din
tracking.

For at oplade batteriet forbindes det
vedlagte opladerkabel til din Orbit og
tilkobles en USB-port.

Firmware-update
Du kan opdatere din Orbit til den nyeste version i Orbit indstillingerne i din
Runtastic Me app. Denne valgmulighed vil kun være synlig hvis en nyere version af
firmware er tilgængelig.

Nulstilling af Orbit
For at slette alle brugerdata fra din Orbit skal apparatet nulstilles. Det anbefales
derfor at du vælger ”Remove this Orbit” i din Runtastic Me app. Du kan også
genstarte apparatet ved at trykker på Reset-knappen.

12 Orbit Manual

Juridisk information
SIKKERHEDSANVISNINGER
Læs venligst dette materiale omhyggeligt og følg alle instrukserne for at garantere
en sikker funktion og lang levetid for din Runtastic Orbit.

RISICI FOR BØRN OG HANDIKAPPEDE
Dette produkt er ikke beregnet til brug for børn under otte (8) år eller til personer
med begrænsede funktioner, fysisk, sanse- eller følelsesmæssigt, eller med
begrænset erfaring/viden, med mindre de er under opsyn af en person, ansvarlig
for deres sikkerhed, eller som yder instruktion med henblik på korrekt anvendelse
og forståelse af de risici, der er forbundet med det. Børn bør være under opsyn
for at forhindre at de leger med produktet. Rengøring og vedligeholdelse bør ikke
udføres af børn uden overvågning.

SIKKERHEDSINFORMATIONER
Bemærk:
•• I tilfælde af hudreaktioner skal du stoppe med brug af armbåndet og konsultere
din læge.
•• Kombinationen af fugt og intenst slid kan forårsage sort/blå afsmitning fra overfladen, med risiko for at smitte af på lyst tøj.
•• Prøv ikke at udskifte batteriet i Runtastic Orbit. Det er indbygget og kan ikke
udskiftes.
•• Genoplad Runtastic Orbit ved at koble den til computeren, med det medfølgende
USB-kabel.
•• Brug altid ladekablet, der fulgte med Runtastic Orbit, for at oplade dette produkt.
•• Åbn aldrig selve Runtastic Orbit, den indeholder ingen dele, der skal vedligeholdes.
•• Anbring aldrig genstande på sporingsenheden og udsæt ikke displayet for tryk,
da dette kan ødelægge displayet.
•• Rids ikke displayet med skarpe genstande.
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ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET
Undgå meget stærke magnetiske områder (f.eks. transformere), da det kan
medføre uregelmæssigheder i målingerne. Hvis disse instruktioner ikke følges, kan
det medføre uregelmæssigheder eller skade din Runtastic Orbit.

GENOPLADELIGE BATTERIER
Herunder finder du nogle informationer om håndtering af genopladelige batterier.
•• Det genopladelige batteri kan ikke udskiftes og må ikke fjernes.
•• Hold Runtastic Orbit væk fra varmekilder og fra områder med høje temperaturer,
f.eks. direkte sollys i en bil.
•• Runtastic Orbit må ikke gennembores eller brændes.
•• Batteriet må kun oplades med det medfølgende USB-kabel. Hvis det genopladelige batteri oplades på anden måde, kan det medføre overophedning,
eksplosion eller brand. Sørg for at kablet er anbragt korrekt under opladningen.
•• Oplad ikke batteriet i nærheden af varmekilder eller i bilen (i tilfælde af stærkt
sollys og/eller høj temperatur). Den høje temperatur kan medføre, at batteriet
beskadiges, og kan føre til overophedning, eksplosion og brand.
•• Hvis disse instruktioner ikke følges, kan det føre til en forkortet levetiden for det
indbyggede genopladelige batteri, eller skade Runtastic Orbit.

ADVARSEL:
Indeholder små dele, der kan forårsage kvælning.
Uegnet for børn under 3 år.

BORTSKAFFELSE
Batterier er farligt affald. For korrekt bortskaffelse af batterier kan man
aflevere disse i specielle beholdere hos forhandlere af batterier, eller via den
lokale affaldsindsamling. Hvis du ønsker at bortskaffe din Runtastic Orbit
følges de gældende lokale forskrifter. Vejledning findes hos det lokale affaldsselskab.
KRIPPL-WATCHES
Warenhandels GmbH
Maria-Theresia-Straße 41
A - 4600 Wels, Austria
Emballagen bortskaffes i henhold til de gældende normer. Vejledning findes
hos det lokale affaldsselskab.
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SPECIFIKATIONER
Vandfast
Runtastic Orbit er vandfast indtil 100 m.
I nedenstående skema vises, ved hvilke aktiviteter og betingelser apparatet kan
bruges:

Regn, vandsprøjt

Håndvask

Brusebad

Badning,
svømning

Dykning med
udstyr

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Driftstemperaturer:

-20°C til 60°C (-4°F til 140°F)

Opbevarings temperatur:

-10°C til 60°C (+14°F til 140°F)

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
R&TTE Direktiv 1999/5/EF, EU Direktiv 2011/65/EU (RoHS):
Kort tekst om overensstemmelseserklæring: Krippl Watches erklærer hermed, at
Runtastic Orbit (art.nr.: RUNOR1, model: DP166) er i overensstemmelse med
grund-læggende krav og de relevante betingelser i direktiverne i 1999/5/EF og
2011/65/EU. Den fulde tekst i overensstemmelseserklæringen kan findes på vores
hjemmeside: hardware.runtastic.com
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GARANTI
Vi yder 24 måneders garanti på dette produkt. Garantiperioden starter på
købsdatoen (husk kvittering, købsbevis) I denne periode reparerer vi gratis alle
fejl og mangler, der skyldes fejl i materiale eller fejlfunktion, bortset fra: forkert
håndtering, fald, stød eller lignende.

Såfremt du ønsker at klage er der følgende muligheder:
•• kontakt din forhandler
eller
•• send os en e-mail: service@runtastic.com

BEMÆRK AT AF ORGANISATORISKE GRUNDE ACCEPTERER VI IKKE PAKKER, FREMSENDT UDEN FORUDGÅENDE AFTALE.
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