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Pakkauksen sisältö
1 x Runtastic Orbit
2 x ranneke
1 x klipsi
1 x USB-latausjohto
1 x pikaohje
1 x juridista ja tuotteeseen liittyvää tietoa
1 x rannekkeen värikortti

Johdanto
Ominaisuudet
Runtastic Orbit on kehitetty kuntoasi, aktiivisuuttasi ja untasi varten. Se tukee
sinua päivittäisessä aktiivisuudessasi seuraavin ominaisuuksin:
•• Askel- ja etäisyysmittari
•• Tavoitteiden asettaminen
•• Poltetut kalorit
•• Aktiiviset minuutit
•• Happy Tracking
•• Orbit Connect Runtastic Appseja varten
•• Unen seuranta
•• Ulkovalosensori
•• Aika
•• Hälytys
•• Joutilaan tilan ilmoitus
•• Vesitiivis 100m / 300ft
•• Tärinähuomautuksets
•• Pitkäikäinen ladattava akku”

YHTEENSOPIVA RUNTASTIC-SOVELLUSTEN KANSSA
Tarkkaile reaaliaikaista edistystä kuinka haluat Orbit:lla - käytä erillisenä laitteena haluamallasi Bluetooth Smart:lla varustetulla älypuhelimella* ja Runtastic-sovelluksilla.*
* Toimii iPhone 4:n ja sitä uudempien versioiden kanssa sekä Android 4.3:a ja sitä
uudempia versioita käyttävien Bluetooth® Smart Ready Android™ -laitteiden kanssa. Yhteensopivuustiedot: hardware.runtastic.com hardware.runtastic.com
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Laitteen kuvaus
Yleistä:
1. Näyttö
2. Navigointipainike
3. Nollauspainike
4. Taustavalosensori
5. Nauha
6. Klipsi
7. Laturi

1

Runtastic Orbitin kantovaihtoehdot
Voit kantaa Runtastic Orbitia kuten haluat - joko mukana toimitetussa rannekkeessa
tai klipsissä.
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Irrotus / Kiinnitys

Aloitus
Runtastic Orbitin aktivointi
1. Irrota näytön päältä suojakalvo & käynnistä Runtastic Orbit painamalla navigointipainiketta 3 sekuntia.
2. Kiinnitä Runtastic Orbit joko rannekkeeseen tai klipsiin.

HUOMAUTUS: Lataa Orbit ennen ensimmäistä käyttökertaa.
Ks. kohta „Akut ja lataaminen“

Runtastic Me -appia käyttämällä

Lataa Runtastic Me -app tästä:
http://me.runtastic.com/download

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy uudeksi käyttäjäksi.
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Ajantasaisten ja täydellisten tietojen avulla saat ain tarkat ja
henkilökohtaiset laskelmat.

Runtastic Orbitin yhdistäminen ja käyttöönotto:
Noudata Me-appin antamia ohjeita.

Ilman Runtastic Me -appia
Aseta kellonaika painamalla nollauspainiketta tasan klo 12:00.
Orbit laskee askeleesi ja esittää päivän aikana kertyneen askellukeman (klo 12:00 lähtien)
Päivittäinen oletusaskelmäärä on 8000.
Poltettujen kaloreiden laskenta perustuu Runtasticin keskivertokäyttäjän arvoihin ja kehon
mittoihin:
Paino: 		

72 kg

Pituus:

172 cm

Syntymäaika: 1.1.1989
Sukupuoli:

mies

Näitä tietoja ei pysty muuttamaan ilman Runtastic Me -appia.

Toimintatavat ja näkymät
Orbitissa on kolme erilaista toimintatapaa:
1. Normaali: laskee päivän aikana ottamasi askelet
2. Uni: seuraa unesi kestoa ja laatua
3. Orbit Connect: antaa muiden Runtastic-appien käyttää Orbitia toisena näyttönä
Voit vaihtaa normaali- ja unitoimintatavan painamalla navigointipainiketta 3
sekuntia. Connect-toimintatapa aktivoituu automaattisesti kun aloitat Orbit
Connectia tukevan appin.
Jokaisen toimintatavan näkymä on erilainen. Sitä voi vaihtaa painamalla navigointipainiketta.
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07:30

Aika
Aika-näkymässä näkyy kulloinenkin kellonaika. Me-app asettaa sen
automaattisesti.

Askelet
Runtastic Orbit seuraa askeleitasi aina, kun Uni-toimintatapaa ei ole
aktivoitu. Askel-näkymässä näkyvät päivän aikana otetut askelet. Askelmäärä nollautuu automaattisesti keskiyöllä ja kerätyt tiedot tallentuvat
Orbitiin niin kauaksi kuin muistia riittää tai kunnes se synkronisoidaan
Runtastic Me -appin kanssa
(ks. kohta „Tallennus ja tietojen synkronointi“).

Poltetut kalorit
Runtastic laskee päivittäin polttamasi kalorit. Laskelmat perustuvat
aktiivisuuteesi ja henkilökohtaisiin tietoihisi (paino, pituus, sukupuoli,....)
jotka Runtastic Orbit hakee Runtastic Me -appilta. Lisäksi otetaan
huomioon muussa kuntoilussa poltetut kalorit, jotka jokin Runtastic-app
on seurannut.

Aktiiviset minuutit
Runtastic Orbit näyttää aktiivisten minuuttien kokonaismäärän kulloiseltakin päivältä klo 12 lähtien.

Uni-toimintatapa
Runtastic Orbit ei havaitse automaattisesti, että olet nukkumassa.
Paina nukkumaan mennessäsi Orbitin navigointipainiketta 3 sekuntia
kunnes Orbit värähtää ja unen kuvake tulee näkyviin. Runtastic Orbit on
nyt lepotilassa ja seuraaunesi kestoa ja laatua. Runtastic Me -appissa
näkyvät seuraavat muuttujat:

Unen kesto
Lepotilassa Runtastic Orbit seuraa unesi kestoa. Paina navigointipainiketta useita kertoja, kunnes näytöllä näkyy unen kesto.

Poistu Uni-toimintatavasta
Herätessäsi paina navigointipainiketta 3 sekuntia kunnes Orbit värähtää
ja näytöllä näkyy auringon kuvake.
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Happy Tracking
Runtastic Orbitin avulla voit myös seurata mielentilojasi ja iloisia hetkiä.
Happy Tracking aktivoituu, kun painat navigointipainiketta nopeasti
kaksi kertaa.

Runtastic Orbit ja Runtastic Me
OMINAISUUDET
Tavoitteet
Runtastic Orbit näyttää edistymisesi askelmäärän tavoitteessa. Saat puolivälitavoitteen ja tavoitteen saavuttamisesta ilmoituksen värinällä ja erityiskuvakkein.

50%

100%

Voit asettaa uusia tavoitteita tai vaihtaa niitä Me-appissa. Muilla Runtastic-appeilla
tallennettu aktiivisuus auttaa saavuttamaan tavoitteesi. Henkilökohtaisia tavoitteita
asettaessasi app tukee sinua yksilöllisin raja-arvoin, joiden avulla löydät itsellesi
sopivia tavoitearvoja.

Päivittäisten arvojen erittely
Me-appissa on jokainen päivittäinen arvo on eritelty. Muilla
Runtastic-appeilla, myös Happy Trackingilla tallennetut
aktiviteetit näkyvät myös.

Unen ajalta näet erittelyn eri unen vaiheista, samoin kuin Orbitin mittaaman taustavalon.
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Hälytys
Me-appissa voit asettaa hälytykset suoraan Orbitin asetuksista.

Voit asettaa enintään kolme joko kertaluonteista tai toistuvaa hälytystä. Asetettuasi
hälytyksen näet Orbitin aikanäytöstä vastaavan kuvakkeen.

10:56

P
M

Hälytyksen soidessa Orbit värisee ja näet seuraavan kuvakkeen:

Nukahtamistoiminto: Ellet sammuta hälytystä painamalla navigointipainiketta, Orbit
värisee uudelleen viiden minuutin välein, enintään viisi kertaa.

Joutilaisuusilmoitus
Orbit motivoi käyttäjiään elämään aktiivisemmin. Värinähälytys muistuttaa
pidemmän joutilaisuuden ajan kuluttua aktivoitumaan. Tämän ominaisuuden voi
aktivoida tai poistaa Me-appin Orbit-asetuksista. Voit myös muuttaa joutilaisuusajan
kestoon liittyviä asetuksia

Laskenta ja mittaus
Askelet
Orbit laskee askeleesi suoraan. Ne näkyvät sekä Orbitissa että Me-appissa.
Terve ja ihanteellinen määrä on 8000 askelta päivässä.
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Etäisyys
Kuljettu matka lasketaan kilometreinä/maileina askelmäärän ja yksilöllisten
tietojen kuten pituuden ja sukupuolen perusteella Kun Runtastic-appin yhteydessä
käytetään GPS:ää, kävelyn, juoksun, patikoinnin ja sauvakävelyn matkaa voidaan
mitata tarkemmin ja korvata Orbitin mittaamat arvot. Suositeltu päivämatka on 5-7,5
km.

(Poltetut) kalorit
Poltettujen kaloreiden määrä perustuu askelmäärään ja yksilöllisiin tietoihin
kuten ikä, sukupuoli, pituus ja paino. Unen kestolla on myös vaikutusta kaloreiden
palamiseen ja sen Orbit ottaa huomioon. Kun Runtastic-appilla seurataan kuntoilua,
Orbit laskee poltetut kalorit tarkasti. Päivittäin polttamasi kalorit näkyvät sekä
Me-appissa että Orbitissa.
Ihanteellinen kaloritavoite on jokaisella ihmisellä erilainen ja perustuu yksilöllisiin
mittoihin.

Aktiiviset minuutit
Yksilöllisten kynnysarvojen avulla määritetään, onko jokin kulunut minuutti aktiivinen tai epäaktiivinen. Määritys perustuu askelmäärään. Jokainen minuutti, jonka
aikana aktiivisuutta mitataan Runtastic appilla, otetaan myös huomioon. Unen aikaa
pidetään aina epäaktiivisena.
Pävittäinen suositeltu aktiivisuusaika on noin 60 minuuttia.

Unen kesto
Orbit seuraa unesi kestoa ja siihen liittyviä vaiheita. Me-app analysoi tiedot ja
näyttää jokaisen unen vaiheen ja laadun.
Tarvitset unta noin 8 tuntia vuorokaudessa palautuaksesi täysin edellisen päivän
rasituksesta.

Taustavalo
Orbit mittaa sensorillaan taustavaloa (vallitsevaa valoa) kolmen minuutin välein.
Tulokset näkyvät Me-appissa.
Hämärä nukkumisympäristö ja riittävästi aurinkoa päivän aikana auttavat pysymään
terveenä ja hyväntuulisena.
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Orbit Connect
Runtastic Orbit toimii myös kaikkien Runtastic-appien kakkosnäyttönä. Orbit
yhdistetään käyttäjätiliisi. Siksi on tärekää käyttää samaa Runtastic-tiliä sekä
Runtastic-appille että Runtastic Me-appille.
Kaikki Orbit Connectia tukevat Runtastic-appit voivat näyttää Orbitissa useita
henkilökohtaisia arvoja kuntoilun aikana. Tämän toimintatavan käyttö edellyttää,
että aktivoit Orbit Connect -ominaisuuden Runtastic-appin asetuksista.

Voit milloin vain palata normaaliin toimintatapaan painamalla navigointipainiketta 3
sekuntia. Kuitenkin aina kun Runtastic-app on avoin, se palauttaa Orbitin toiseksi
näytöksi minuutin kuluttua.
Seuraavat kuntoiluun liittyvät tiedot näkyvät Orbitin näytöltä. Voit selata niitä painamalla navigointipainiketta peräkkäin.

Tämänhetkinen
Kesto

Matka

vauhti

Poltetut kalorit

Syke

Keskinopeus

Keskivertovauhti

Tällä hetkellä vain Runtastic-app tukee Orbit Connectia.

Tallennus ja tietojen synkronointi
Orbit synkronisoi kerätyt tiedot Me-appin kanssa aina kun matkapuhelimesi on
ulottivilla ja päivittää arvosi säännöllisesti.
Kun Orbitin muisti on täynnä, laite alkaa kirjoittaa vanhimpien tietojen päälle,
kunnes se synkronisoidaan. Orbit voi tallentaa enintään 7 päivän tiedot.
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Akut ja lataaminen
Runtastic Orbitin tehokas akku kestää 5-7 päivää.

Orbitisi oli ilman virtaa pitkän aikaa. Ole hyvä ja lataa Orbitisi mukana tulleella
latauskaapelilla.

Runtastic-sovellusta käyttäville: Yksinkertaisesti käynnistä ja yhdistä Runtastic-sovellus jatkaaksesi seurantaa.
Orbitia yksinään käyttäville: Ole hyvä ja nollaa laite klo 12.00 jatkaaksesi seurantaa
optimaalisella tarkkuudella.

Voit ladata akun uudelleen liittämällä
latausjohdon Orbitiin ja kytkeä sen
USB-virtalähteeseen.

Laitepäivitys
Voit päivittää Orbitin uusimpaan versioonsa Runtastic Me -appin Orbit-asetuksista.
Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun uusi laiteversio on saatavilla.

Orbitin nollaus
Jos haluat poistaa kaikki tiedot Orbitista, sinun on nollattava laite. On suositeltavaa
valita ”Remove this Orbit” in Runtastic Me -appia tai voit nollata laitteen painamalla
nollauspainiketta.
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Lakisääteiset tiedot
TIETOA TURVALLISUUDESTA
Lue alla olevat tiedot huolella ja noudata käyttöohjeita. Näin varmistat, että
Runtastic Orbit toimii luotettavasti ja pitkään.

LAPSET JA VALVONTAA TARVITSEVAT HENKILÖT
Laitetta ei ole suunniteltu alle kahdeksan (8) vuoden ikäisille lapsille eikä ilman
valvontaa henkilöille, joiden fyysinen, henkinen tai sensorinen toimintakyky on
rajoittunut tai henkilöille, joilla ei ole tarpeeksi kokemusta tai tietoa laitteen turvallisesta käytöstä ja käyttöön liittyvistä riskeistä. Laitteella ei saa leikkiä. Lapset eivät
saa puhdistaa ja hoitaa laitetta valvomatta.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Huomaa:
•• Jos saat rannekkeen käytöstä ihottumaa, lopeta sen käyttö ja käänny lääkärin
puoleen.
•• Kosteuden ja hankauksen seurauksena rannekkeen musta/sini väri saattaa
tahrata vaaleita vaatteita.
•• Älä yritä vaihtaa Runtastic Orbit in paristoa. Se on sisäänrakennettu, eikä sitä
voida vaihtaa.
•• Ladataksesi Runtastic Orbitia kytke se yksinkertaisesti tietokoneeseesi mukana
tulleen USB-kaapelin avulla.
•• Käytä tuotteen lataukseen ainoastaan sen mukana toimitettua latausjohtoa.
•• Älä avaa Runtastic Orbitin koteloa. Se ei sisällä huollettavia osia.
•• Älä aseta mitään esineitä seurantayksikön päälle äläkä paina näyttöä, sillä se
saattaa särkyä.
•• Älä häiritse näyttöä terävin esinein.
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SÄHKÖMAGNEETTINEN YHTEENSOPIVUUS
Vältä voimakkaita magneettikenttiä (esim. muuntajia), jotka voivat aiheuttaa
muutoksia mittauslukemiin. Käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönti voi
aiheuttaa mittaushäiriöitä vai vahingoittaa Runtastic Orbitia.

LADATTAVAT PARISTOT
Seuraavasta löydät tietoa ladattavista paristoista:
•• Ladattavaa paristoa ei voi vaihtaa eikä irrottaa.
•• Pidä the Runtastic Orbit poissa lämmönlähteistä tai kuumista paikoista, esim. suorasta
auringonvalosta autossa.
•• Älä poraa Runtastic Orbitiin reikiä tai polta sitä.
•• Lataa ladattava paristo ainoastaan laitteen mukana toimitetulla USB-johdolla. Jos lataat
pariston muulla tavoin, se voi ylikuumeta, räjähtää tai syttyä tuleen. Tarkista ennen latausta,
että latausjohto on liitetty asianmukaisesti.
•• Älä lataa paristoa lämmönlähteiden lähellä tai autossa (mikäli autossa on kuuma ja sinne
paistaa aurinko suoraan). Kuumuudessa paristo voi vaurioitua, ylikuumeta, räjähtää tai syttyä
tuleen.
•• Ladattavien paristojen käyttöohjeiden laiminlyönti voi lyhentää niiden käyttöikää tai vahingoittaa Runtastic Orbitia.

VAROITUS:
Tukehtumisvaara! Sisältää pieniä osia.
Ei sovellu alle 3-vuotiaalle lapselle.

HÄVITTÄMINEN
Paristot ovat ympäristölle vaarallista jätettä. Voit palauttaa käytetyt paristot
kaupoissa oleviin keräyslaatikoihin tai kunnallisen jätehuollon paristonkeruuastioihin. Hävitä Runtastic Orbit voimassa olevien säädösten mukaisesti.
Lisätietoa saat paikalliselta jäteasemalta.
KRIPPL-WATCHES
Warenhandels GmbH
Maria-Theresia-Straße 41,
4600 Wels, Austria
Hävitä pakkaus voimassa olevien säännösten mukaisesti. Lisätietoa saat
paikalliselta jäteasemalta.
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TEKNISET TIEDOT
Vedenpitävyys:
Runtastic Orbit on vedenpitävä 100 metriin saakka.
Alla olevassa taulukossa esitellään käyttöolosuhteet:

Sade,
roiskuva ves

Käsien pesu

Suihku

Kylpeminen,
uint

Laitesukellus

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Ei

Käyttölämpötila:

-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)

Varastointilämpötila:		

-10°C - 60°C (+14°F - 140°F)

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
R&TTE-direktiivi 1999/5/EY, EU-direktiivi 2011/65/EU (RoHS):
Lyhyt vaatimustenmukaisuusvakuutus: Krippl Watches vakuuttaa, että Runtastic
Orbit (Art. No.: RUNOR1, malli: DP166) vastaa perusvaatimuksia ja loput relevantteja
säädöksiä direktiiveissä 1999/5/EY ja 2011/65/EU. Täysi vaatimustenmukaisuuvakuutuksen teksti löytyy kotisivultamme hardware.runtastic.com
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TAKUU
Annamme tälle tuotteelle 24 kk takuun. Takuu astuu voimaan myyntipäivästä lukien
(todistettava kuitin tai ostotodistuksen perusteella). Takuuaikana korjaamme materiaali- tai toimintaviat veloituksetta, lukuun ottamatta varomattomasta käsittelystä,
putoamisesta, iskusta tai vastaavasta syntyneitä vahinkoja.
Jos haluat tehdä valituksen, voit joko:
•

ottaa yhteyttä jälleenmyyjään
tai

•

kirjoittaa meille sähköpostia:
service@runtastic.com

LIIKETOIMINTASYISTÄ JOHTUEN EMME HYVÄKSY POSTIKULUITTA LÄHETETTYJÄ
PAKKAUKSIA.
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