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Inhoud van de verpakking
1 x Runtastic Orbit
2 x Polsbandje
1 x Clip
1 x USB-laadkabel
1 x Beknopte instructies
1 x Wettelijke info en productinformatie
1 x Gekleurde polsbandkaart

Inleiding
Functies
De Runtastic Orbit is ontworpen om u te helpen bij het bereiken van uw fitness-,
activiteiten- en slaapdoelstellingen. Hij ondersteunt u bij uw dagelijkse inspanningen en activiteiten met de volgende functies en mogelijkheden:
•• Passen & afstand opvolgen
•• Doelen opstellen
•• Verbrande calorieën
•• Actieve minuten
•• Happy Tracking
•• Orbit Connect voor Runtastic apps
•• Slaapduurtracker
•• Omgevingslichtsensor
•• Klok
•• Alarm
•• Inactiviteitsmelding
•• Waterdicht 100m / 300ft
•• Vibratiealarmen
•• Oplaadbare batterij die lang meegaat

COMPATIBEL MET RUNTASTIC APPS
Houd met Orbit naar eigen voorkeur uw vorderingen in realtime bij: gebruik hem
als autonoom apparaat, of met uw favoriete met Bluetooth® Smart ingestelde
smartphone* & Runtastic apps.
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* Geschikt voor iPhone 4s en recentere versies en Bluetooth® Smart Ready
Android™, apparaten met Android 4.3 en recentere versies. Comptabiliteitslijst te
vinden op: hardware.runtastic.com

Beschrijving van het apparaat
Overzicht:
1. Display
2. Navigatieknop
3. Resetknop
4. Omgevingslichtsensor
5. Bandje
6. Clip
7. Lader

1

Het dragen van de Runtastic Orbit
U kunt de Runtastic Orbit dragen zoals u het wilt - in een van de polsbanden of in
de clip.
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Verwijdering/plaatsing

Van start gaan
Het activeren van de Runtastic Orbit
1. Verwijder de beschermende plastic folie van het display & schakel de Runtastic
Orbit in door de navigatietoets 3 seconden in te drukken.
2. Plaats Runtastic Orbit in uw favoriete polsbandje of clip.
OPMERKING: Laad uw orbit op voordat u hem voor het eerst gaat gebruiken. Zie
„Batterij en opladen“.

Met de Runtastic Me App

De Runtastic Me-app kunt u hier downloaden:
http://me.runtastic.com/download

Log in of registreer u als
nieuwe gebruiker
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Actuele en volledige persoonlijke informatie maakt het mogelijk
exacte, op u persoonlijk toegesneden data voor u te berekenen.

Maak verbinding en verricht de instellingen
voor de Runtastic Orbit: volg de stappen op
die aangegeven worden in uw Me app.

Zonder de Runtastic Me App
Stel de tijd in door de resetknop in te drukken bij exact 12:00 p.m.
De Orbit telt uw stappen en geeft het totaal aantal per dag gemaakte stappen weer (sinds
12:00 a.m.).
De standaard doelstelling voor het dagelijkse aantal stappen is 8.000.
De berekening van de verbrande calorieën is gebaseerd op de waarden van een gemiddelde Runtastic-gebruiker. De volgende lichaamswaarden worden gebruikt:
Gewicht: 72 kg
Lengte: 172 cm
Geboortedatum: 1.1.1989
Geslacht: Masculino
Deze data kunnen niet worden veranderd zonder de Runtastic Me-app.

Bedrijfsmodi en aanzichten
De Orbit werkt in 3 verschillende bedrijfsmodi:
1. Normale modus: telt uw stappen in de loop van de dag
2. Slaapmodus: volgt de duur en kwaliteit van uw slaap op
3. Orbit Connect: stelt andere Runtastic apps in staat om de Orbit als tweede
display te gebruiken
U kunt tussen de normale modus en de slaapmodus schakelen door de navigatietoets 3 seconden in te drukken. De Orbit Connect-modus wordt automatisch
geactiveerd, zodra u een app start die Orbit Connect ondersteunt.
Elke modus heeft verschillende vensters die u kunt openen door op de navigatietoets te drukken.
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07:30

Tijd
De het tijdscherm wordt de actuele uurtijd weergegeven. Deze wordt
automatisch ingesteld via uw Me app.

Stappen
Wanneer de slaapmodus niet geactiveerd is, telt de Runtastic Orbit uw
stappen. In het stappenscherm worden de stappen aangegeven die op
de betreffende dag gemaakt zijn. De stappentelling wordt om middernacht automatisch gereset naar nul, terwijl de verzamelde gegevens
in de Orbit opgeslagen worden zolang er voldoende geheugenruimte
beschikbaar is tot tot zij gesynchroniseerd worden met uw Runtastic
Me-app (zie „Opslag en datasynchronisatie“).

Verbrande calorieën
De Runtastic Orbit berekent elke dag de calorieën die u verbrandt.
De berekeningen zijn gebaseerd op uw activiteiten en de persoonlijke
gegevens (gewicht, lengte, geslacht,...) die de Runtastic Orbit via uw
Runtastic Me-app binnenkrijgt. Bovendien wordt rekening gehouden
met calorieën die u heeft verbrand via andere fitnessactiviteiten die
met een Runtastic-app worden opgevolgd.

Actieve minuten
Runtastic Orbit geeft het totale aantal actieve minuten van de betreffende dag sinds 12:00 a.m. aan

Slaapmodus
Runtastic Orbit detecteert niet automatisch dat u slaapt. Wanneer u
gaat slapen, draagt u uw Runtastic Orbit en drukt u 3 seconden op de
navigatietoets tot de Orbit trilt en het slaappictogram weergegeven
wordt. Runtastic Orbit is nu in de slaapmodus en zal de duur en
kwaliteit van uw slaap meten. Deze parameters worden weergegeven in
de Runtastic Me-app.

Slaapduur
Wanneer de Runtastic Orbit in de slaapmodus is, bepaalt hij de duur
van uw slaap. Druk om de actuele duur van uw slaapperiode te zien, de
navigatietoets meerdere keren in tot het slaapduurpictogram weergegeven wordt.
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Slaapmodus afsluiten
Wanneer u wakker wordt, drukt u opnieuw 3 seconden op de navigatietoets tot de Orbit trilt en het zonnepictogram wordt weergegeven.

Happy Tracking
De Runtastic Orbit stelt u in staat om uw humeur en blije momenten op
te volgen. Happy tracking wordt getriggerd door de navigatietoets 2
keer snel in te drukken.

Runtastic Orbit en Runtastic Me
FUNCTIES EN EIGENSCHAPPEN
Doelstellingen
De Runtastic Orbit geeft uw actuele vorderingen in relatie tot uw stappendoelstelling weer. Wanneer u 50% of 100% van uw doelstelling bereikt, wordt u daarover
geïnformeerd met trilalarmen en speciale pictogrammen.

50%

100%

In de Me app kunt u verdere doelstellingen instellen of uw stappendoelstelling
wijzigen. Activiteiten die met andere Runtastic apps geregistreerd worden, helpen
u bij het bereiken van uw doelstellingen. Bij de instelling van persoonlijke doelstellingen zal de app u ondersteunen met individuele limieten om u te helpen om uw
ideale targetwaarde te bepalen.

Dagelijkse vooruitgang bekijken
Uw Me app heeft een scherm voor alle detailwaarden, waar
de gegevens van de actuele dag worden weergegeven. Activiteiten die met andere Runtastic apps worden opgevolgd,
worden ook weergegeven. Hetzelfde geldt voor uw “Happy
Tracking.”

Het slaapduurscherm toont uw verschillende slaapfasen en het door de Orbit
gemeten omgevingslicht.
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Alarm
Stel de alarmen rechtstreeks in via de Orbit-instellingen van
uw Me app.

U kunt maximaal drie eenmalige of herhaalde alarmen instellen. Wanneer een alarm
ingesteld is, wordt een corresponderend pictogram weergegeven in het tijdscherm
van uw orbit:

10:56

P
M

wanneer een alarm afgaat, trilt uw orbit en wordt het volgende pictogram weergegeven:

Sluimerfunctie (snooze): tenzij u het alarm uitzet door op de navigatietoets te
drukken, zal uw Orbit eens per vijf minuten en maximaal vrij keer opnieuw gaan
trillen.

Melding inactiviteit
Orbit motiveert zijn gebruikers om er een actieve levensstijl op na te houden. Een
trilalarm herinnert u er na een langdurige inactieve fase aan om weer in beweging
te komen en actief te worden. Deze functie kan aan- of uitgezet worden in de
Orbit-instellingen van uw Me app. U kunt ook het actieve tijdbereik van uw inactiviteitsmelding aanpassen.

Berekening en meting
Stappen
Uw stappen worden door de Orbit rechtstreeks opgevolgd. Zij worden zowel op uw
Orbit als in uw me app weergegeven.
Ca. 8.000 stappen per dag zijn ideaal en gezond.
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Afstand
De afgelegde afstand wordt berekend in kilometers/mijl op basis van de getelde
stappen en individuele gegevens zoals lichaamslengte en geslacht. Wanneer
wandelen, hardlopen, hiking of nordic walking via GPS wordt opgevolgd met een
Runtastic app, kan de exactere gemeten afstand de door Orbit berekende waarde
vervangen. Wij adviseren om dagelijks tussen 5 en 7,5 km af te leggen.

Verbrande calorieën
De verbrande caloerieën worden berekend op basis van de geregistreerde stappen
en individuele gegevens zoals leeftijf, geslacht, lengte en lichaamsgewicht. De
slaapduur heeft ook invloed op uw totaal aantal verbrande calorieën en dat wordt
ingerekend. Bij de tracking van een fitnessactiviteit met een Runtastic app houdt
de Orbit rekening met het exacte aantal verbrande calorieën. Uw actuele waarde
voor de verbrande calorieën wordt weergegeven in uw Me app en uw Orbit.
De ideale calorieëndoelstelling varieert per individuele persoon en is afhankelijk
van de individuele lichaamsbouw.

Actieve minuten
Een individuele drempelwaarde bepaalt of een minuut als actief of inactief wordt
beschouwd, afhankelijk van het aantal getelde stappen. Elke minuut die u tijdens
een activiteit met een Runtastic app opvolgt, wordt meegeteld. Slaaptijd wordt
altijd als inactieve tijd beschouwd.
Wij raden u aan ca. 60 minuten per dag actief te zijn.

Slaapduur
Orbit volgt de duur en details van uw slaap op. Uw Me app analyseert vervolgens
de verzamelde data om de fasen en kwaliteit van uw slaap weer te kunnen geven.
Voor een ideaal herstel heeft uw lichaam ca. 8 uur slaap per dag nodig.

Omgevingslicht
Orbit meet met een sensor eens per drie minuten het actuele omgevingslicht. De
resultaten worden weergegeven in uw Me app.
Een donkere slaapomgeving en voldoen (zon)licht overdag dragen bij aan uw
gezondheid en zorgen voor een goed humeur.
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Orbit Connect
De Runtastic Orbit dient ook als tweede scherm voor andere Runtastic apps. Uw
Orbit wordt gekoppeld aan uw account en het is daarom van cruciaal belang om
hetzelfde Runtastic-account te gebruiken in de Runtastic app en de Runtastic Me
app.
Elke Runtastic app die Orbit Connect ondersteunt, zal in staat zijn om verschillende
persoonlijke waarden op uw Orbit weer te geven tijdens uw fitnessactiviteiten. Om
deze modus te gebruiken, activeert u de “”Orbit Connect””-functie in uw Runtastic
app-instellingen.

Druk op elk gewenst moment 3 seconden op de navigatietoets om terug te schakelen naar de normale modus. Telkens wanneer uw Runtastic app geopend is, zal
deze de Orbit na 1 minuut opnieuw als tweede display gebruiken.
De volgende statistieken van uw actuele fitnessactiviteit kunnen worden bekeken
op het Orbit-display. U kunt er doorheen bladeren door meerdere keren op de
navigatietoets van de Orbit te drukken:

Gemiddelde
Duur

Afstand

Verbrande
calorieën

Actuele stappen

stappen

Gemiddelde
Hartslag

snelheid

Momenteel wordt Orbit Connect alleen ondersteund door de Runtastic app.

Opslag en datasynchronisatie
Orbit synchroniseert de verzamelde data met uw Me app telkens wanneer uw
telefoon binnen bereik is en actualiseert met regelmatige tussenpozen uw
waarden.
Wanneer het geheugen van uw Orbit vol is, zal het apparaat de oudste gegevens
overschrijven tot er weer een synchronisatie plaatsvindt. Orbit kan gegevens voor
maximaal 7 dagen opslaan.
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Batterij en opladen
De Runtastic Orbit heeft een krachtige batterij die 5 tot 7 dagen meegaat.

De accu van uw Runtastic Orbit is leeg. Laad uw Orbit met de bijbehorende laadkabel a.u.b. op.

Met Runtastic Me App : Start en verbindt de Runtastic Me App om door te gaan.
Zonder Runtastic Me App : Stel de tijd van uw Orbit 12 uur terug om door te gaan.

Om de batterij te laden, sluit u gewoon de
meegeleverde laadkabel op uw Orbit aan,
die u vervolgens in een USB-stroombron
inplugt.

Firmware-update
Uw kunt uw orbit updaten naar de nieuwste versie in de Orbit-instellingen binnen
uw Runtastic Me app. Deze optie is alleen zichtbaar, wanneer een nieuwe versie
van de firmware beschikbaar is.

Opnieuw instellen van de Orbit
Om alle gebruikersgegvens van uw Orbit te verwijderen moet u het apparaat
resetten. Daarom is het aanbevolen om in de Runtastic Me app op “Remove this
Oribt” te klikken of door de resetknop te gebruiken.
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Wettelijke informatie
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees deze handleiding zorgvuldig door en volg alle vermelde instructies op om de
betrouwbare werking en een lange levensduur voor uw Runtastic Orbit veilig te
stellen.

RISICO’S VOOR KINDEREN EN ZORGBEHOEVENDE MENSEN
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen die jonger zijn dan acht
(8) of door mensen met beperkte fysieke, sensorische of emotionele capaciteiten
of met een beperkte ervaring/kennis, tenzij deze onder toezicht staan van een
persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of door deze persoon geïnstrueerd zijn in het gebruik van het apparaat en daarom weten wat de risico’s zijn.
Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om veilig te stellen dat zij niet met
het apparaat spelen. Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of
onderhouden zonder dat daar toezicht op wordt gehouden.

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
Let op:
•• Mocht uw huid zichtbaar of voelbaar reageren op de polsband, dan moet u die
afdoen en uw arts om raad vragen.
•• De gecombineerde invloed van vocht en intense afslijting kan ertoe leiden dat de
polsband zwart/blauw afgeeft en mogelijk vlekken veroorzaakt op lichtgekleurde
kleding.
•• Probeer niet om de batterij van de Runtastic Orbit te vervangen. Deze is vast
ingebouwd en net vervangbaar.
•• Om de Runtastic Orbit op te laden, verbind u deze heel eenvoudig met uw
computer met behulp van de USB-kabel.
•• Gebruik alleen de met de Runtastic Orbit meegeleverde laadkabel om het
product te laden.
•• Open nooit de behuizing van uw Runtastic Orbit. Hij bevat geen onderdelen die
onderhoud vereisen.
•• Plaats geen voorwerpen op de tracking-unit en oefen geen druk op het display
uit, omdat dit eventueel kan breken.
•• Raak het display niet aan met scherpe voorwerpen.
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
Vermijd zeer sterke magnetische velden (bijv. transformators), omdat die afwijkingen in de metingen kunnen veroorzaken. Het niet naleven van deze instructies
kan storingen of beschadiging van uw Runtastic Orbit in de hand werken.

OPLAADBARE BATTERIJEN
Hieronder treft u informatie aan over de omgang met oplaadbare batterijen:
•• De oplaadbare batterij kan niet worden vervangen en mag niet worden
verwijderd.
•• Houd de Runtastic Orbit weg bij hittebronnen en uit omgevingen met hoge
temperaturen, bijvoorbeeld een auto die in de volle zon staat.
•• Probeer niet om te boren in de Runtastic Orbit of om hem te verbranden.
•• Laad de oplaadbare batterij alleen via de meegeleverde USB-kabel. Wanneer de
oplaadbare batterij op een andere manier wordt geladen, kan dat oververhitting,
een explosie of brand veroorzaken. Zorg bij het laden voor een correcte plaatsing
van de kabel.
•• Laad de oplaadbare batterij niet op bij hittebronnen of in de auto (wanneer die in de
volle zon staat en/of bij hete weersomstandigheden). Hoge temperaturen kunnen de
batterij beschadigen en kunnen oververhitting, een explosie en brand veroorzaken.
•• Het niet naleven van deze instructies kan een kortere levensduur van de ingebouwde
oplaadbare batterij tot gevolg hebben of schade aan de Runtastic Orbit veroorzaken.

WAARSCHUWING:
Bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Niet
geschikt voor kinderen die jonger zijn dan 3 jaar.

AFVOER AAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR
Batterijen zijn gevaarlijk afval. Voor een correcte afvoer van afgedankte batterijen staan er
inzamelbakken bij commerciële verkooppunten voor batterijen en bij lokale milieustraten van
gemeentes. Wanneer u op enig moment uw Runtastic Orbit wilt afdanken, dient u zich op dat
moment aan de geldende voorschriften te houden. Informatie hierover kunt u opvragen bij de
milieudienst / -straat van uw gemeente.
KRIPPL-WATCHES
Warenhandels GmbH
Maria-Theresia-Straße 41,
4600 Wels, Oostenrijk
Afvoer van verpakkingsmateriaal in overeenstemming met de actuele voorschriften.
Informatie hierover kunt u opvragen bij de milieudienst / -straat van uw gemeente.
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SPECIFICATIES
Waterdicht
De Runtastic Orbit is waterdicht tot op ca. 100 meter (330 voet).
Raadpleeg de onderstaande tabel voor de mogelijke activiteiten en de omstandigheden waaronder het apparaat kan worden gebruikt:

Regen,
spatwater

Handen
wassen

Douchen

Baden,
zwemmen

Duiken met
duikapparatuur

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Bedrijfstemperaturen:

-20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F)

Bewaartemperatuur:

-10°C tot 60°C (+14°F tot 140°F)

CONFORMITEITSVERKLARING
R&TTE-richtlijn 1999/5/EG, EU-richtlijn 2011/65/EU (RoHS):
Korte tekst conformiteitsverklaring: Bij deze verklaart Krippl Watches dat de
Runtastic Orbit (art. nr.: RUNOR1, model: DP166) voldoet aan de basiseisen en
de overige relevante voorwaarden van de richtlijnen 1999/5/EG en 2011/65/
EU. U kunt de complete tekst van de conformiteitsverklaring op onze
homepage vinden: hardware.runtastic.com
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GARANTIE
Wij bieden op dit product 24 maanden garantie aan. De garantieperiode start op
de datum van aankoop (met aankoopbewijs). Binnen deze periode zullen wij alle
defecten als gevolg van materiaalfouten of storingen kosteloos herstellen, tenzij er
sprake is van: onjuiste behandeling, een val, inslag of iets soortgelijks.
Mocht u een klacht willen indienen, dan heeft u daarvoor de volgende mogelijkheden:
•

Neem contact op met het verkooppunt van het product
of

•

stuur ons een e-mail: service@runtastic.com

WIJ WIJZEN U EROP DAT WIJ OM ORGANISATORISCHE REDENEN GEEN ONAANGEKONDIGDE PAKKETTEN ACCEPTEREN, WAARBIJ DE VERZENDKOSTEN BIJ ONS IN
REKENING WORDEN GEBRACHT.
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