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Innhold i pakken
1 x Runtastic Orbit

2 x armbånd

1 x klemme

1 x USB ladekabel

1 x hurtigveiledning

1 x juridisk produktinformasjon

1 x farget armbåndskort 

Innledning
Funksjoner

Runtastic Orbit er designet for å hjelpe deg med treningsmål, aktivitetsnivå og søvnkva-
litet. Den støtter deg i en stresset hverdag og kommer med følgende funksjoner:

 • Trinn- og avstandsmåler

 • Setter mål

 • Kaloriforbrenning

 • Aktive minutter

 • Happy Tracking

 • Orbit Connect til Runtastic-apper

 • Søvnmåler

 • Lyssensor

 • Tidvisning

 • Alarm

 • Varsler inaktivitet

 • Vannbestandig 100 m

 • Vibrasjonsvarsler

 • Oppladbart batteri med lang holdbarhet 

KOMPATIBEL MED RUNTASTIC APPS

Overvåk fremdriften din direkte ved bruk av enheten alene eller sammen med din 
Bluetooth® Smart-enhet og Runtastic apps.

* Kompatibel med iPhone 4s og nyere, samt Bluetooth® Smart Ready Android™-en-
heter med Android 4.3 og nyere. For mer informasjon om kompatibilitet kan du 
besøke: hardware.runtastic.com

http://hardware.runtastic.com


4  Orbit Manual

Enhetsbeskrivelse
Oversikt:

1. Displayet 

2. Navigasjons-knapp

3. Tilbakestillings-knapp

4. Lyssensor

5. Bånd

6. Klemme

7. Lader

1

Bruk av Runtastic Orbit
Du kan velge å feste Runtastic Orbit på to måter; enten ved bruk av det inkluderte 
armbåndet eller med klemmen.
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Ta av/feste

  

Kom i gang
Aktivering av Runtastic Orbit

1. Fjern beskyttelsesfilmen fra displayet og slå på Runtastic Orbit ved å holde nede 
navigasjons-knappen i tre sekunder. 
2. Sett i Runtastic Orbit i armbånd eller i klemmen.

OBS: Lad Orbit helt opp før du bruker den første gang. Se „Batteri og lading“

Med Runtastic Me-appen

Last ned Runtastic Me-appen her: 
http://me.runtastic.com/download 

    
Logg inn eller opprett ny bruker

http://me.runtastic.com/download 


6  Orbit Manual

Oppdatert og fullstendig personlig informasjon gir nøyaktige og mer 
personlige  beregninger.

Koble opp og innstill Runtastic Orbit: Følg trinnene 
som vises i Me-appen.

Uten Runtastic Me-appen
Innstill tiden ved å trykke på Tilbakestillings-knappen på kl. 12.00 nøyaktig.

Orbit teller trinnene dine og viser samlet antall trinn per dag (fra og med kl.12). 
Standard antall daglige trinn er 8 000. 
Beregningen av kaloriforbrenningen baserer seg på verdier til en gjennomsnittlig Runtas-
tic-bruker. Følgende kroppsberegninger brukes:

Vekt 72 kg 
Høyde 172 cm 
Fødselsdato 1.1. 1989 
Kjønn mann 
 
Disse dataene kan ikke endres uten bruk av Runtastic Me-appen.

Moduser og visninger
Orbit fungerer i tre forskjellige modus:

1. Normalmodus: sporer dine trinn i løpet av dagen. 
2. Sovemodus: sporer dine soveperioder og søvnkvaliteten. 
3. Orbit Connect: gjør det mulig for andre Runtastic-apper å bruke Orbit som et 
sekundært display.

Du kan skifte mellom normalmodus og søvnmodus ved å holde nede naviga-
sjons-knappen i tre sekunder. Orbit Connect-modus vil aktiveres automatisk så 
snart du starter en app som støtter Orbit Connect.

Hvert modus har forskjellige visninger som kan skiftes mellom ved å trykke på 
navigasjons-knappen.
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07:30
Tidvisning

Her vises hva klokken er. Den innstilles automatisk av Me-appen.

Trinn

Runtastic Orbit sporer dine trinn når sovemodus ikke er aktivert. I 
trinn-visning vises antallet trinn for gjeldende døgn. Trinnene telles 
automatisk og nullstilles ved midnatt, mens de innsamlede dataene 
lagres i Orbit så lenge det er nok minne eller inntil de synkroniseres 
med Runtastic Me-appen (se „Lagring og datasynkronisering“).

Kaloriforbrenning

Runtastic Orbit beregner hvor mange kalorier du forbrenner i døgnet. 
Beregningene baserer seg på dine aktiviteter og personlige data (vekt, 
høyde, kjønn) som Runtastic Orbit henter fra Runtastic Me-appen. I 
tillegg kommer data fra kalorier som er brukt under andre treningsakti-
viteter som spores med en Runtastic-app. 

Aktive minutter

Runtastic Orbit viser samlet antall aktive minutter den pågjeldende 
dagen siden midnatt.

Sovemodus

Runtastic Orbit oppdager ikke automatisk når du sovner. Når du går 
til sengs, har du på deg Runtastic Orbit. Hold navigasjons-knappen 
nede i tre sekunder inntil Orbit vibrere og sove-ikonet vises i displayet. 
Runtastic Orbit er nå i sove-modus og vil måle søvnens lengde og 
kvalitet. Disse parameterne vil vises i Runtastic Me-appen.

Sovelengden

Når Runtastic Orbit er i sove-modus, måler den hvor lenge du sover. 
Trykk navigasjons-knappen flere ganger inntil sovelengde-ikonet vises i 
displayet.

Gå ut av sovemodus

Når du våkner opp, holder du navigasjons-knappen nede i tre sekunder 
inntil Orbit vibrerer og sol-ikonet vises.
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Happy Tracking

Runtastic Orbit gjør det mulig å spore humøret ditt og de gode 
øyeblikkene. Happy Tracking utløses ved å trykke hurtig to ganger på 
navigasjons-knappen.

Runtastic Orbit og Runtastic Me

FUNKSJONER
Mål

Runtastic Orbit vises din nåværende fremdrift mot det antall trinn som er målet 
ditt. Du vil bli varslet med vibrasjoner og spesial-ikoner når du når 50 % eller 100 % 
av målet. 

50% 100%

Du kan sette nye mål eller endre målet for antall trinn i Me-appen. Aktiviteter som 
er registrert med andre Runtastic-apper hjelper deg med å nå målet ditt. Når du 
setter personlige mål, vil appen støtte deg med individuelle grenser, for på den 
måten å finne hva som er din perfekte målverdi. 

Daglig verdi-data

Me-appen har et skjermbilde for hver verdi-data hvor dagens 
data vises. Aktiviteter som er registrert med andre Runtas-
tic-apper, vil også vises, samt din Happy Tracking.

Søvndata-displayet viser forskjellige søvnfaser, samt omgivelsenes lys, som måles 
av Orbits lysmåler.
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Alarm

Innstill alarmen direkte i Orbit-innstillinger i Me-appen.

Du kan stille opptil tre alarmer, enten engangsalarmer eller en alarm som gjentas. 
Hvis en alarm er innstilt, vil et korresponderende ikon vises i tidvisnings-displayet i 
Orbit. 

10:56 P
M

 
Når alarmen går, vil Orbit vibrere og etterfølgende vises ikonet:

Slumre-funksjon: Hvis du ikke slår av alarmen ved å trykke på navigasjons-knappen, 
vil Orbit begynne å vibrere hvert femte minutt, maksimalt fem ganger.

Melding om inaktivitet

Orbit motiverer brukerne til å engasjere seg i en mer aktiv livsstil. Etter en lengre 
periode uten aktiviteter, vil en vibrerende varsling minne deg om at det er på tide å 
røre på seg igjen. Denne funksjonen kan aktiveres eller deaktivieres i Orbit-innstil-
ingene i Me-appen. Du kan også endre den aktive tidsrammen til meldingene om 
inaktivitet.

Beregninger og målinger 
Trinn

Dine trinn spores direkte av Orbit. De vises både i Orbit og i Me-appen. 
Ca. 8 000 trinn om dagen er ideelt og sunt.
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Avstand

Den tilbakelagte avstanden beregnes i kilometer basert på registrerte trinn og 
individuelle data, som høyde og kjønn.  Ved registrering av gåing, løping, vandring 
og stavgang med en Runtastic-app via GPS, kan den mer nøyaktige målingen 
av avstandsdata erstatte verdiene som beregnes av Orbit. Det anbefales at man 
tilbakelegger 5–7,5 km om dagen.

Kalorier (brente)

Brente kalorier er beregnet basert på registrerte tinn og individuelle data som 
alder, kjønn, høyde og vekt. Søvnvarigheten påvirkes også av samlet brente 
kalorier og tas med i beregningen. Ved registrering av treningsaktivitet med en 
Runtastic-app, beregner Orbit den nøyaktige mengden med brente kalorier. Din 
nåværende verdi med brente kalorier vises i både Me-appen og på Orbit. 
Det ideale mål for brente kalorier er forskjellig fra individ til individ, avhengig av 
kroppsbygning.

Aktive minutter

En individuell grenseverdi avgjør om et minutt anses som aktivt eller ikke, avhengig 
av antall registrerte trinn. Hvert minutt som registreres under aktivitet med en 
Runtastic-app vil også telle med. Soveminutter vil alltid regnes som ikke-aktive. 
Det anbefales å være aktiv ca. 60 minutter hver dag.

Sovelengde

Orbit registrerer sovelengde og -data Me-appen analyserer de samlede data og 
viser sovefaser og søvnens kvalitet. 
Kroppen trenger ca. 8 timer søvn per døgn for å restituere seg helt.

Omgivelsenes lys

Orbit måler omgivelsenes lys med en sensor hvert tredje minutt. Resultatet vises i 
Me-appen. 
Et mørkt sovemiljø og nok (sol-) lys om dagen er med til å gi god helse og et godt 
humør.
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Orbit Connect
Runtastic Orbit fungerer også som ekstra skjerm for andre Runtastic-apper. Orbit 
kobler seg til kontoen din, og derfor er det viktig å bruke samme Runtastic-konto i 
både Runtastic-appen og Runtastic Me-appen. 
Alle Runtastic-apper som støtter Orbit Connect, vil vise forskjellige personlige 
verdier på Orbit under treningsaktiviteter. Bruk dette modus og aktiver Orbit 
Connect-funksjonen i Runtastic-appens innstillinger.

Hold nede navigasjons-knappen i tre sekunder for å skifte tilbake til normalmodus. 
Når Runtastic-appen er åpen, vil Orbit alltid tilbakestilles til sekundært display etter 
1 minutt. 
Følgende statistikker over nåværende treningsaktivitet kan sees i Orbits display. Du 
kan bla gjennom dem ved å trykke på navigasjons-knappen på Orbit flere ganger:

Varighet Avstand Nåværende tempo

 
Gjennomsnitts-

tempo

Brente kalorier
 

Puls

 
Gjennomsnitts- 

hastighet

Per i dag er Orbit Connect bare støttet av Runtasti-appen. 

Lagring og datasynkronisering
Orbit synkroniserer samlede data med Me-appen når telefonen din er innenfor 
rekkevidde og oppdaterer jevnlig dine verdier. 
Når minnet til Orbit er fullt, vil enheten begynne å overskrive de eldste dataene 
inntil den er synkronisert igjen. Orbit kan lagre data opptil 7 dager.
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Batteri og lading
Runtastic Orbit har et kraftig batteri som varer mellom 5 og 7 dager.

Din Orbit har vært tom for batteri lenge. Vennligst lad opp enheten med den 
medfølgende ladekabelen.

For de som bruker Runtastic Me-app: Start og koble til Runtastic Me-app for å 
fortsette sporing.

For de som bruker Orbit som en frittstående enhet: Trykk reset klokken 12:00 for å 
fortsette sporing med optimal nøyaktighet.

For å lade opp igjen batteriet, kobler du 
på den inkluderte ladekabelen til Orbit og i 
USB-strømkilden.

Fastvare-oppdatering
Du kan oppdatere Orbit til nyeste versjon i Orbits innstillinger i Runtastic 
Me-appen. Dette alternativet er kun synlig, hvis en ny versjon av fastvaren er 
tilgjengelig.

Slik gjenstartes Orbit
For å slette alle brukerdata fra Orbit, er det nødvendig å tilbakestille enheten. 
Derfor anbefales det at du velger „Remove this Orbit“ i Runtastic Me-appen eller 
du kan tilbakestille enheten ved å trykke på Tilbakestillings-knappen.
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Juridisk informasjon

SIKKERHETSINFORMASJON
Vennligst les denne informasjonen nøye og følg alle instruksjonene for sikker og 
langvarig bruk av din Runtastic Orbit.

RISIKO FOR BARN OG PLEIETRENGENDE
Dette produktet passer ikke for barn under åtte (8) år, eller personer med 
begrensede fysiske, sensorielle eller emosjonelle kapasiteter, eller manglende 
erfaring/kunnskap, med mindre de er under oppsyn av en person som er ansvarlig 
for deres sikkerhet og kan gi veiledning om hvordan produktet skal brukes, og som 
forstår risikoen som følger av bruk av produktet. Barn må ikke leke med produktet. 
Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten oppsyn.

SIKKERHET
  Vær oppmerksom på følgende:

 • Dersom du får utslett på huden må du avbryte bruken av armbåndet og oppsøke 
lege. 

 • Fukt og intens slitasje kan føre til at svart/blå farge smitter av på overflaten, og 
dette kan sette flekker på lyse klær. 

 • Du må ikke forsøke å bytte batteriet på Runtastic Orbit. Batteriet er integrert og 
kan ikke byttes.

 • For å lade Runtastic Orbit, koble den til PC-en ved hjelp av den medfølgende 
USB-kabelen.

 • Du må kun lade Runtastic Orbit ved hjelp av laderen som følger med. 

 • Ikke åpne bakdekselet på Runtastic Orbit da den ikke inneholder deler som 
trenger vedlikehold. 

 • Ikke plasser gjenstander på sporingsenheten og ikke noe trykk på skjermen, da 
dette kan føre til at skjermen går i stykker. 

 • Ikke skrap på skjemen med spisse gjenstander. 
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ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET
Unngå veldig sterke magnetfelt, som transformatorer, da dette kan ha innvirk-
ninger på målingene. Dersom du ikke følger disse instruksjonene kan det føre til 
forstyrrelser eller skade på Runtastic Orbit.

OPPLADBARE BATTERIER
Nedenfor vil du finne mer informasjon om hvordan du behandler oppladbare batterier:

 • Det oppladbare batteriet kan ikke byttes ut, og må ikke fjernes.

 • Runtastic Orbit må holdes unna varmekilder eller omgivelser med høye tempera-
turer. Du må ikke legge enheten i en bil i direkte sollys.

 • Ikke borr hull eller sett fyr på Runtastic Orbit.

 • De oppladbare batteriene må kun lades via USB-kabelen som følger med. 
Dersom du lader de oppladbare batteriene på annen måte kan det føre til 
overoppheting, eksplosjon eller brann. Pass på at kabelen er riktig plassert når 
du lader. 

 • Ikke lad de oppladbare batteriene nær varmekilder eller i bilen (i sterkt sollys 
og/eller høy temperatur). Høye temperaturer kan føre til skader på batteriet, 
overoppheting, eksplosjon og brann. 

 • Dersom du ikke følger disse instruksjonene kan Runtastic Orbit få skader, og 
batteriene få kortere levetid. 

ADVARSEL:

 Kvelefare: Inneholder små deler.  
Passer ikke for barn under 3 år.

         AVHENDING
Batterier er spesialavfall. Du kan kaste brukte batterier i egnede beholdere i 
elektrobutikker og ved kommunens avfallsdeponier. Dersom du ønsker å kvitte 
deg med Runtastic Orbit kan du få mer informasjon om dette på stedet du bor. 
Kommunens avfallsdeponi kan hjelpe deg med mer informasjon om dette.

KRIPPL-WATCHES 

Warenhandels GmbH 

Maria-Theresia-Straße 41 

4600 Wels, Østerrike

Kast emballasjen i henhold til gjeldende standarder der du bor. Kommunens 

avfallsdeponi kan hjelpe deg med mer informasjon om dette.
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SPESIFIKASJONER
Vanntett

Runtastic Orbit er vanntett ned til 100 meter. 

Listen nedenfor gir deg mer informasjon om hvilke aktiviteter og forhold som 
passer til din Runtastic Orbit:

Regn, sprut Vasking av 
hender Dusj Bading, 

svømming
Dykking med 

flasker

Ja Ja Ja Ja Nei

Driftstemperaturer:  -20°C til 60°C (-4°F til 140°F)

Lagringstemperatur:  -10°C til 60°C (+14°F til 140°F)

ERKLÆRING OM SAMSVAR
R&TTE-direktiv 1999/5/EG, EU-direktiv 2011/65/EU (RoHS):

Kort tekst om samsvarserklæring: Krippl Watches erklærer herved at Runtastic 
Orbit (Art. nr.: RUNOR1, Modell: DP166) er i samsvar med de grunnleggende 
kravene og de resterende, relevante vilkår i retningslinjenee 1999/5/EG og 
2011/65/EU. Du finner den fullstendige teksten i samsvarserklæringen på vår 
hjemmeside: hardware.runtastic.com

http://hardware.runtastic.com 
http://hardware.runtastic.com 
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GARANTI
Dette produktet har 24 måneders garanti. Garantiperioden starter fra salgsdato 
(dato på kvittering, kjøpsbevis). Innenfor denne perioden utbedrer vi kostnadsfritt 
alle mangler som skyldes materialfeil eller andre feil, med unntak av feilhåndtering, 
om du slipper produkt i bakken, støter det eller lignende.

Om du ønsker å sende inn en klage må du:

 • Vennligst kontakte utsalgsstedet 

 eller

 • send oss en e-mail til: service@runtastic.com

VENNLIGST MERK AT AV ADMINISTRATIVE GRUNNER GODTAR VI IKKE UKJENTE 
PAKKER SENDT I POSTOPPKRAV.

mailto:service%40runtastic.com?subject=
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