ONLINEHANDBOK
1 Orbit Manual

SE

Innehållsförteckning:

Förpackningens innehåll................................................................................................................... 3
Beskrivning av enheten..................................................................................................................... 4
Använda Runtastic Orbit................................................................................................................... 4
Sätta fast/ta loss.................................................................................................................................. 5
Komma igång........................................................................................................................................ 5
Med Runtastic Me-app...................................................................................................................... 5
Utan Runtastic Me-app...................................................................................................................... 6
Lägen och vyer..................................................................................................................................... 6
Runtastic Orbit och Runtastic Me................................................................................................. 8
Beräkning och mätning..................................................................................................................... 9
Orbit Connect...................................................................................................................................... 11
Lagring och datasynkronisering................................................................................................... 11
Batteri och laddning.......................................................................................................................... 12
Programuppdatering......................................................................................................................... 12
Så startar du om Orbit...................................................................................................................... 12
Juridisk information........................................................................................................................... 13

2 Orbit Manual

Förpackningens innehåll
1 st. Runtastic Orbit
2 st. armband
1 st. clips
1 st. USB-laddningskabel
1 st. snabbinstruktion
1 st. juridisk information och produktinformation
1 st. färgat armbandskort

Inledning
Funktioner
Runtastic Orbit har utvecklats för att hjälpa dig att uppnå dina tränings-, aktivitetsoch sömnmål. Den stöder dig i vardagen och är utrustad med följande funktioner:
•• Steg och avstånd
•• Sätt upp mål
•• Förbrända kalorier
•• Aktiva minuter
•• Happy Tracking
•• Orbit Connect för Runtastic-appar
•• Sömntid
•• Ljusmätare (ALS)
•• Tid
•• Larm
•• Inaktivitetsmeddelande
•• Vattentät till 100 m (300 fot)
•• Vibrerande aviseringar
•• Laddningsbart batteri

KOMPATIBEL MED RUNTASTIC-APPAR
Se dina framsteg i realtid – använd Orbit som en fristående enhet eller i kombination med en Bluetooth Smart-kompatibel mobiltelefon* och Runtastic-appar.
* Kan användas med iPhone 4S eller senare modeller samt Bluetooth® Smart Ready
Android™-enheter som kör Android 4.3 eller senare versioner. Kompatibilitetslista
finns på: hardware.runtastic.com
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Beskrivning av enheten
Översikt:
1. Display
2. Navigationsknapp
3. Reset-knapp
4. Ljusmätare (ALS)
5. Armband
6. Clips
7. Laddare

1

Använda Runtastic Orbit
Du kan använda Runtastic Orbit i ett medföljande armband eller clips.

Sätta fast/ta loss
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Komma igång
Aktivera Runtastic Orbit
1. Ta bort skyddsplasten från displayen och aktivera Runtastic Orbit genom att
trycka och hålla inne navigationsknappen i 3 sekunder.
2. Sätt fast Runtastic Orbit i ett medföljande armband eller clips.

OBSERVERA: Ladda din Orbit innan du använder den för första gången. Se „Batteri
och laddning“.

Med Runtastic Me-app

Hämta Runtastic Me-appen här:
http://me.runtastic.com/download

Logga in eller skapa en ny
användare
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Aktuella och fullständiga personuppgifter ger exakta och
personliga databeräkningar.

Anslut och ställ in Runtastic Orbit: Följ stegen i
din Runtastic Me-app.

Utan Runtastic Me-app
Ställ in tiden genom att trycka på Reset-knappen vid kl. 12.00.
Orbit räknar dina steg och visar det totala antalet steg per dag (sedan kl. 00.00).
Målstandardvärde är 8 000 steg per dag.
Beräkningen av hur många kalorier du förbränner baseras på en genomsnittlig Runtastic-användares värden. Följande kroppsmått används:
Vikt: 72 kg
Längd: 172 cm
Födelsedatum: 1989-01-01
Kön: man
Dessa uppgifter kan inte modifieras utan Runtastic Me-appen.

Lägen och vyer
Orbit har tre olika lägen:
1. Normalt läge: registrerar dina steg under dagen
2. Viloläge: registrerar din sömntid och -kvalitet
3. Orbit Connect: låter andra Runtastic-appar använda Orbit som en extra display
Du kan växla mellan normalt läge och viloläge genom att trycka och hålla inne
navigationsknappen i 3 sekunder. Orbit Connect-läget aktiveras automatiskt när du
startar en app som stöder Orbit Connect.
Varje läge har olika vyer, som du aktiverar genom att trycka på navigationsknappen.
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Tid
I tidsvyn visas aktuell tid. Den ställs in automatiskt av din Runtastic
Me-app.

Steg
Runtastic Orbit registrerar dina steg när viloläget inte är aktiverat. I
stegvyn visas antalet steg den aktuella dagen. Stegräknaren återställs
automatiskt till noll vid midnatt, medan insamlade data lagras i Orbit så
länge det finns tillräckligt med ledigt minne eller tills den synkas med
din Runtastic Me-app (se „Lagring och datasynkronisering“).

Förbrända kalorier
Runtastic Orbit beräknar hur många kalorier du förbränner varje dag.
Beräkningarna baseras på din aktivitet och dina personuppgifter (vikt,
längd, kön osv.) som Runtastic Orbit hämtar från din Runtastic Me-app.
Dessutom medräknas kalorier som du förbränner under andra träningsaktiviteter, som registreras med en Runtastic-app.

Aktiva minuter
Runtastic Orbit visar det totala antalet aktiva minuter den aktuella
dagen sedan kl. 00.00.

Viloläge
Runtastic Orbit känner inte automatiskt av när du sover. Ha på dig
din Runtastic Orbit när du lägger dig och tryck och håll inne navigationsknappen i 3 sekunder tills din Orbit vibrerar och viloikonen visas.
Runtastic Orbit är nu i viloläge och mäter din sömntid och -kvalitet.
Dessa parametrar visas i Runtastic Me-appen.

Sömntid
När Runtastic Orbit är i viloläge fastställer den din sömntid. Tryck på
navigationsknappen flera gånger tills sömntidsikonen visas för att se
din aktuella sömntid.

Lämna viloläge
När du vaknar, tryck och håll inne navigationsknappen i 3 sekunder tills
din Orbit vibrerar och solikonen visas.
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Happy Tracking
Runtastic Orbit låter dig registrera ditt humör och dina glada stunder.
Happy Tracking aktiveras genom att du snabbt trycker in navigationsknappen två gånger.

Runtastic Orbit och Runtastic Me
FUNKTIONER
Mål
Runtastic Orbit visar dina aktuella framsteg mot ditt stegmål. Du meddelas med
hjälp av vibrerande aviseringar och särskilda ikoner när du når 50 procent eller 100
procent av ditt mål.

50%

100%

Du kan ställa in fler mål eller ändra ditt stegmål i din Runtastic Me-app. Aktiviteter
som registreras med andra Runtastic-appar hjälper dig att uppnå dina mål. När du
ställer in personliga mål hjälper appen dig med individuella gränser för att hjälpa
dig att hitta ditt idealiska målvärde.

Daglig värdedetalj
Din Runtastic Me-app har en skärm för varje värdedetalj
där aktuell dags data visas. Aktiviteter som registreras med
andra Runtastic-appar visas också, såväl som din Happy
Tracking.

Sömnskärmen visar dina olika sömnfaser och den indirekta belysning som Orbit
har uppmätt.
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Larm
Ställ in larm direkt i Orbit-inställningarna i din Runtastic
Me-app.

Du kan ställa in tre, enstaka eller återkommande, larm. Om ett larm har ställts in
visas motsvarande ikon på din Orbits tidsskärm:

10:56

P
M

När larmet går vibrerar din Orbit och följande ikon visas:

Slumrafunktion (snooze): Om du inte stänger av larmet genom att trycka på navigationsknappen så fortsätter din Orbit att vibrera var femte minut och högst fem
gånger.

Inaktivitetsmeddelande
Orbit motiverar sina användare att ha en mer aktiv livsstil. Efter en längre inaktiv
fas påminner en vibrerande avisering dig om att aktivera dig. Den här funktionen
kan aktiveras eller inaktiveras i Orbit-inställningarna i din Runtastic Me-app. Du kan
också modifiera den aktiva tidsramen på ditt inaktivitetsmeddelande.

Beräkning och mätning
Steg
Dina steg registreras direkt av Orbit. De visas både på din Orbit och i din Runtastic
Me-app.
Omkring 8 000 steg per dag är idealiskt och hälsosamt.

Avstånd
Avståndet beräknas i kilometer/mil baserat på registrerade steg och individuella
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uppgifter, som längd och kön. När en Runtastic-app registrerar gång, löpning,
vandring eller stavgång via GPS kan det mer exakt uppmätta avståndet ersätta
värdet som har beräknats av Orbit. Vi rekommenderar att du motionerar 5–7,5
kilometer per dag.

Förbrända kalorier
Förbrända kalorier beräknas på antalet steg och individuella uppgifter, som ålder,
kön, längd och vikt. Sömntid påverkar också det totala antalet förbrända kalorier
och tas med i beräkningen. Vid registrering av en träningsaktivitet med en Runtastic-app beaktar Orbit det exakta antalet förbrända kalorier. Ditt aktuella värde
förbrända kalorier visas både i din Runtastic Me-app och på din Orbit.
Det idealiska kalorimålet varierar för varje enskild person och beror på individuella
kroppsmått.

Aktiva minuter
Ett individuellt tröskelvärde fastställer om en minut anses aktiv eller inaktiv,
beroende på antalet räknade steg. Varje minut som registreras under en aktivitet
med en Runtastic-app räknas också. Minuter då du sover räknas alltid som inaktiva.
Vi rekommenderar att du är aktiv cirka 60 minuter per dag.

Sömntid
Orbit registrerar din sömntid och annan information. Din Runtastic Me-app analyserar sedan insamlade data för att visa sömnfaser och kvalitet.
Din kropp behöver cirka 8 timmars sömn per dag för att återhämta sig på bästa
sätt.

Indirekt belysning
Orbit mäter den aktuella indirekta belysningen med en sensor var tredje minut.
Resultaten visas i din Runtastic Me-app.
En mörk sovmiljö och tillräckligt (sol)ljus under dagen bidrar till din hälsa och
främjar ett bra humör.
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Orbit Connect
Runtastic Orbit fungerar även som en extra skärm för andra Runtastic-appar. Din
Orbit ansluts till ditt konto och det är därför viktigt att du använder samma Runtastic-konto i både Runtastic-appen och Runtastic Me-appen.
Varje Runtastic-app som stöder Orbit Connect kan visa flera personliga värden på
din Orbit under dina träningsaktiviteter. För att använda det här läget aktiverar du
funktionen Orbit Connect i inställningarna för din Runtastic-app.

Tryck och håll inne navigationsknappen i 3 sekunder för att när som helst återgå till
normalt läge. När din Runtastic-app är öppen återställer den dock Orbit som andra
skärm efter 1 minut.
Följande statistik över din aktuella träningsaktivitet kan visas i Orbit-displayen. Du
kan bläddra i statistiken genom att trycka in navigationsknappen på Orbit flera
gånger:

Genomsnittligt
Varaktighet

Avstånd

Förbrända kalorier

Puls

Aktuellt tempo

tempo

Genomsnittlig
hastighet

Orbit Connect stöds för närvarande enbart av Runtastic-appen.

Lagring och datasynkronisering
Orbit synkroniserar insamlade data med din Runtastic Me-app när din telefon är i
närheten och uppdaterar regelbundet dina värden.
När minnet i din Orbit är fullt skriver enheten över de äldsta uppgifterna tills apparaten återigen är synkroniserad. Orbit kan lagra data i upp till 7 dagar.
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Batteri och laddning
Runtastic Orbit har ett kraftfullt batteri som håller i 5–7 dagar.

Ditt Orbit-batterie var tomt för länge sen. Var vänlig och ladda up din Orbit med
medföljande laddningskabel.

För dom som använder sej av Runtastic Me app: Bara starta och anslut Runtastic
Me app för att fortsätta spårning.
För dom som använder Orbit som en självständig apparat: Tryck reset till 12:00 p.m.
för att fortsätta spårning med optimal noggranhet.

För att ladda batteriet, anslut medföljande
laddningskabel till din Orbit och koppla den
till en USB-strömkälla.

Programuppdatering
Du kan uppdatera din Orbit till den senaste versionen via Orbit-inställningarna i din
Runtastic Me-app. Det här alternativet visas endast om det finns en senare version
av programmet.

Så startar du om Orbit
För att radera alla användardata från din Orbit måste du starta om apparaten. Vi
rekommenderar därför att du väljer “Remove this Orbit” i Runtastic Me-appen. Du
kan också starta om apparaten genom att trycka in Reset-knappen.
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Juridisk information
SÄKERHETSINFORMATION
Läs denna information noggrant och följ alla instruktioner för att säkerställa en
pålitlig drift och en lång livslängd för din Runtastic Orbit.

RISKER FÖR BARN OCH MÄNNISKOR I BEHOV AV OMSORG
Den här anordningen är inte avsedd att användas av barn under åtta (8) år eller
personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på
erfarenhet och/eller bristande kunskap, om de inte övervakas av en person som
ansvarar för deras säkerhet eller tar emot instruktioner från den här personen om
hur man använder anordningen och är införstådda med relaterade risker. Se till
att hålla barn under uppsikt, så att de inte leker med anordningen. Rengöring och
underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn av vuxen.

SÄKERHETSANVISNINGAR
Observera:
•• Vid eventuella hudreaktioner, ta av dig armbandet och rådfråga en läkare.
•• Kombinationen av fukt och friktion kan göra att det svarta/blåa armbandet färgar
av sig på den underliggande ytan, till exempel ljusa kläder.
•• Försök inte att byta batteriet i Runtastic Orbit. Det är inbyggt och går inte att
byta ut.
•• För att ladda Runtastic Orbit, anslut enheten till din dator med den medföljande
USB-kabeln.
•• Använd endast den laddningskabel som medföljer vid köp av Runtastic Orbit för
att ladda produkten.
•• Öppna aldrig höljet till Runtastic Orbit. Det innehåller inga delar som behöver
underhållas.
•• Placera inga föremål på gps-enheten och utsätt inte displayen för tryck, eftersom
det kan göra att den går sönder.
•• Undvik att vidröra displayen med vassa föremål.
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ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET
Undvik starka magnetiska fält (t.ex. transformatorer), eftersom de kan orsaka
variationer i mätningen. Om du inte följer dessa instruktioner kan det uppstå
skador på din Runtastic Orbit.

LADDNINGSBARA BATTERIER
Nedan finns information om hur man hanterar laddningsbara batterier:
•• Det laddningsbara batteriet kan inte bytas ut och får inte avlägsnas.
•• Håll Runtastic Orbit borta från värmekällor eller miljöer med höga temperaturer,
t.ex. direkt solljus i ett fordon.
•• Undvik att borra i eller bränna Runtastic Orbit.
•• Ladda endast det laddningsbara batteriet med den inkluderade USB-kabeln.
Om det laddningsbara batteriet laddas på något annat sätt kan det resultera i
överhettning, explosion eller brand. Se till att ansluta kabeln rätt när du laddar
batteriet.
•• Ladda inte batteriet i närheten av värmekällor eller i bilen (vid starkt solljus och/
eller hög temperatur). Den höga temperaturen kan skada batteriet och leda till
överhettning, explosion eller brand.
•• Om du inte följer dessa instruktioner kan livslängden för det inbyggda laddningsbara batteriet förkortas eller skador uppstå på din Runtastic Orbit.

VARNING:
Innehåller smådelar som kan utgöra en kvävningsrisk. Ej lämplig för barn
under 3 år

AVFALLSHANTERING
Batterier är farligt avfall. Batterierna kan tas om hand på rätt sätt av butiker
som säljer batterier och av kommunala insamlingsställen där det finns
lämpliga behållare. Om du vill kassera din Runtastic Orbit, vänligen kassera
den i enlighet med gällande lokala regler och föreskrifter. Din kommunala
insamlingsplats kan förse dig med relevant information.
KRIPPL-WATCHES
Warenhandels GmbH
Maria-Theresia-Straße 41,
4600 Wels, Österrike
Även emballaget ska tas om hand enligt gällande föreskrifter. Din kommunala
insamlingsplats kan förse dig med relevant information
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SPECIFIKATIONER
Vattentät
Runtastic Orbit är vattentät till 100 meter (330 fot).
Tabellen nedan visar under vilka förhållanden och aktiviteter som enheten kan
användas:

Regn,
stänk

Tvätta
händerna

Duscha

Bada,
simma

Dyka med
tuber

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Driftstemperaturer:		

-20°C till 60°C (-4°F till 140°F)

Förvaringstemperatur:

-10°C till 60°C (+14°F till 140°F)

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
R&TTE-direktivet 1999/5/EG, EU-direktivet 2011/65/EU (RoHS):
Kort text beträffande försäkran om överensstämmelse: Krippl Watches försäkrar
härmed att Runtastic Orbit (artikelnr: RUNOR1, modell: DP166) uppfyller de
grundläggande kraven och ytterligare relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG
och 2011/65/EU. En fullständig försäkran om överensstämmelse finns på vår
webbplats: hardware.runtastic.com
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GARANTI
Vi lämnar 24 månaders garanti på den här produkten. Garantiperioden gäller från
och med inköpsdatum (mot uppvisande av kvitto eller annat inköpsintyg). Inom den
här perioden reparerar vi utan kostnad alla defekter som har orsakats av materialeller tillverkningsfel. Garantin omfattar inte skador som har uppstått genom att
produkten har hanterats felaktigt, tappats eller blivit utsatt för överspänning etc.
Om du vill reklamera en produkt kan du välja mellan följande alternativ:
•

Kontakta återförsäljaren
eller

•

skicka ett e-postmeddelande till oss: service@runtastic.com

OBSERVERA ATT VI AV ORGANISATORISKA SKÄL INTE ACCEPTERAR RETURER UTAN
FÖREGÅENDE ÖVERENSKOMMELSE.
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