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Introductie

Beste klant,

Lees deze instructies aandachtig voordat u deze hartslagband gebruikt. U krijgt belangrijke informatie 
over het gebruik en de veiligheid van uw borstband.

Let op de volgende voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de hartslagband.

Met de harslagborstband worden uw hartslagsignalen draadloos overgebracht naar de ontvangende 
terminal als polshorloge, lichaamsbeweging computer, etc. waarbij de hartslag uitlezing zal geven.  
Deze meting is nauwkeurig en goed voor anti storing. De lage frequentie geldt voor transmissie en milieu 
vriendelijke materialen. Het water bestendige   ontwerp zal bescherming bieden tegen zweet tijdens uw 
oefening.

Kenmerken
 
1. De zendfrequentie is 5.3K HZ en is compatibel met POLAR.
2. De transmissie afstand is 90 cm.
3. Batterij: 1pcs CR2032. De batterijduur is 10 maanden bij gebruik van 1 uur per dag.  

Bestanddelen

A. Sensor   B. Connection Belt   C. Zender
D. Batterij Behuizing   E. Elastische band

Het dragen van de borstband

Steek het ene uiteinde van E (elastische band) in het gat van de B (Connection Belt), draai vervolgens de 
elastische band passend in de opening en druk op het verbindings deel. Laat de C (sensor) je borst nauw 
raken bij het dragen van de hartslagband. Steek dan het andere einde van E (elastische band) in het andere 
gat van B (Connection Belt). Pas de elastische riem aan voor strak dragen van de gordel. Houdt u er rekening 
mee dat de A positie (sensor) de rechter en linker ventrikel huid nauw moet raken.

HARTSLAGBORSTBAND

Introduction
The transmitter chest belt will detect heart rate signal, and wireless transfer the 
signals to the receiving terminal like pulse watch, exercise computer, etc, where 
will display the heart rate readout. This measurement will be accurate and good for 
anti-jamming. It applies low frequency for transmission and environmental-
conserved materials. The water-resist design will protect it from sweat during 
exercise.

Feature
1. The transmission frequency is 5.3K HZ and it is compatible with POLAR. 

2. The transmission distance is 90cm.  

3. Battery: 1pcs CR2032. The battery will last for 10 month if use 1 Hour day.

Component

A. Sensor           B. Connection Belt             C. Transmitter  
D. Battery Housing          E. Elastic Belt

How to wear the transmitter belt
Insert one end of E(Elastic Belt)into the hole of B(Connection Belt),then turn 
around the Elastic Belt end to right fit the hole and press the connection part. Wear 
the transmitter belt with C(sensor)closely touch your chest. Then insert the other 
end of E(Elastic Belt) into the other hole  of B(Connection Belt). Adjust the Elastic 
Belt to tightly wear the belt. Please note that the A position(sensor) should closely 
touch the right and left ventricle skin. 

Remark: You may check as following to see if  you wear the transmitter belt 
properly:
1. The transmitter runs parallel to the floor.
2. Both sensor closely touch the skin of the right and left ventricle.

Battery Replace
Using a suitable sized coin, unscrew the battery cover from the transmitter belt, fit 
the battery “+”sign facing upwards. Reseal the battery compartment with the cover 
and tighten.

Remark:
1. The transmitter belt may not accurately test the pulse if the chest skin is too dry. 

Then you may moisture the A(sensor)and test the pulse again.
2. The sensor may not detect the heart rate signal if the chest hair is too dense. 

Please wear the chest belt away dense hair if possible.
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Opmerking:  U kan nu controleren of u de borstband correct draagt:

1. De zender loopt parallel aan de vloer.

2. Beide sensoren raken nauw de huid van de rechter en linker hartkamer.

Batterij vervangen 

Met een geschikt formaat knoopbatterij, draai de batterijdeksel van de hartslagband, plaats
de batterij met “+” teken naar boven. Verzegel het batterijcompartiment met de deksel
en draai dicht.

Opmerking:
1. De borstband zou de polsslag onnauwkeurig kunnen testen als de borsthuid te droog is.
 Dan kunt u de A (sensor) vochtig maken en opnieuw de polsslag testen
2.  Mogelijk kan de sensor de hartsignalen niet detecteren als het borsthaar te dicht is. 
 Draag de borstband weg van dicht haar indien mogelijk.

WAARSCHUWING:
Voordat u begint met trainen of een oefenprogramma, raadpleeg eerst uw arts. Dit is vooral 
belangrijk voor personen ouder dan de leeftijd van 35 jaar of mensen met gezondheidsproblemen. 
LEES ALLE instructies alvorens de hartslagborstband wordt gebruikt. VirtuFit neemt geen 
verantwoordelijkheid voor geleden letsel of materiële schade door HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT.
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