
DE BORSTBAND AANSLUITEN

DE BORSTBAND VERBINDEN MET APPS

STAP 1 STAP 2 STAP 3

Bevochtig de elektroden met 
een klein beetje water of 
speeksel om de transmissie van het 
ECG-signaal te verbeteren

Uw polsslag activeert het 
borstbandsignaal. Start uw 
smartwatch, app of cardio-machine 
om het signaal te ontvangen. 

Download de door u gekozen fitness-
app (bijv. Wahoo, Map My Run by 
Under Armour, Strava) uit de Apple 
App Store of Google Play store

Bevestig de riem.
Zorg er bij het bevestigen van de riem 
voor dat het Atletica-logo correct 
naar voren is gericht en niet 
‚ondersteboven‘.

WAARSCHUWING

NOG VRAGEN?

Bevestig altijd eerst de band en zoek dan verbinding met een apparaat. Het 
Bluetooth-signaal van de band wordt alleen geactiveerd als de band wordt gedragen.

Als u vragen heeft over connectiviteit neem dan contact met ons op via info@atleticagroup.com 

STAP 1 STAP 2 STAP 3

Elke trainingsapp heeft een verbindingsmanager. Maak alleen rechtstreeks verbinding via een verbindingsmanager. 
Maak GEEN verbinding met de band via de Bluetooth-instellingen van de mobiele telefoon.

Start de app en registreer indien 
nodig. Voeg de app vervolgens via 
de verbindingsmanager toe aan 
de borstband

Ons eBook beantwoordt de 
belangrijkste vragen over 
hartslagtraining. 

GEBRUIKSAANWIJZING
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Atletica bandAtletica A5 sensor Maxell CR2032
1x voorgeïnstalleerde

1x vervangende batterij 

SENSORGROOTTE  
61.5x38x12mm 

MEETNAUWKEURIGHEID TOT 
40bpm~220bpm 

SENSORNAUWKEURIGHEID 
+/– 1bpm 

TEMPERATUURBEREIK  
SENSOR 
-10°C~50°C 

GEWICHT  
54 g 

BATTERIJ 
CR2032

LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ  
12 maanden bij dagelijks gebruik 
(ongeveer 45 minuten)

WATERDICHTE STANDAARD  
IP67 

TRANSMISSIE STANDAARDEN 
BLE 5.0, ANT+, 5.3kHz

MAX. UITREKBAAR TOT  
165cm 

MAX TRANSMISSIEBEREIK 
BLE 8m
ANT+ 6m
5.3kHz 1.2m

 
 
BEREIK DE ROHS-CERTIFICATEN

REACH-test nr. R2DG2004228249E 

RoHS-test nr. R2DG2004228248E 

INBEGREPEN BIJ DE BESTELLING

PRODUCTSPECIFICATIES

REINIGING CERTIFICATEN

Wat is inbegrepen bij uw Atletica A5

1x 1x 2x

 Het eBook is per e-mail verzonden  
 met de aankoopbevestiging 

 Verwijder de sensoreenheid voordat u deze reinigt.
 Reinig de band met een handwas van 40°. 
 Wij adviseren om de band en de sensor eenmaal per week 

te reinigen.
 Het niet reinigen van de hartslagband kan leiden tot een 

opeenhoping van zweet en zout op de band.
 Dit kan resulteren in een afname van de functionaliteit en 

meer onnauwkeurige metingen.

Wij, Atletica Group EOOD, verklaren hierbij dat het product 
Atletica A5, serienummer A5_2020, voldoet aan de 
vereisten van EMV-richtlijn 2014/30/EU

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels

Atletica Group EOOD
Olimpi Panov Str. 13
7000 Ruse / Bulgarije

Klantenservice
Duitsland: +49 6131 8943751
e-mail: info@atleticagroup.com 

Registratienummer: HR Ruse nr. 205999831
Directeur Stanimir Dimitrov
WEEE-registratie: 96849359 

compliant
RoHS

*bpm - slagen per minuut 

EU-conformiteitsverklaring volgens
EMC-richtlijn 2014/30/EU 

U kunt het hier ook  
downloaden

https://atletica.s3.eu-central-1.amazonaws.com/eBook_Nederlands.pdf
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