1. ACTIVATIE 
SCREENEYE X

3. Sport modus

Om de Screeneye x visor uit
de ‘sleep mode’ te krijgen:
houd de middelste knop 5
seconden ingedrukt totdat de
tijd verschijnt.

be in motion

2. BASIS INSTELLINGEN/KOPPELEN

screeneye x

Als de Screeneye x geactiveerd is en de huidige tijd
weergegeven wordt, kies  “SETTING” door de voorste knop
3 keer in te drukken. Druk op de middelste knop om de
‘SETTING’ modus te activeren. Stel datum en tijd in, in het
“TIME” menu. Wijzig uren en minuten door de voorste en
achterste knop te gebruiken, bevestig door het indrukken
van de middelste knop.
Om optionele sensors (hartslag/cadans)  te koppelen,
kies “SETTING” (zie boven) en druk op de middelste knop.
Kies dan “PAIR”  door de voorste of de achterste knop
in te drukken en bevestig door het indrukken van de
middelste knop. Als “YES” knippert, zorg dan dat de sensors
geactiveerd zijn voordat u bevestigd via de middelste knop.
Als het koppelen is gelukt verschijnt, “PAIRED” in het display.

Druk op de voorste of achterste knop en kies “SPORT”.
Activeer de  “SPORT” modus door de middelste knop in te
drukken. Het LCD-display is verdeeld in 2 gedeeltes (links/
rechts) welke allebei verschillende data laten zien. Druk op
de voorste knop om het linker gedeelte te bewerken, druk
op de achterste knop om het rechter gedeelte te bewerken.
Houd de achterste knop ingedrukt om de ‘COACH’ modus
te activeren.

4. DISPLAY OVERZICHT
stop watch
cadans (optioneel)
huidige tijd
hartslag in % van het maximum
hartslag (optioneel)
afstand in km of mijlen (optioneel)
huidige hartslag (optioneel)
temperatuur
ronde tijd
snelheid (optioneel)

quick start guide
Dutch

Onder de maximum instelling
Boven de minimum instelling

5. KNOPPEN FUNCTIES
Achterste knop
Kort indrukken

Lang indrukken

Menu
1 stap terug in het  Menu
SPORT Mode
Wissel tussen de waardes
aan de rechter kant
Setting mode
Verminder  waarde

Menu
Geen functie
SPORT Mode
Switch naar coach mode
Setting mode
Verminder waarde sneller

Voorste knop

Middelste knop
Kort indrukken

Lang indrukken

Kort indrukken

Lang indrukken

Menu
Bevestig huidige optie
SPORT Mode
Start een nieuwe ronde als
de stopwatch loopt
Setting mode
Selecteren en bevestigen

Menu
Geen functie
SPORT mode
Start/Stop of
stop watch
Setting mode
Geen functie

Menu
1 stap vooruit in het menu
SPORT mode
Wissel tussen de waardes
aan de linker kant
Setting mode
Verhoog waarde

Menu
Switch naar een hoger
menu level
SPORT mode
     Switch naar een hoger 	
     menu level
Setting mode
Verhoog waarde sneller

6. optionELLE ACCESSORES

7. DatATRANSFER

8. meer informatie

De screeneye x visor is klaar voor gebruik met de heart2feel
x hartslagband, maxrun footpod en ieder ander ANT+  
hartslag - of footpod sensor. Voor meer informatie over
optionele accessoires, ga naar www.o-synce.com. Voor
aankoop: neem contact op met uw locale O-Synce dealer of
onze O-Synce online shop.

Als de stopwatch geactiveerd is, wordt uw training data
opgenomen en opgeslagen in het geheugen. Na de
training kunt u deze data naar uw laptop of PC overbrengen
via de special traininglab software door het apparaat met
de bijgeleverde USB kabel te verbinden.

Bezoek onze website voor
meer informatie en een meer
gedetailleerde
gebruiksaanwijzing: :
www.o-synce.com

Met deze software kunt u ook alle instellingen zoals
geslacht, leeftijd, gewicht, maximum hartslag, coaching etc.
invoeren. U kunt deze software gratis downloaden via onze
website: www.o-synce.com/tLab

10. ContaCt

9. VOLGORDE MENU
Sleep mode
Als er niets wordt
weergegeven, houd
dan de middelste
knop 5 seconden
ingedrukt om de
huidige tijd te laten
zien

1st menu level

Sport

Data

Setting

Time

Totals

Time

Sport

Sessions

Unit

Data

Clear

Pair

U kunt helpen onze support en service te verbeteren
door ons uw feedback en suggesties toe te sturen. U kunt
hiervoor de email functie gebruiken via onze website
www.o-synce.com. We zullen ons uiterste best doen u
zo spoedig mogelijk te antwoorden en behandelen uw
gegevens vertrouwelijk. Houd u alstublieft de orginele
aankoopbon, of een fotokopie op een veilige plaats.

Stop watch

o-synce Europe GmbH
Thaddenstr. 14a
69469 Weinheim
Germany
Kunden Support
Für produktbezogene Fragen
Tel +49-6201 980 50-0
Fax +49-6201 980 50-11

Coach mode

support@o-synce.com

Setting

View

