iQniter Smart Sensor / Dual Belt
Service Skjema
Dette skjema skal kun brukes ved reklamasjon av iQniter belter.
Emne
Dato:
Navn (som fyller ut skjema):
Navn på treningssenter:
Pulsbelte type:
Pulsbelte ID (sensor id):
Kjøpsdato:
Detaljert beskrivelse av feil:

Fyll ut

Sjekklisten under er fullført

(ja/nei):

Sjekkliste for feilsøking av iQniter produkt. Kryss av stegene som er fullført før du leverer tilbake
produktet eller så vil det ikke være mulig å få nytt belte ved reklamasjon.
Utført

Feilsøking
Belte er plassert korrekt og passe stramt på kroppen (se bildene under).
Strikken er godt fuktet (spesielt elektrodene).
Batteriet er forsøkt byttet, og korrekt type batteri er benyttet
(CR 2025 i Smart sensor og CR 2032 i Dual belte).
Størrelsen på beltet er korrekt. Beltet skal ikke strekkes mer enn 10-20% i makslengde.
Se størrelseskart under.
Sensor ID er korrekt registrert i resepsjonen eller my.iQniter.com.
Andre belter som samtidig er i bruk fungerer som de skal. (Gjelder det flere brukere
samtidig kan problemet være i nettverket på treningssenteret – Si ifra til
instruktøren/resepsjonen.
Testet med ny/annen strikk.
Testet av instruktør/personale på treningssentret for å se om samme problem oppstår.
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iQniter Smart Sensor / Dual Belt
Service Skjema
Gode råd til optimal bruk av iQniter smart-belte
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Sørg for at beltestrikken (spesielt elektrodene) er godt fuktet.
Sørg for at teksten vender opp på strikken og på sensoren.
Juster beltet slik at det sitter tett og korrekt på brystet. Beltet skal sitte rett under brystet, som
på bildet. For noen blir det av ulike årsaker dårlig kontakt her, og da kan du prøve å flytte det litt
lengre oppover eller nedover, eller plassere det på ryggen. Både øvre del av ryggen mellom
skulderbladene og korsryggen kan fungere. Påse også at beltet er stramt nok til å være i kontakt
med huden hele tiden, og at det ikke mister kontakten med huden f.eks fordi du lener deg
fremover på spinningsykkelen.
Hvis pulsbeltet har fungert normalt før, men plutselig ikke gjør det lengere kan det være et tegn
på at batteriet er flatt. Er batteriet lavt vil det vises på storskjermen og på rapporten etter
treningen. Vises «lavt batteri» tegnet er det 25% strøm igjen før batteriet er tomt.
Hvis batteriet er tomt henvend deg i resepsjonen for å skaffe deg et nytt service-kit. Batteri kan
kjøpes på vanlig butikk o.l.
Service-kit (pakning og lokk) bør byttes minst hver tredje gang du bytter batteri.
Et ustabilt pulssignal kan skyldes at beltet ikke er fuktet godt nok før bruk eller at pulsbeltet ikke
sitter tett nok inntil kroppen. Sjekk også at beltet sitter korrekt.
Skyll strikken med rent vann etter hver bruk. Vask strikken regelmessig med såpe eller følg
vaskeinstruksene som sitter på strikken.
Ikke trekk ut sensoren fra beltet. Dette kan skade beltefestet. Ta av én side av gangen.
Sensoren skal vare i flere år. Strikken kan eventuelt måtte byttes etter langvarig bruk. Ny strikk
fås kjøp i resepsjonen eller på Sportskompaniet.no. Batterilevetiden er ca. 200 timer.

Batteri
Med Suunto Movescount App kan du sjekke batteristatus fra enhetsinformasjonen når pulsbeltet er
sammenkoblet (paret). Ved utskiftning av batteri er det viktig å skifte o-ring og plastdeksel (servicekit) for at hindre fuktdannelse. Du kan kjøpe et originalt service-kit i resepsjonen eller på
Sportskompaniet.no.
For å bytte batteri:
1. Ta sensoren av fra beltet.
2. Åpne batteridekselet.
3. Bytt batteriet og lukk batteridekselet. Kontroller at dekselet sitter ordentlig på.
Kom i gang
1.
2.
3.
4.

Klikk sensoren fast på plass i koblingspunktet i beltet slik at teksten og logoen vender opp.
Fukt pulsbeltestrikken skikkelig med vann.
Ta på beltet og juster beltelengden etter behov. Beltet skal sitte stramt uten ubehag.
Pulsbeltet slår seg på automatisk når det registrerer et hjerteslag. Bruk pulsbeltet mot bar fuktig
hud for best resultat.
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