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HARTSLAG BORSTBAND

WAARSCHUWING: Lees deze instructies aandachtig voordat u de VirtuFit Hartslag Borstband gebruikt. U 

krijgt belangrijke informatie over het gebruik en de veiligheid van uw VirtuFit Hartslag Borstband. Raadpleeg 

uw arts, voordat u begint met een trainingsprogramma. Dit is in het bijzonder belangrijk voor personen 

ouder dan 35 jaar of personen met gezondheidsproblemen. Lees alle instructies alvorens de VirtuFit Hartslag 

Borstband gebruikt wordt. VirtuFit neemt geen verantwoordelijkheid voor geleden letsel of materiële schade 

door het gebruik van dit product. 

Let op de volgende voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de VirtuFit Hartslag Borstband

 – Met de VirtuFit Harslag Borstband worden uw hartslagsignalen draadloos overgebracht naar de  

 ontvangende terminal zoals een polshorloge of lichaamsbeweging computer waardoor de hartslag  

 uitgelezen zal worden. Deze meting is nauwkeurig en goed voor anti storing. 

 – De lage frequentie geldt voor transmissie en milieu vriendelijke materialen. 

 – Het waterbestendige   ontwerp zal bescherming bieden tegen zweet tijdens uw oefening.

Kenmerken

 – De zendfrequentie is 5.3K HZ.

 – De transmissie-afstand is 90 cm.

 – Batterij: 1pcs CR2032. De batterijduur is 10 maanden bij gebruik van 1 uur per dag. 

Het dragen van de VirtuFit Hartslag Borstband

Steek het ene uiteinde van Elastische Band (E) in het gat van de Connection Belt (B), druk vervolgens de Elastische 

Band passend in de opening en druk op het verbindingsdeel. Laat de Sensor (C) je borst nauw raken bij het 

dragen van de VirtuFitHartslag Borstband. Steek dan het andere einde van Elastische Band (E) in het andere gat 

van Connection Belt (B). Pas de Elastische Band op uw lichaam aan, deze kan losser of strakker worden gedragen. 

Houdt er rekening mee dat beide sensoren (A) aan de linker- en rechterkant de huid nauw moeten raken.

Controleer of de VirtuFit Hartslag Borstband correct wordt gedragen

 – De zender loopt parallel aan de vloer.

 – Beide sensoren raken nauw de huid van de linker- en rechterhartkamer.

Vervangen van de batterij

Draai het batterijcompartiment (D) los, verwijder het deksel en vervang de batterij met het “+” teken gericht naar 

boven. Verzegel het battrijcompartiment (D) met het deksel en draai dicht. Gebruik een geschikte batterij.

 – De VirtuFit Hartslag Borstband kan de polsslag onnauwkeurig uitlezen als de huid te droog is. Dan kunt u  

 de polsslagsensor (A) iets vochtig maken en opnieuw de polsslag testen.

 – Mogelijk kan de polsslagsensor (A) de hartsignalen niet detecteren als het borsthaar te dicht is. Draag dan 

 de VirtuFit Hartslag Borstband op een plek waar het borsthaar minder dicht is.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

A Sensor

B Connection Belt

C Zender

D Batterij Behuizing

E Elastische Band



EN VirtuFit Heart Rate Transmitter2 EN

HEART RATE TRANSMITTER

EN

ATTENTION: Read these instructions carefully before using the VirtuFit Heart Rate Transmitter. You receive 

important information about the use and safety of your VirtuFit Heart Rate Transmitter. Before beginning any 

exercise program consult your physician. This is especially important for people who are over 35 years old or 

who have pre-existing health problems. Read all instructions before using any fitness equipment. 

Note the following precautions for using the VirtuFit Heart Rate Transmitter

 – With the VirtuFit Heart Rate Transmitter your heart rate signals are transmitted wirelessly to the recipient  

 terminal such as a wrist watch or exercise computer through which the heart rate will be read turn into. This  

 measurement is accurate and good for anti-interference.

 – The low frequency applies to transmission and environmentally friendly materials.

 – The water-resistant design will protect against sweat during your exercise.

Characteristics

 – The transmission frequency is 5.3K HZ.

 – The transmission distance is 90 cm.

 – Battery: 1pcs CR2032. The battery runtime is 10 months when used for 1 hour per day.

Wearing the VirtuFit Heart Rate Transmitter

Insert one end of Elastic Belt (E) into the hole of Connection Belt (B), then turn around the Elastic Belt (E) end to 

right fit the hole and press the connection part. Wear the VirtuFit Heart Rate Transmitter with Sensor (C) closely 

touch your chest. Then insert the other end of Elastic Belt (E) into the other hole of Connection Belt (B). Adjust 

the Elastic Belt to tightly wear the belt. Please note that the Sensor (A) should closely touch the right and left  

ventricle skin. 

Check the following to see if you wear the VirtuFit Heart Rate Transmitter properly

 – The transmitter runs parallel to the floor.

 – Both sensors closely touch the skin of the left and right ventricle.

Replace the battery

Unscrew the battery compartment (D), remove the cover and replace the battery with the “+” sign facing up. Seal 

the battery compartment (D) again with the cover and tighten. Use a suitable sized battery.

 – The Virtufit Heart Rate Transmitter can measure heart rate inaccurately if the skin is too dry. Then you may  

 moisture the Sensor (A) and test the heart rate again.

 – The Sensor (A) may not detect the heart rate signal if the chest hair is too dense. Please wear the VirtuFit Heart 

 Rate Transmitter away dense hair if possible.
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