
Stappenteller

Pedometer

HANDLEIDING
OPERATION MANUAL

LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG VOOR GEBRUIK

PLEASE READ MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING



GETTING STARTED/FIRST TIME USE AAN DE SLAG EERSTE GEBRUIK

FUNCTION

1. LCD display
2. Hook
3. RESET Button
4. Battery Cover

Pull battery insulator/ Insert 
battery into battery compart-
ment to activate the pedome-
ter.

Trek de batterij-isolator er uit 
/ plaats de batterij in het 
batterijvak om de stappen-
teller te activeren.

FUNCTIE 

1. LCD-scherm 
2. Haak 
3. RESET-knop
4. Batterijklep

FEATURES

3D Silent AcceIerometer Sensor
Step count up to 99,999 Steps
Large RESET button at rearfor 
easy resetting
10 Steps False Start Error 
Correction
Extra large LCD digits

KENMERKEN

3D stille acceIerometer-sensor
Stappen tellen tot 99.999 
stappen
Grote RESET-knop aan de 
achterkant voor eenvoudig 
resetten
10 stappen False Start 
foutcorrectie
Extra grote LCD-cijfers



10 STAPPEN FOUTCORRECTIE

Om onbedoelde bewegingen 
als stappen te elimineren, 
start deze stappenteller 
nadat tien stappen zijn 
gedetecteerd.

10 STEPS ERROR CORRECTION

To eliminate accidental 
movements as steps, this 
pedometer
will start counting steps after 
ten steps are detected.

If LCD is showing abnormal 
characters or the screen 
freezes and/or step digits 
not counting, please 
perform a ‘SYSTEM RESET’, 
SEE SECTION: PERFORMIN-
GASYSTEM RESET

The LCD may show faint 
background digits. This is 
normal because of fresh 
battery. This will 
disappeared when the 
battery drops to its normal 
operating voltage.

Als het LCD-scherm 
abnormale tekens weergeeft 
of het scherm bevriest en / of 
stapcijfers niet worden 
meegeteld, voer dan een 
‘SYSTEEMRESET’ uit, ZIE DEEL: 
EEN SYSTEEMRESET 
UITVOEREN

Het LCD-scherm kan vage 
achtergrondcijfers 
weergeven. Dit is normaal 
vanwege een nieuwe batterij. 
Dit verdwijnt wanneer de 
batterij naar zijn normale 
bedrijfsspanning zakt.

STEP COUNT FUNCTION STAPPEN TEL FUNCTIE

The 3D sensor Accelerometer 
counts steps when worn in 
any position, including inside 
your shirt pocket.

The step counter will begin 
once motion is detected.

De 3D-sensorversnellingsme-
ter telt de stappen wanneer 
deze wordt gedragen op elke 
positie, ook in uw borstzak.

De stappenteller begint zodra 
er beweging wordt gedetect-
eerd



ONJUISTE STAPPEN TELLEN 

De stappenteller telt mogelijk de 
stappen niet correct in de 
volgende voorwaarden: 
- Onregelmatige bewegingen 
zoals slingeren en trillen
- Inconsistent wandeltempo

DE BATTERIJ VERVANGEN 

De stappenteller gebruikt 1 
CR-2032 batterij. 
1. Draai en schroef de batterijk-
lep los met een muntstuk.
2. Verwijder de oude  batterij.
3. Vervang door een nieuwe 
batterij. Zorg ervoor dat de 
batterij met de juiste polariteit is 
geplaatst.
4. Schroef de batterijklep weer 
vast.

IMPROPER STEP COUNTING

The pedometer may not count 
steps correctly in the following 
conditions:
- Irregular motion such as 
swinging and vibrating
- Inconsistent walking pace

CHANGING THE BATTERY

The pedometer uses 1 piece of 
CR—2032 button cell battery.
1. Twist and unscrew the 
battery door using a coin.
2. Take out the old button cell 
battery.
3. Replace with fresh battery. 
Make sure the battery is 
inserted in its correct polarity 
position.
4. Screw the battery door back 
into place.



Battery         : CR-2032 x1 piece    
                          (included)
Step Count  : Up to 99.999 steps

Batterij                 : CR-2032 x1 stuk   
                                  (inbegrepen)
Stappentelling  : Tot 99.999 stappen

Perform a SYSTEM RESET action 
in the following situations:

- When battery is being replaced 
(if required).
- When the LCD digits become 
unrecognizable or dim.
- When pressing the key has no 
action.

Remove the battery from the unit. 
This will reset the pedometer 
back to its default setting.
The LCD display will clear the 
current data and reset it to “0”

SPECIFICATIONS

PERFORMING A SYSTEM RESET

Voer een SYSTEEMRESET-actie uit 
in de volgende situaties:

- Als de batterij wordt vervangen 
(indien nodig).
- Als de cijfers op het LCD-scherm 
onherkenbaar of vaag worden.
- Bij het indrukken van de toets is 
er geen actie.

Verwijder de batterij uit het 
apparaat. Hierdoor wordt de 
stappenteller teruggezet naar de 
standaardinstelling. Het 
LCD-scherm zal de huidige 
gegevens wissen en terugzetten 
naar “0”

EEN SYSTEEMRESET UITVOEREN

SPECIFICATIES


