
 

Stappen teller met handige watervaste polsband 

(Lengte 22 cm.) - DD-11732 

 

In 2018 waren ze al binnen 3 weken volledig 
uitverkocht, omdat deze stappenteller alom 
gewaardeerd is. Makkelijk model en perfecte werking 
zijn hier debet aan. Let op: "Dit product bevat geen 
hartslagmeter". 

 

Het LCD display geeft 5 cijfers weer en er zijn 3 functie 
knoppen: 

1. De stappenteller registreert maximaal 99999 
stappen. 

2. Registreert het energieverbruik in kilocalorieën en 
de afstand in kilometers of Miles. 

3. Tijdsnotatie 12/24 uur. 

4. Druk "MODE" in het tijdsdisplay om het aantal 
gelopen stappen, de afstand en het energieverbruik te 
zien. 

5. Stappenteller en lichaamsgewicht. 

6. 1 st. AG 10 batterij bijgesloten. 

 

VERVANGEN BATTERIJ: 

1. Schroef de achterzijde van de stappenteller los en 
open het batterijcompartiment. 

2. Haal de batterij eruit en vervang deze door een 
nieuwe batterij. 

3. Raak het metalen draadje niet aan en breek het niet 
wanneer u de batterij vervangt. 

4. Sluit het batterijcompartiment en schroef de 
achterzijde van de stappenteller weer dicht. 

 

GEBRUIKERSINSTRUCTIES: 

Na het plaatsen of vervangen van de batterij kan het 
metrisch of Brits stelsel ingesteld worden. Het LCD 
scherm knippert 'Metrisch' of 'British' stelsel. Druk op 
"MODE" om naar het stelsel van uw keuze te gaan. 

 

TIJD INSTELLEN: 

Nadat u uw keuze voor het metrisch of Brits stelsel 
heeft gemaakt, zal het display 12:00 uur aangeven. 
Druk 2 seconden op "SET" en druk "SET". Nu zal het 
ÜUR" knipperen, druk op "MODE" om het juiste uur in 
te stellen. Daarna drukt u op "SET" en "MODE" om de 

juiste minuten in te stellen. Druk op "SET" wanneer u 
klaar bent. 

 

STAPPEN TELLEN: 

Druk opnieuw op "MODE". Het LCD display geeft ")" 
aan en zal starten met het tellen van de stappen. Druk 
op "SET" om te resetten naar "0". 

 

INSTELLING VAN EEN STAP: 

Druk 2 seconden op "SET" in de loopafstand modus 
om het display in te stellen op "inches". De afstand van 
een stap in het Britse stelsel is tussen 10 tot 80 inches 
en elke keer dat u drukt op "MODE" komt er 2 inch bij. 
(Standaard waarde is 24 inch). De afstand van een 
stap in het metrisch stelsel is tussen de 30 en 200 cm., 
en elke keer dat u op "MODE" drukt komt daar 5 cm. 
bij. (Standaard waarde is 60 cm.) Druk op "SET" om 
uw instellingen te bevestigen. 

 

INSTELLING GEWICHT: 

Ga naar de energieverbruik modus, het LCD display 
geeft standaard 0.00 kcal aan. Druk 2 seconden op 
"KEY" voor "lb.". Binnen het Britse stelsel is de 
reikwijdte van het gewicht tussen 70 en 250 lb. Elke 
keer dat u op "MODE" drukt komt er 5 lb bij. 
(Standaard waarde 130 lb). De reikwijdte van het 
gewicht in het metrische stelsel is 30 en 120 kg. en 
elke keer dat u op "MODE" drukt komt daar 2 kg. bij. 
(Standaard waarde is 60 kg). Druk op "SET" om uw 
instellingen te bevestigen. 

 

 

LET OP! 

Het apparaat geeft een “ROLLEND” geluid bij 
gebruik, dit hoort bij het systeem en geeft de exacte 

stappen aan! 


