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HITRAX Step – 3D stappenteller met klok 
 

 

1. Functies 

 Met 3D-sensor – kan overal aan gedragen worden (riem, tas, etc.) 

 Instelbare stappenlengte (cm – inch) 

 Tijd (12/24-uurs weergave) 

 Calorieverbruik/vetverbranding (kcal – gl oz) 

 Afstand (km – mijl) 

 Snelheid (km/h –mijl/h) 

 Temperatuur (°C/°F) 

 7-dagen-geheugen 

 Incl. batterij (CR2032), nylon-etui met clip 

2. Onderdelen  

A) Display 

B) REC/ toets 
C) SET/TMP toets 

D) MODE/  toets 
E)   ON/OFF toets 
F) Batterijvakje  
G) Reset 
H) Lus voor koord 

3. Ingebruikname 

 Verwijder de beschermfolie van het display 

 Maak het batterijvakje open door het deksel met behulp van een munt tegen de klok in draait 
en verwijder de onderbrekingsstrip. 

 Sluit het batterijvakje weer af. 

 Alle segmenten worden kort weergegeven. 

 Het apparaat is nu klaar voor gebruik. 

4. Basisinstelling 

 Na het plaatsen van de batterij of als u de SET/TMP-toets 3 seconden ingedrukt houdt, komt 
u in de basisinstelling-modus. 

 °C knippert op het display. 

 Met de MODE/-toets kunt u de temperatuureenheid van °C naar °F wisselen. De andere 
maateenheden worden in overeenstemming met veranderd. 



 Bevestig met de SET/TMP-toets. 

 0:00 verschijnt op het display en de urenweergave knippert. 

 Druk op de REC/ –toets (+ 1 uur) of op de MODE/ -toets (-1 uur) om de uren in te stellen. 

 Bevestig met de SET/ TMP-toets. 

 De minuten knipperen en u kunt de minuten op dezelfde manier instellen. 

 Bevestig met de SET/ TMP-toets 

 De stappenlengte instelling (basisinstelling: 60 cm/23,5 inch) knippert- 

 Druk op de REC/ –toets (+ 1 cm) of op de MODE/  toets (-1 cm) om de stappenlengte in te 
stellen. 

 Bevestig met de SET/ TMP-toets 

 De gewichtsinstelling knippert (basisinstelling: 50 kg/110 lb). 

   Druk op de REC/ –toets (+ 1 kg) of op de MODE/-toets (-1 kg) om het gewicht in te 
stellen. 

 Bevestig met de SET/ TMP-toets. 

 Het apparaat is nu klaar voor gebruik. 

 Als u telkens in de instellingsmodus de MODE/-toets of REC/-toets ingedrukt houdt, wordt 
een snelle doorloop geactiveerd. 

5. Stappenteller 

 Druk, indien gewenst, op de MODE/-toets (3 seconden), om de dag-gegevens terug te 
zetten. 

 0 Step verschijnt op het display. 
Let op: de eerste stappen verschijnen niet direct op het display. De stappenteller begint bij 
10 constante stappen te tellen en telt dan de eerste stappen erbij op. 

6. Temperatuurweergave 

 Druk op de SET/TMP-toets en de actuele temperatuur verschijnt op het display (5 
seconden). 

7. Display weergaven 

 Druk op de MODE/-toets om te kiezen tussen: 
 de calorieverbruik- en vetverbranding-weergave in KCAL en GM of OZ 
 het gemeten traject in km of mijl (M) met de verstreken tijd in uren en minuten. 
 de gemiddelde snelheid km/h of m/h. 

 Door nogmaals op de MODE/-toets te drukken, komt u terug in de normale modus (STEP 
en tijd). 

8. 7 dagen geheugen 

 Druk op de REC/ –toets. 

 Op het display verschijnt DAYS AGO 1. 

 Door nogmaals op de REC/ –toets te drukken kunt u het 7-dagen-geheugen (DAYS AGO 2-
7) oproepen. 

 Druk op de MODE/-toets, om bij de gewenste dag de gegevens op te roepen: 
 calorieverbruik en vetverbranding (op het display verschijnt KCAL en GM of OZ) 
 afgelegde weg en tijd (op het display verschijnt KM of M en de tijd in uren en minuten) 
 gemiddelde snelheid (op het display verschijnt KM/H of M/H) 

 Na middernacht worden de actuele gegevens automatisch in het geheugen gezet. 

 Tijd en 0 step verschijnen op het display. 

 De basisinstelling blijft behouden. 

9. ON/OFF-toets 

BELANGRIJK: Om de levensduur van de batterijen te verlengen, schakelt u het apparaat 
bij niet gebruik uit. Houdt de  knop ingedrukt, tot het display compleet uitgeschakeld is. 

 Houdt de ON/OFF-toets ca. 3 seconden ingedrukt, om het apparaat uit te schakelen. 

 De basisinstelling en de geheugenwaarden blijven behouden. 

 Druk opnieuw op de  toets om het apparaat weer in te schakelen. 



10. Energie spaarmodus 

 Als het apparaat niet bediend wordt (ca. 10 minuten) wordt de energie-spaarmodus 
geactiveerd. 

 Op het display wordt alleen de tijd weergegeven. 

 Om de energie spaarmodus te deactiveren, beweegt u het apparaat en op het display wordt 
de tijd en STEP weergegeven. 

11. Reset-functie 

 Druk met een puntig voorwerp op de reset-knop aan de achterzijde, hierdoor wordt het 
apparaat opnieuw gestart. 

 Op het display verschijnt °C. 

 Alle instellingen zijn gewist en de basisinstelling moet opnieuw uitgevoerd worden. 

12. Bevestiging 

 Door de 3D-sensor kan de stappenteller overal worden gedragen (aan een riem, in de 
broekzak, om uw nek….) 

 Aan een riem: bevestig de stappenteller in zijn etui met de clip aan de zijkant van uw 
broekband of riem. 

 Om uw nek: trek een koord door de lus op het apparaat en maak het vast. 

13. Batterij vervangen 

 Vervang de batterij als het batterijsymbool  op het display verschijnt. 

 Controleer altijd of de batterij volgens de juiste polariteit (+ pool wijst naar boven) geplaatst 
is.  

14. Voor uw veiligheid 

 Gebruik het product anders dan aangegeven in deze handleiding. 

 Het onbevoegd door voeren van reparaties, wijzigingen of modificaties is niet toegestaan en 
leidt tot garantieverlies. 

 Dit apparaat is niet voor medische doeleinden of voor het leveren van openbare informatie 
geschikt en uitsluitend bestemd voor privégebruik. 

 Het apparaat is geen speelgoed. Bewaar het uit de buurt van kinderen. 

 De technische gegevens van dit product kunnen worden gewijzigd, zonder dat hieraan 
vooraf een aankondiging bekend wordt gemaakt 

 

            Voorzichtig!  
          Gevaar voor lichamelijk letsel:  

 

 Houd het apparaat en de batterij buiten het bereik van kinderen en huisdieren. 

 Batterijen niet met vuur in contact brengen, aan extreme warmte blootstellen, kortsluiten, 
uitelkaar nemen of opladen. Gevaar voor explosie! 

 Batterijen kunnen bij inslikken levensgevaarlijk zijn. Als een batterij wordt ingeslikt, dient men 
onmiddellijk medische hulp te raadplegen. De batterij dient onder begeleiding van een arts, 
zo snel mogelijk het lichaam te verlaten. 

 Zwakke batterijen direct vervangen, om lekken van het zuur te voorkomen. Batterijen 
bevatten een zuur dat schadelijk is voor de gezondheid. Vervang lekkende batterijen met 
geschikte handschoenen en een veiligheidsbril. 
 
 

 

Belangrijke Informatie over de productveiligheid! 
 

 Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, trillingen en schokken.  

 Bescherm het apparaat tegen vocht! 
  



15. Onderhoud 

 Maak het apparaat schoon met een zachte, licht bevochtigde doek. Geen schuur- of 
oplosmiddelen gebruiken. 

 Verwijder de batterijen, indien u het apparaat langere tijd niet wilt gebruiken. 

 Bewaar het apparaat op een droge plaats. 

 Als het apparaat niet meer correct functioneert, voert u een reset uit (zie paragraaf 11) of 
vervangt u de batterij. Blijft het defect bestaan, neem dan contact met de leverancier op. 
Let op: voer afgedankte apparaten en lege batterijen niet af via het gewone huishoudelijke 
afval. U dient contact op te nemen met de handelaar bij wie het product gekocht is of met de 
verantwoordelijke autoriteiten, om te vernemen hoe u het apparaat op milieuvriendelijke 
wijze kunt recyclen. Batterijen dienen op een milieuvriendelijke manier en volgens de 
wettelijke bepalingen verwijdert te worden. 

16. Technische gegevens 

Max. aantal stappen: 0 – 99.999 
Max. afstand: 0 – 999.99 km (0 – 624,99 mijlen) 
Max. snelheid: 0 – 10 km/h (0 – 6,25 mijlen/h) 
Max. weergave calorieën: 0 – 99,999 kcal 
Max. vetverbranding: 0 – 999.9 gm ( 0 – 35.9 oz) 
Temperatuur: -10 °C -+50 °C (14 °F-122 °F) 
Uitschakelfunctie: automatisch na 10 minuten 
Precisie stappenteller: ± 50 stappen per 1000 stappen 

Accessoires: 

Knoopcel-batterij CR 2032 
Etui met clip 

Beperkende instructies voor afvalverwijdering 

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk-afval 
deponeren, maar milieuvriendelijk afvoeren.  

 Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, gescheiden milieuvriendelijk 

afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een depot voor gebruikte elektrische en 

elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke- of 

bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.  

Hoofdkantoor 
Eurotops Versand GmbH 
Elisabeth-Selbert-Straße 3 
40764 Langenfeld, Duitsland 
 

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen in Nederland tel.: 026 3736 333 of 

info@eurotops.nl.Voor meer informatie over het uitgebreide assortiment van de producten 

van Eurotop, kunt u terecht op: www.eurotops.nl of www.eurotops.be 

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres 
vermeld op uw factuur. 
 
De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse 
gaan. Eventuele wijzigingen in technologie, uitvoering van de apparatuur en druk- en 
vertaalfouten voorbehouden. 
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