
Felsökning pulsbälten 
 

Om Ni mot förmodan upplever problem med pulsbälten är det viktigt att felsöka i rätt ordning.  
Läs steg för steg i nedan och försök identifiera vad som kan vara problemet.  
Potentiellt finns 4 huvudsakliga skäl till varför pulsen inte visas på skärmen: 
 
1. Användaren inte är korrekt registrerad i systemet 
Kontrollera först att Ni har den senaste uppdaterade mjukvaran.  
Kontrollera att användaren är registrerad i systemet och att all information är korrekt. 
Kontrollera sensor ID på sändarens baksida och kontrollera att användaren är registrerad med 
rätt sensor ID från bältet.  
 

2. Felplacerad Suunto TeamPod  

Placering av TeamPod ska vara 2.5m upp från golvet och placerad så Suunto 

logo är riktad mot deltagarna, antennen pekar då horisontellt (åt sidan).  

Antennen ska INTE peka upp, ner eller med spetsen emot deltagarna. 

Kontrollera även att USB kabel anslutning är ordentligt säker. 

 

Ett fåtal människor har en hudvävnad som gör det svårt för sensorn att fånga hjärtrytmen.  

I dessa fall rekommenderas alternativ placering med sensorn på ryggen. Kraftigt överviktiga och 

mycket yppiga kvinnor kan ha samma problem. Prova samma alternativa plats i dessa fall. 
 

4. Bältets batteri är tomt eller bältet är defekt 

Om ett band fungerat normalt men plötsligt inte fungerar är det mest troliga att batteriet är slut.  

Batteritiden är ca 200 timmar ifall de sköts på rätt sätt (se skötsel nedan) 

Om ett batteribyte inte hjälper och andra steg i felsökningen är utförda, bör användaren testas 

med ett annat bälte för att se om det fungerar då. Om det fungerar så är det antagligen något fel 

på bältet. För reklamation så finner du mer information på hemsidan www.iqniter.se  
 

Skötsel och underhåll av pulsband 

Bälte och sensor MÅSTE vara bortkopplade från varandra när bältet inte används. Om sensorn 

är ansluten i båda ändar av bältet är batteriet aktiverat hela tiden.  

Bältesremmen bör regelbundet tvättas med svag dos såpa för att hållas fräscht och bibehålla 

elasticitet. Bälte utan sensor kan tvättas i maskin. Sensor SKA INTE tvättas!!   
 

Batteribyte 

Nya rekommendationer för att säkerställa funktion är att vid varje batteribyte 

även byta tätningsring samt plastlock! Detta för att förhindra att fukt tränger 

in i sensorn, använd alltid Suunto Original Batterikit!                 

3. Bältet sitter inte rätt mot kroppen 

Om bältet inte sitter rätt skapas inte tillräckligt stark sig-

nal! Se till att bältets kontaktytor mot kroppen fuktas 

innan deltagaren sätter det på sig samt att bältet sitter 

stramt på kroppen! Vid kraftig behåring kan kontaktme-

del typ "ultraljudsgel" behövas. Kontrollera så att bältet 

sitter på rätt plats på kroppen. (Se bilder till höger)                     Korrekt            INTE korrekt 


