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ONdaily is an activity meter that you can discretely wear all day to measure how O 
ONdaily é um contador de actividade que o acompanha discretamente ao longo do dia 
medindo a sua actividade de marcha diária (número de passos, distância, calorias gas-
tas). Graças ao seu serviço exclusivo em mygeonaute, o ONdaily transforma os dados 
recolhidos durante a sua utilização em feitos reais desportivos, calóricos, etc.
Estes feitos apresentam-se sob a forma de desafios que o ONdaily lhe propõe numa 
base diária!

Não o colocar na máquina de lavar: vigie os seus bolsos!
Não utilizar o ONdaily como unidade USB
Não eliminar os ficheiros que se encontram no ONdaily
Não formatar e/ou proceder à partição do ONdaily

1.

2. Precauções principais:  

Advertência
O ONdaily é concebido para um uso em lazer. Não se trata de um aparelho de seguimento médico. 
As informações do ONdaily e do seu manual são meramente indicativas e só devem ser utilizadas no 
seguimento de uma patologia após consulta e acordo do seu médico.
Recomenda-se o conselho do médico ou profissional de saúde para fixar a frequência, a duração e a 
intensidade das suas actividades de marcha adequadas à sua idade e condição física.
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LED
Indicação do estado do seu desafio 
Indicação do nível de bateria 

Botão 
Verificação do estado do seu desafio 
Verificação do nível da bateria

USB porta
Ligação computador
Recarga da bateria

Antes da primeira utilização, é aconselhável carregá-lo completamente 
durante 4 horas. 
Uma vez carregado, disporá de 5 dias de autonomia.
O ONdaily carrega-se simplesmente ligando-o à sua porta USB.

3. Apresentação do    

4. Utilização do   

4.1. Carregamento do

Observação : 
Aquando da 
desconexão do 
ONdaily, o botão 
mantém-se 
inactivo durante 
5 segundos

SucceSS rate of the challenge

< 25% ≥ 25%
< 50%

≥ 50%
≤ 75%

≥ 75%
< 100%

≥ 100%
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Para verificar o estado de carga do ONdaily, prima no botão : 
Se o primeiro LED piscar uma luz vermelha durante 2 segundos: deve carregar em breve o seu 
ONdaily
Se o primeiro LED acender uma luz vermelha durante 2 segundos: recarregue imediatamente o 
seu ONdaily

O tempo de carga do ONdaily é de 2h30.
Pode também carregar o ONdaily com um carregador de corrente USB

            4.2.1. Posicionamento do ONdaily

O ONdaily está equipado com um acelerómetro 3D e um algoritmo desenvolvido especialmente 
para garantir a precisão das medidas e libertar-se da posição do ONdaily.

Pode, pois, colocar o ONdaily no seu bolso, mochila, mala ou até à volta do pescoço.

            4.2.2. Entrada em funcionamento

O ONdaily acompanha-o para todo o lado durante o dia sem que tenha de se preocupar com 
ele! É por isso que funciona de forma permanente e não requer qualquer acção para ser ligado. 
Certifique-se apenas de que está devidamente carregado.

            4.2.3. Medição da actividade

O ONdaily foi concebido para detectar: 

- A marcha 
- A marcha activa 
- A corrida

             

             4.2.4. A marcha activa: o que é?

A marcha activa é uma marcha a ritmo sustentado da ordem dos 5 a 8 km/h. A Organização 
Mundial de Saúde (OMS) recomenda que se ande activamente durante pelo menos 30 minutos 
por dia para prevenir as doenças cardiovasculares, diminuir o stress, prevenir a obesidade, etc.

4.2. Utilização do 

Atenção: 

- O ONdaily mede apenas a actividade benéfica para a sua saúde. Não mede, pois, a 
batidela com os pés e sótoma a actividade em linha de conta a partir de um minuto de 
marcha. 

- Na corrida, é possível que a fiabilidade à distância não seja tão boa, dado que o ONdaily é 
dedicado à marcha e os algoritmos de cálculos se baseiam apenas na marcha.
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4.3. Ligação a                e transferência de  connect

Para poder explorar os dados do seu ONdaily, torna-se necessário criar uma conta em 
mygeonaute.com e descarregar o software ONconnect.

Se não dispõe de conta mygeonaute: 
> Consulte o endereço www.mygeonaute.com e siga as instruções.

Se dispõe de uma conta mygeonaute: 
> Ligue-se à sua conta e transfira o software ONconnect, acessível no menu 
Aide (Ajuda) > télécharger ONConnect (Transferir ONConnect)

Graças ao software ONconnect, os dados do ONdaily serão enviados automaticamente para o seu 
espaço pessoal myGeonaute.com.  

4.4. Sincronização do  

connect

> Para tal : 

1. Ligue o ONdaily a uma das suas portas USB

2. Lance o software ONconnect

3. Ligue-se com o endereço de correio electrónico e a palavra-
passe da sua conta myGeonaute

4. A sincronização lança-se automaticamente
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No ONconnect, encontra:  

The «Active day» module located in the tab «My activites» allows you to visualize the evolution of 
your daily activity. This activity is denominated in steps per minute.

Um lembrete do desafio 
carregado no ONdaily 

Truques e 
novidades no seu 
ONdaily O botão permite lançar a 

sincronização do ONdaily 

A data e a hora da última 
sincronização 

 4.5.1. Active day module

4.5. O serviço ONdaily no 

Um acesso à sua 
conta pessoal 
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Eis a ilustração de um dia activo: 

Existe também disponível um resumo que lhe permite conhecer: 

A data da actividade
O tempo de marcha total  

A distância percorrida

O número de passos 

Número de calorias gastas

O número de ONs recolhidos 

O tempo de marcha 
realizado ao longo 
do dia

O tempo de marcha activo 
realizado ao longo do dia 

A evolução da sua 
actividade diáriaLimite a partir do 

qual passa a marchar 
activamente

O ONdaily inicia a gravação todos os dias às 3 horas da 
manhã. A sua actividade diária é, pois, apresentada no 
gráfico das 3h00 às 3h00 do dia seguinte. 



Mais de 80 desafios acompanham o ONdaily em 5 categorias:  

Desafios CALORIAS:  Estes desafios baseiam-se num número de calorias a queimar. 
Deverá gastar o equivalente em calorias de determinados alimentos num período de 
tempo determinado.

Desafios ACTIVOS: Estes desafios vão ajudá-lo a melhorar o seu bem-estar. Baseiam-se 
nos números de passos, no tempo de marcha e no tempo de marcha activa.

Desafios DESPORTO:  Estes desafios ligam as calorias gastas no dia-a-dia com as calorias 
gastas aquando da prática de actividades desportivas. Por exemplo: gastar tantas calorias 
como aquando de um jogo de vólei na praia em Copacabana.   

Desafios VERDES:  Os desafios verdes destinam-se a materializar as poupanças em CO2 
realizadas enquanto se caminha relativamente a uma deslocação de carro ou transportes 
públicos.

Desafios CAMINHANTE:  Os desafios caminhante baseiam-se na distância. Propõem-lhe 
que realize distâncias notáveis, como a altura do monte Evereste, a volta a Paris, etc.

Desafios PESSOAIS:  Criar o seu próprio próprio desafio! Número de passos, distância, 
calorias, duração da marcha ou da marcha activa, cabe a si escolher. 
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 4.5.2.  Os desafios

Estes desafios permitem-
lhe desafiá-lo e motivá-lo a 
mexer-se mais no dia-a-dia 
ilustrando a sua actividade 
diária. 

Picto catégorie dé�

Picto catégorie dé�

Picto catégorie dé�

Picto catégorie dé�

Picto catégorie dé�

Picto catégorie dé�
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synchronize

connect

 4.5.3. Escolha do desafio  

 4.5.4. Funcionamento dos desafios ao longo de vários dias 

Os desafios estão disponíveis no myGeonaute, no separador “Mes défis” (Os meus desafios).
 3- Escolha o desafio em mygeonaute
 4- Carregue o seu desafio no ONdaily graças ao software ONconnect clicando em 
      “Synchroniser avec mygeonaute” (Sincronizar com o mygeonaute)

ATENÇÃO: Verifique se o seu desafio foi devidamente sincronizado com o seu ONdaily. Para tal, basta-lhe 
verificar se o desafio apresentado no ONconnect é o seu.

1

1 2

2 3

80%
3

Determinados desafios destinam-se a ser realizados ao longo de vários dias. Neste caso, o 
objectivo total estará dividido por objectivos diários. 

Se não for bem sucedido no seu objectivo diário, terá de fazer mais no dia seguinte para 
conseguir ser bem sucedido no seu desafio.

Por ex.: O desafio “tablete 
de chocolate”: 525 kcal 
em 3 dias distribui-se por 
um objectivo diário de 175 
kcal por dia. 
Se só gastou 150 kcal no 
primeiro dia, é necessário 
gastar 175 + 25, ou seja, 
200 kcal no 2.º dia!
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 4.5.5. Verificação do estado de avanço do seu desafio no  

O ONdaily permite-lhe saber onde você se situa no seu desafio premindo o botão:
- À medida que o desafio vai sendo cumprido, os LED acendem-se. 
- O desafio chega ao fim quando os LED se acendem.

ATENÇÃO:  Se escolheu um 
desafio para vários dias, o 
ONdaily indica-lhe apenas 
o estado do seu objectivo 
diário.

GA Geonaute poderá melhorar o desempenho do seu ONdaily graças a uma actualização do seu 
software.
Estas actualizações são realizadas graças ao ONConnect. 
Aquando da ligação do ONdaily, caso surja um pedido de actualização: 

 1. Aceite a actualização 
 2. Desligue o ONdaily
 3. Os LED activam-se. 
 4. Uma vez a animação terminada, ligue novamente o ONdaily
 5. A actualização fica, então, terminada

4.6. Actualização do   

5. Características técnicas    

SucceSS rate of the challenge

- Duração de vida:  
- Tempo de carga:   
- Autonomia: 
- Tecnologia: 
- Tensão:  
- Capacidade: 
- Potência: 
- Modelo:

Capacidade reduzida após 300 cargas
2h30
5 dias por carga completa
Ião de lítio
3.7 V
85mAh
0.3 Wh
 31525

BATERIA: 

< 25% ≥ 25%
< 50%

≥ 50%
≤ 75%

≥ 75%
< 100%

≥ 100%
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6. Notificações legais 

 Autonomia:  3 semanas

MEMÓRIA : 

 WINDOWS
- XP
- 7
- VISTA

MAC OS
- 10.6
- 10.7
- 10.8

Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim

COMPATIBILIDADE: 

	  

	  

Seguem-se importantes instruções de segurança.

Evite eliminar a bateria juntamente com o lixo doméstico 

Deite as baterias fora, assim como todos os seus 
produtos electrónicos, no final da sua vida útil, em 
contentores específicos autorizados, a fim de serem 
reciclados. Esta valorização dos resíduos electrónicos 
permitirá proteger o ambiente e a sua saúde.

O produto respeita as normas relativas à Directiva 2004/108/
CE.

É possível que, em conformidade com os regulamentos locais, a 
bateria tenha de ser reciclada. Para mais 
informações sobre esta questão, contacte as autoridades 
regulamentares locais.

PICTOGRAM BATTERY :
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7.

8.

Garantia 

 Contact us

OXYLANE garante ao primeiro comprador deste produto que o mesmo está isento de defeitos 
relacionados com os materiais ou com o fabrico. Este produto tem uma garantia de dois anos a 
contar da data da compra. Guarde a factura em lugar seguro, dado que é a sua prova de compra. 
A garantia não cobre : 
• os danos devidos à má utilização, ao não respeito das precauções de emprego ou aos 
acidentes, nem a uma manutenção incorrecta ou à utilização comercial do aparelho. 
• os danos provocados por reparações efectuadas por pessoas não autorizadas pela OXYLANE. 
• as pilhas, as armações fissuradas ou partidas que apresentam vestígios de choques.

Contact us at www.geonaute.com


