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Ecrã

Validação / Colocação a zero

Compartimento da pilhaClipe de cinto

1,5 seg.

2 seg.

Direita / +Esquerda / -

APRESENTAÇÃO1

2.1 Ligação

PRIMEIRO ARRANQUE2



Hora Peso Comprimento
de passos

Altura Reinicialização 
Auto à 00h00

Sair dos
ajustes

x4

Hora Minutos

KG
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Altura

Hora Minuto Peso do utilizador

2.2 Primeiros ajustes

3.1 Hora

3.2 Peso do utilizador

Peso

Formato
24h / 12h

Unidades : Kg / Lb

3 AJUSTES 

■■ Peso do utilizador: definir o seu peso permite o cálculo do seu gasto calórico durante a sua acti-
vidade de caminhada.

Comprimento de passo



M

M
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3.3 Altura

Unidades
Metros / Pés

Altura

3.4 Comprimento de passo
Por padrão, o comprimento do seu passo é calculado em função da sua altura. Se quiser personalizar 
o seu comprimento de passo, escolha simplesmente o modo «Manu».

Para conhecer o seu comprimento de passo, caminhe 10 metros contando o número de passos e, em 
seguida, faça o seguinte cálculo: comprimento do passo = 10 metros / número de passos.

3.5 Colocação automática a zero à meia-noite
Por padrão, o pedómetro repõe automaticamente a zero todas as suas medidas (número de passos, 
distância, calorias e tempo de caminhada) à meia-noite todos os dias. Estes ajustes permitem desativar 
esta colocação a zero e continuar a medição após meia-noite.

Colocação a zero automática à 00h00 ON / OFF

Unidades
Metros / Pés

3.6 Sair do modo de ajustes
Pode sempre sair do modo de ajustes para voltar ao menu principal com uma pressão no botão  
durante1,5 segundos

1,5 seg.

Comprimento de passo 
ver § 2.2
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4 UTILIZAÇÃO 

4.1 Posicionamento do produto

4.2 Visualização das informações

Número
de passos

Distância
percorrida

Calorias
gastas

Tempo de
caminhada

Ajustes

4.3 Início da medição 

1,5 seg.

O seu pedómetro inicia automaticamente a medição logo que começar a andar. 

4.4 Colocação a zero

4.5 Colocação em modo de espera

30 seg.

Pressão breve
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5 NOTIFICAÇÃO 10.000 PASSOS POR DIA

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), efectuar o equivalente de 10.000 passos 
por dia é o mínimo de actividade requerido para manter-se em forma.

O sistema de notificação do seu pedómetro indica-lhe muito simplesmente se o seu 
objectivo de forma do dia for atingido.

6 SUBSTITUIÇÃO DA PILHA

7 ENTRE EM CONTACTO CONNOSCO
Estamos atentos aos seus comentários em matéria de qualidade, funcionalidade ou utilização dos 
nossos produtos: http://support.geonaute.com 
Comprometemo-nos a responder no mais curto espaço de tempo.

8 PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E GARANTIAS

Garantia

•	A GEONAUTE garante ao comprador inicial deste produto que o mesmo não contém defeitos relativos 
aos materiais ou ao fabrico, isto durante um período de 2 anos a contar da data de compra. Conserve 
a factura que funciona como comprovativo de compra.
•	A garantia não cobre os danos resultantes da utilização indevida, incumprimento das instruções de 
utilização ou quaisquer acidentes, nem uma manutenção incorreta ou o uso do aparelho para fins 
comerciais.
•	A garantia não cobre os danos provocados por reparações efectuadas por pessoas não autorizadas 
pela GEONAUTE.
•	As garantias aqui incluídas substituem de forma explícita qualquer outra garantia, incluindo a garantia 
implícita de qualidade íntegra e comercializável e/ou de adaptação à utilização. A GEONAUTE não 
pode em caso algum ser responsabilizada por quaisquer danos, directos ou indirectos, de carácter geral 
ou particular, provocados ou relacionados com o uso destas instruções de utilização ou do produto 
que as mesmas descrevem.
•	Durante o período da garantia, o aparelho pode ser reparado gratuitamente por um serviço autorizado, 
ser substituído a título gracioso (de acordo com o distribuidor).
•	A garantia não cobre a bateria nem as caixas fissuradas ou partidas ou que apresentem vestígios de 
choques visíveis.
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Pilha e reciclagem

Ref. pack: 650.589

Os algoritmos utilizados para calcular os diferentes valores indicados pelo seu pedómetro 
foram desenvolvidos para uma utilização em caminhada e caminhada rápida unicamente. 
A precisão destes valores será fortemente diminuída durante uma utilização em corrida à 
pé. É por isso que não recomendamos a utilização deste produto para correr.

O símbolo do caixote do lixo com uma cruz (duas linhas cruzadas sobre o caixote) 
significa que este produto e as pilhas aí contidas não podem ser misturados com 
o lixo doméstico. Estes incluem-se num tipo de objectos de colecta selectiva. 
Deposite as pilhas, bem como os seus produtos electrónicos em final de vida, num 
espaço de colecta autorizado para efeitos de reciclagem. A recuperação do seu 
lixo electrónico permite proteger o meio ambiente e a sua saúde. Deposite as suas 
pilhas num lugar previsto para reciclagem.

CR2032
3V

Para trocar a sua pilha: dirija-se ao ponto de venda onde adquiriu o seu produto. Se a 
trocar você mesmo, arrisca-se a danificar a articulação e a perder a estanquicidade, 
assim como a garantia do produto. O tempo de vida da pilha é influenciado pelo tempo 
de armazenamento na loja e pelo modo como o produto é utilizado por si.

迪脉 (上海) 企业管理有限公司
上海市浦东新区银霄路393号五层东侧

IMPORTADO PARA BRASIL POR IGUASPORT LtdaCNPJ : 02.314.041/0022-02
Импортер: ООО "Октоблу", 141031, Россия, Московская область, Мытищинский район, МКАД 84-й км., ТПЗ 
"Алтуфьево", владение 3, строение 3.
台灣迪卡儂有限公司台灣台中市408南屯區大墩南路379號諮詢電話: (04) 2471-3612
TURKSPORT Spor Urünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.ŞtiOsmaniye Mahallesi Çobançeşme KoşuyoluBulvarı No: 3 Marmara 
Forum Garden Office 0B Blok 01 Bakırköy 34146 Istanbul, TURKEY

Made in Malaysia
Fabricado na Malásia
Произведено в Малайзии
İmal edildiği yer Malezya
马来西亚 制造
馬來西亞製造


