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D : LIGHT

A: STR/STP

C : MODE

B : VIEW

SCHEMA 3

3
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SCHEMA 4
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O ON rhythm 310 access é um cardiofrequencímetro de utilização
simples que lhe permite gerir da melhor forma o seu esforço no
decurso da actividade física. Graças a ele, poderá atingir facilmente
os seus objectivos (perda de peso, endurance, etc.), trabalhando na
zona-alvo adequada.

1 / Esquema do aparelho e navegação
A: STR/STOP:

Ligar / desligar o cronómetro. Ativar ou
desativar uma função.

D

P

B: VIEW :

Mudar a informação na segunda linha.
Para fazer desfilar os valores de um
parâmetro, reponha
o cronómetro para 0.

C

B

C: MODE :

Navegar entre os modos (hora, cardio,
calories, data, settings)

D: LIGHT :

Ativa a retro-iluminação.

Sistema de navegação: O esquema de navegação situa-se no início das instruções (esquema 3).
5 modos principais: passa-se de um para outro premindo MODE.
- TIME

: apresentação permanente da hora e da data.

- CARDIO

: - modo de exercício com frequência cardíaca como principal referência.

- CALORIAS

: - modo de exercício os gastos calóricos como principal referência.

- DATA

: relatório de exercício da última sessão de treino.

- SETTINGS

: regulação de todos os parâmetros do aparelho altura peso ou zona alvo etc. …

Nos modos cardio, calories, data e settings, pode fazer desfilar as diferentes informações premindo VIEW.

2/ Utilização / Precauções de emprego
Este cardiofrequencímetro é composto por um relógio e um cinto peitoral. O relógio é concebido para ser
usado no pulso ou num suporte de bicicleta aquando da prática de atividades físicas multidesportivas,
realizadas num clima temperado. O cinto torácico dispõe de um emissor codificado com 32 canais. Deve
situar-se no cone de recepção (esquema 2).
Restrições de utilização / Precauções de utilização:
Todas as precauções e restrições de utilização são apresentadas em pormenor na página 3 deste manual.
ADVERTÊNCIA !!!
Este aparelho é concebido para ser utilizado em desportos e lazeres. Não se trata de um aparelho de
seguimento médico. As informações deste aparelho ou deste manual são meramente indicativas e só devem
ser utilizadas após uma patologia depois de uma consulta e concordância do seu médico.
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Do mesmo modo, os desportistas em bom estado de saúde devem tomar em conta que a determinação da
frequência cardíaca máxima e das zonas de treino pessoais são elementos vitais na programação de um
treino eficaz e sem risco.
É aconselhável o conselho do seu médico ou profissional da saúde para fixar o seu ritmo cardíaco máximo,
os seus limites cardíacos superiores e inferiores e a frequência da duração de exercício adaptados à idade,
condições físicas e resultados visados.

PT

Por último, devido às perturbações possíveis geradas pelo sistema de transmissão rádio, desaconselhamos
os portadores de estimuladores cardíacos o uso de um cardiofrequencímetro com esta tecnologia.
A inobservância destas precauções pode originar um risco vital.

3 / O cinto peitoral
Instalação do cinto torácico
O procedimento de instalação do cinto é descrito em pormenor no início do manual (esquema 1). O cinto
torácico tem uma função de sensor e de emissor. Mede à superfície da pele as diferenças de potencial
criadas pelo batimento do seu coração. Envia, em seguida, essas informações
ao relógio por sinal rádio. Do seu bom posicionamento
depende a qualidade e a precisão da medição e
também o conforto durante a prática. Tal como
indica o esquema. os sensores são as superfícies
de borracha preta nos dois lados da parte central.
Corretamente colocado, o cinto transmite ao relógio
informações sobre a frequência cardíaca. Situado no cone de recepção (esquema 2), o relógio apresenta a
frequência cardíaca e propõe diferentes informações (zona alvo, intensidade do exercício... ) para orientar
e otimizar a recuperação da forma ou o treino.
Evite posicionar os sensores em zonas com muita pilosidade. Em climas frios
e secos, é possível que o cinto necessite de vários minutos para funcionar
corretamente. Isto é normal porque os sensores necessitam de uma película de
suor para garantir o contato com a pele. No início da medição, o relógio pode
apresentar durante cerca de 20 segundos valores extremamente elevados. Tal
deve-se à inicialização do algoritmo. A apresentação estabiliza-se nos valores
adequados após este intervalo de tempo. Tome precauções ao inserir a fixação
da correia elástica no orifício do cinto previsto para este efeito. Segure no
espigão passando o direito atrás do cinto.
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4/ Modo hora ( TIME )
- Utilização do modo hora
A hora é apresentada na linha principal e a data é apresentada na linha secundária no
formato seleccionado no modo SETTINGS.
- Regulação da hora, da data e do modo 12/24h.
As definições fazem-se no modo SETTINGS.

5 / Modo cardio (CARDIO)

PT

«Pode visualizar os seus valores cardíacos, em batimentos por minuto (bpm) ou em percentagem da
frequência máxima (%). Esta escolha de apresentação faz-se no modo SETTINGS (HR Unit)»
Apresentação dos valores em batimentos por minuto (bpm)
Gastos
calóricos
instantâneos

Cronómetro
de exercício

Zona alvo em
pulsações por
minutos (bpm)

Gastos
calóricos
total

Apresentação dos valores em percentagem da frequência cardíaca máxima (%)

Gastos
calóricos
instantâneos

Cronómetro
de exercício

Zona alvo em
percentagem
da frequência
cardíaca
máxima (%)

Gastos
calóricos total

5.1/ Utilização do modo cardio e informação principal
A informação principal é neste modo a frequência cardíaca.

IMPORTANTE:
• Para obter uma informação da frequência cardíaca, tem de utilizar o cinto. (Não se esqueça de humedecêlo antes). Se corretamente instalado, emitirá automaticamente o sinal de frequência cardíaca. Para mais
informações sobre a instalação do cinto, consulte o esquema 1 ou parágrafo 3.
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• Aconselhamo-lo também antes da utilização do modo cardio a verificar se ajustou os valores corretos
que lhe dizem respeito (altura, peso, zona alvo) no modo SETTINGS (ver capítulo correspondente). Caso
contrário, os valores dados pelo relógio poderão estar errados.

Receberá automaticamente o sinal se se encontra dentro do alcance de emissão do cinto. Neste caso,
o símbolo (coração) no canto superior esquerdo do ecrã pisca e a frequência cardíaca é apresentada na
linha principal.

PT

Na entrada do modo CARDIO, o relógio procura o sinal.

«Se o sinal não for encontrado, o relógio indica «NO SIGNAL».

Se a ligação for cortada durante mais de 5 minutos, a apresentação passa então para ---.

Para reativar a procura do sinal, prima 3 seg. «MODE»

5.2/ Apresentação da informação secundária

É possível mudar a informação secundária na segunda linha premindo VIEW.

5.2.1/ Cronómetro de exercício

É a apresentação standard quando se entra no modo cardio. Prima START/STOP para ligar o cronómetro.
Depois prima de novo START/STOP para desligar. Prima durante 3 segundos VIEW para repor para 0.

NB: 1. O cronómetro não pode ser ligado ou desligado enquanto for apresentado no ecrã.
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2. Quando o utilizador muda de modo durante o funcionamento do cronómetro, é apresentado um ícone
em todos os outros modos.
3. O cronómetro cobre uma duração de 0 a 23h 59min 59s.
4. É quando o utilizador liga o cronómetro da sua nova sessão que ele apaga os dados da memória no
modo DATA da sessão anterior (ver modo DATA).

5.2.2/ Gasto calórico instantâneo

A apresentação seguinte refere-se ao ritmo atual de gastos calóricos. Este valor é expresso em Kcal/hora.
Expressa a velocidade a que consome energia.

5.2.3/ Gastos calóricos total

PT

A apresentação seguinte refere-se à energia que consumiu desde o início do exercício, marcado pelo
arranque do cronómetro. Este valor é expresso em Kcal. Este algarismo tem em conta todos os gastos
energéticos corporais, nomeadamente do metabolismo de base.

5.2.4/ Zona alvo de frequência cardíaca (batimentos por minuto ou percentagem de
frequência máxima)

Uma zona alvo é uma zona de frequência cardíaca na qual deseja realizar o exercício. O relógio alerta-o,
então, se o seu coração bater mais rapidamente do que o limite alto ou menos rapidamente do que o limite
baixo desta zona. É possível ler na segunda linha o valor mínimo e o valor máximo, bem como um indicador
ON/OFF, que mostra se está ativado ou não. Esta zona alvo é regulada no modo SETTINGS. Consulte a
seção correspondente para obter informações adicionais.
A zona alvo é expressa em batimentos por minuto mais pode expressá-la em percentagem da frequência
cardíaca máxima. Para tal, consulte o Capítulo 8 Parâmetro: Regulação da apresentação da frequência
cardíaca.
NB: 1. A zona alvo está ativa quando é ajustada para ON ( parametrização em SETTINGS) e o cronómetro
de exercício é ligado.
2. A ultrapassagem do limite Alto é marcada pelo toque de 2 bips de 10 em 10 segundos e a
apresentação do símbolo (▲) no ecrã do relógio.
A ultrapassagem do limite Baixo é marcada pelo toque de 1 bip de 10 em 10 segundos e a apresentação
do símbolo (▼) no ecrã do relógio.
3. É possível utilizar apenas o limite alto ou o limite baixo colocando
um ou outro dos limites num valor inatingível (ex.: 30 bpm para o limite baixo).

6 / Modo calorias (CALORIES)
6.1/ Utilização do modo calorias

Este modo representa uma inovação real na forma de orientar o seu exercício. Pode medir o seu gasto
energético instantâneo e, deste modo, gerar o seu ritmo. Este valor tem a vantagem de ser mais facilmente
comparável com os aportes de energia por alimentação. « Pouco a pouco, saberá a que velocidade deve
correr para gastar o muffin que comeu ao pequeno-almoço ou daqui a quanto tempo terá de comer uma
barra de cereais se continuar a esse ritmo.
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3. É possível utilizar apenas o limite alto ou o limite baixo colocando
um ou outro dos limites num valor inatingível (ex.: 30 bpm para o limite baixo).

6 / Modo calorias (CALORIES)
6.1/ Utilização do modo calorias

Este modo representa uma inovação real na forma de orientar o seu exercício. Pode medir o seu gasto
energético instantâneo e, deste modo, gerar o seu ritmo. Este valor tem a vantagem de ser mais facilmente
comparável com os aportes de energia por alimentação. « Pouco a pouco, saberá a que velocidade deve
correr para gastar o muffin que comeu ao pequeno-almoço ou daqui a quanto tempo terá de comer uma
barra de cereais se continuar a esse ritmo.

Ritmo
cardíaco
instantâneo

PT
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Zona alvo em
quilocalorias por
hora (kcal/h)

Gramas
de gorduras
consumidas

Gastos
calóricos
instantâneos

6.2/ Apresentação da informação principal

A informação principal é neste modo o gasto energético instantâneo, expresso em Quilocalorias por hora.
Os valores de gastos energéticos instantâneos são calculados a partir da frequência cardíaca e de
outros parâmetros de acordo com determinadas regras. Os dois modos, CALORIES e CARDIO, têm pois
funcionamentos extremamente semelhantes.
IMPORTANTE:
• Para obter uma informação de gastos energéticos instantâneos, é necessário usar o cinto (não se esqueça
de humedecê-lo previamente). Se corretamente instalado, emitirá automaticamente o sinal de frequência
cardíaca. Para mais informações sobre a instalação do cinto, consulte o esquema 1 e o capítulo 5.1 no
que se refere à deteção do sinal.
• É especialmente importante, para que as informações apresentadas sejam fiáveis, verificar antes da
utilização do modo CALORIES se parametrizou os valores corretos que lhe dizem respeito (altura, peso,
zona alvo) no modo SETTINGS (ver capítulo correspondente). Caso contrário, os valores dados pelo
relógio poderão estar errados

O grande público faz confusão entre «calorias» e «quilocalorias» quando, em teoria,
existe um fator 1000 entre as duas. Por exemplo: o público admite habitualmente
que "100 g de chocolate corresponde a 550 calorias" quando, na realidade, 100 g de
chocolate equivale a 550 quilocalorias. Expressamos, pois, os valores energéticos em
quilocalorias, para que sejam facilmente interpretáveis a, acima de tudo, diretamente
comparáveis com as unidades utilizadas pela indústria agro-alimentar.

6.3/ Apresentação da informação secundária

É possível mudar a informação secundária na segunda linha premindo VIEW. Prima START/STOP para
ligar o cronómetro. Depois prima de novo START/STOP para desligar. Prima durante 3 segundos VIEW
para repor para 0.
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quilocalorias, para que sejam facilmente interpretáveis a, acima de tudo, diretamente
comparáveis com as unidades utilizadas pela indústria agro-alimentar.

6.3/ Apresentação da informação secundária

É possível mudar a informação secundária na segunda linha premindo VIEW. Prima START/STOP para
ligar o cronómetro. Depois prima de novo START/STOP para desligar. Prima durante 3 segundos VIEW
para repor para 0.
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NB: 1. O cronómetro não pode ser ligado ou desligado enquanto for apresentado no ecrã.
2. Quando o utilizador muda de modo durante o funcionamento do cronómetro, é apresentado um ícone
em todos os outros modos.
3. O cronómetro cobre uma duração de 0 a 23h 59min 59s.
4. É quando o utilizador liga o cronómetro da sua nova sessão que ele apaga os dados da memória no
modo DATA da sua sessão anterior (ver modo DATA).

6.3.1/ Ritmo cardíaco instantâneo

A apresentação seguinte refere-se à frequência cardíaca atual. A frequência cardíaca é apresentada em
pulsações por minuto (bpm, em inglês «beats per minute»).

6.3.2/ Gastos calóricos total

A apresentação seguinte refere-se à energia que consumiu desde o início do exercício, marcado pelo
arranque do cronómetro. Este valor é expresso em Kcal. Este algarismo tem em conta todos os gastos
energéticos corporais, nomeadamente do metabolismo de base

6.3.3/ Gramas de gorduras consumidas

A apresentação seguinte refere-se à gordura que perdeu verdadeiramente durante o seu exercício em
gramas (g). Com efeito, aquando de esforços prolongados, o organismo fornece energia aos músculos,
principalmente a partir de 2 fontes :
- Os açúcares (energia facilmente utilizável para esforços relativamente curtos e intensos, cujo stock dura
algumas dezenas de minutos no máximo).
- As gorduras (mais dificilmente utilizáveis cujo stock é geralmente praticamente ilimitado. O organismo
recorre a estes para tarefas de fundo (controlo da temperatura ou dos esforços extremamente longos de
fraca intensidade).
O relógio conhece estas regras fisiológicas e, em função da intensidade e da duração do esforço, indicará
o número de gramas de gordura que o fornecimento deste tipo de energia consumiu.
Para um objetivo de perda de peso, aconselhamo-lo a otimizar o consumo energético à base de
gorduras através da realização de exercícios de longa duração e baixa intensidade.

6.3.4/ Zona alvo em quilocalorias por hora (kcal/hl)

Também esta função é nova. Permite-lhe orientar melhor os seus treinos, com os gastos energéticos como
principal parâmetro. Uma zona alvo é uma zona de gastos energéticos na qual deseja realizar o exercício.
O relógio alerta-o, então, se o seu esforço for demasiado intenso e, logo, cansa-o, esgotando as reservas
de açúcares ou se, pelo contrário, o seu esforço for demasiado ligeiro (para consumir eficazmente gorduras,
por exemplo), será possível ler na segunda linha de apresentação o valor mínimo e o valor máximo do
consumo energético instantâneo pretendido, bem como um indicador ON/OFF que mostra se está ativado
ou não. Esta zona alvo é regulada no modo SETTINGS. Consulte a seção correspondente para mais
informações.
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NB:
1. Se a zona alvo estiver ativada, a ultrapassagem do limite alto é marcada pelo toque de 2 bips de 10 em
10 segundos e a ultrapassagem do limite baixo é marcada pelo toque de 1 bip de 10 em 10 segundos.
2. É possível utilizar apenas o limite Alto ou o limite Baixo colocando o outro num valor inatingível.
3. A zona alvo está ativa quando é ajustada para ON e o cronómetro de exercício é ligado.

Regras de registo:
O relatório é reinicializado quando o cronómetro de exercício é ativado pela primeira vez: se um utilizador
for ao modo DATA neste momento, ele verá NO DATA. Os dados são colocados na memória no momento
em que o utilizador pára o cronómetro: o utilizador que for ao modo DATA verá, então, o relatório de treino
da sessão que acabou de fazer.

PT

7 / Modo relatório de exercício (DATA)

É possível visualizar um relatório intermediário "durante" a sessão de treino. Para tal. é
necessário premir 2 vezes rapidamente a tecla START/STOP de forma a parar o cronómetro
por uma fração de segundo. O relatório intermediário será, então, registado até que o utilizador
prima mais uma vez START/STOP. Este relatório intermediário não pode ser conservado e será
substituído pelo relatório final no fim do exercício 1.
Relatório de exercício
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No interior do modo DATA, passa-se de um ecrã de informação para outro premindo VIEW.
O modo data permite visualizar um relatório completo no final da sessão de desporto.

O primeiro ecrã apresenta a data da sessão registada.

PT

depois a duração da sessão (horas, minutos, segundos),

depois respetivamente a frequência cardíaca média (AVG HR) e a
frequência cardíaca máxima (MAX HR) na duração do exercício. Por
defeito, os valores são apresentados em batimentos por minuto, a
sigla Bpm aparece no ecrã mas pode visualizá-los em percentagem da
frequência cardíaca máxima (a sigla Bpm desaparece). Para tal, consulte
o capítulo 8: Regulação da apresentação da frequência cardíaca.
depois respetivamente o ritmo de gasto energético médio (AVG CAL) e
máximo (MAX CAL) em quilocalorias por hora na duração do exercício.

O tempo passa na zona alvo em hora minutos segundos. O valor está a 0 se a zona alvo
foi desativada.

O número total de quilocalorias gastas na duração do exercício.

O número de gramas de gorduras queimadas aquando do exercício.

Voltar ao ecrã inicial.
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8 / Modo Parâmetros (SETTINGS)

Informações práticas:
- Aquando das definições, o botão VIEW permite aumentar o valor, o botão MODE permite
diminui-lo.
- Para proceder com maior rapidez aquando das definições, pode manter premido VIEW ou
MODE premidos, os valores desfilam rapidamente.
- Se não premir qualquer botão durante alguns segundos aquando da regulação, o relógio sai
automaticamente do modo regulação.

PT

O princípio geral de regulação consiste em seleccionar o parâmetro a regular premindo sucessivamente
VIEW, entrar no modo de regulação premindo START/STOP, aumentar ou diminuir o valor premindo MODE
ou VIEW e, por último, validar premindo START/STOP.

Os diferentes parâmetros reguláveis:
Regulação do sistema de unidade

Pode utilizar o relógio com unidades anglosaxónicas (peso em libras, altura em
polegadas, apresentação da hora em 12H AM
e PM e apresentação invertida da data AA-MMDD) ou com unidades europeias (peso em kg,
altura em cm, hora em 24h, data em DD-MMAA

VIEW

.Regulação da hora

Regulação da data
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Não pode regular os valores dos segundos para um valor preciso mas apenas repô-los para à 0 no
momento em que validar com STR/STP.
Regulação do bip sonoro
VIEW

Pode ativar (ON) ou desativar (OFF) o bip das
teclas.

PT

VIEW

ON/OFF

ON/OFF

Definições das informações pessoais

Regulação da idade (em anos).

-

-

-

+

+

+

Regulação da altura (a unidade é apresentada de
acordo com sistema utilizado cm (centímetros) ou
inch (polegadas).

Regulação do peso (a unidade é apresentada de
acordo com sistema utilizado kg (quilogramas) ou
lb (libras).

O género (homem (M) ou mulher (F)).

VIEW Masculino /

Feminino

+
Masculino/
Feminino

Regulação da zona alvo
Na entrada do modo regulação da zona alvo, o tipo de zona alvo é apresentado:
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A zona alvo ou é desativada (ZONE: OFF) ou é ativada e expressa em batimentos por minuto (BPM) ou em
frequência cardíaca máxima (%) ou em gasto calórico (CAL).
A modificação dos valores altos e baixos num dos 3 modos de apresentação é automaticamente convertida
nos dois outros modos.
Se pretender modificar o modo de zona alvo a utilizar, seleccione-o com a ajuda de STR/STP e, depois,
mude-o premindo VIEW.
O relógio apresenta de forma alternada o modo seleccionado e os valores da zona.

A zona alvo em calorias por hora é utilizada no modo Calories apenas.
Para introduzir os valores da zona alvo em Calorias por hora, seleccione CAL. Depois valide com STR/STP.
A zona alvo é, então, ativada (ON).

PT

A zona alvo cardíaca é utilizada no modo cardio apenas. Para introduzir os valores da zona alvo em
percentagem da frequência cardíaca máxima, seleccione %, para introduzir os valores da zona alvo em
batimentos por minuto, seleccione BPM.
Escolha o referencial (Bpm ou % FC max) que lhe é mais familiar para introduzir os seus valores.

Pode, então, seleccionar o limite baixo (LOW ZONE) (faça desfilar os valores com a ajuda de VIEW (+) e
MODE (-) depois valide com START/STOP) e de seguida o limite alto (HI ZONE).

VIEW
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Regulação da frequência cardíaca em repouso
A frequência cardíaca em repouso intervém no cálculo das gramas de gordura queimadas no exercício.
Para determiná-la depois de acordar, mantenha-se deitado. Meça a frequência cardíaca ao fim de alguns
minutos tentando estar o mais calmo possível. Repita a operação alguns dias de seguida e obtenha a
média destes valores.

É regulada da mesma forma que os outros
parâmetros (STR/STP) para seleccioná-lo,
VIEW e MODE para regular o valor, STR/STP
para validar o valor).

PT

Regulação da apresentação da frequência cardíaca máxima
A frequência cardíaca máxima é a frequência cardíaca mais alta que pode alcançar durante o esforço. É,
por defeito, 220-AGE.
É regulada da mesma forma que os outros
parâmetros (STR/STP para seleccioná-lo,
VIEW e MODE para regular o valor, STR/STP
para validar o valor).

Regulação da apresentação da frequência cardíaca
Este parâmetro permite-lhe visualizar os seus valores de frequências cardíacas e de zona
alvo, em batimentos por minutos ou em percentagem da frequência cardíaca máxima.
Pode, deste modo, utilizar o referencial que mais se adequa ao seu caso.

Na entrada do modo cardio, a escolha de apresentação em percentagem da frequência cardíaca máxima é
indicada pelo ecrã temporário seguinte:
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9 / Reinicializar o relógio
3 SEG

3 SEG

Todos os segmentos serão apresentados por um curto instante e, depois,
o relógio é reinicializado.
3 SEG

3 SEG

PT

10 / Princípios de treino
Por motivos de eficácia e segurança, mostra-se indispensável conhecer determinados parâmetros
fisiológicos específicos do treino. Os conselhos que aqui damos de seguida são uma indicação para as
pessoas saudáveis e desportivas, sem qualquer doença. Recomendamos-lhe vivamente que consulte o
seu médico para a determinação mais precisa das zonas de treino. Conheça e não ultrapasse os seus
limites !!
Frequência
cardíaca
200
HRmax =
220 – idade

Valores a conhecer
Para otimizar as vantagens da preparação
física, deve começar por conhecer a frequência
cardíaca máxima (HRmax) expressa em
batimentos por minuto (bpm). A FCmax
pode ser calculada em função do cálculo
seguinte: HRmax = 220 - a sua idade.
Não obstante, um teste de campo permite-lhe
obter um valor justo.

Resistência
Endurance

Zonas de treino
No decurso de um programa de recuperação da forma, várias zonas de treino darão resultados específicos
correspondentes a objetivos diferentes. Em função da intensidade do exercício, a percentagem da energia
proveniente da combustão dos açúcares e a proveniente da combustão das gorduras muda.
- Na zona de endurance (70 a 80% FC max), o desportista trabalha o fundo, as longas distâncias e a
endurance geral. É o ritmo no qual se pode correr durante mais de uma hora. A combustão de energia
utiliza uma parte de gorduras, cada vez mais significativas em função da duração de treino.
- Na zona de resistência (80 a 90% FC max), o desportista trabalha para muscular o coração e a
musculatura, a velocidade média de distância e a resistência em pleno esforço. É o ritmo no qual corre 5 a
10 km em competição. Este ritmo deixa de ser confortável e você cansa-se. A combustão de energia utiliza
quase exclusivamente açúcares, sobretudo se não conseguir sustentar este ritmo por mais de meia hora.
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Por ex.: Desportista de 30 anos que treina a endurance aeróbica para aumentar a resistência ao esforço
e melhorar o tempo na meia-maratona. O domínio de treino mais eficaz para o seu objetivo será a zona
de resistência.

11/ Resolução de problemas

PT

11.1/ Ritmo cardíaco anómalo
Observará oscilações significativas da sua frequência cardíaca.
Verifique a colocação correta do cinto e o humedecimento dos sensores (esquema 1, página 1) :
As interferências presentes no ambiente causadas pelas perturbações eletromagnéticas podem,
temporariamente, tornar instáveis ou inexatas os registos de pulsações cardíacas. São, na maior parte das
vezes, constatadas na proximidade das linhas de alta tensão, catenárias, luzes de circulação, aparelhos de
televisão, motores de veículos, determinados equipamentos desportivos motorizados, telemóveis, ecrãs de
computadores, fornos microondas ou quando atravessa pórticos elétricos de segurança.
Outras causas podem também alterar o registo das pulsações cardíacas:
- Peças de roupa que batem no cinto ou fortemente carregadas em eletricidade estática.
- Uma forte pilosidade do tronco.
- Vestígios de sujidade no cinto.
No caso de instabilidade do registo das pulsações cardíacas, mostra-se adequado começar por garantir
que nenhuma destas causas está na base do problema.

11.2/ Deteção do cinto
Se o
não pisca:
- Reduza a distância entre o cinto e o relógio.
- Ajuste a posição do cinto humedecendo devidamente os sensores.
- Verifique o estado das pilhas, sobretudo no cinto.
- No modo CARDIO ou CALORIE Sincronize o relógio premindo longamente o botão MODE. (ver Capítulo
5.1)
Se a ligação com o cinto for temporariamente cortada, é apresentada uma frequência
cardíaca de 0 na linha principal.

Se a ligação for cortada durante mais de 5 minutos, a apresentação passa então para ---.
Para reativar a procura do sinal, prima 3s MODE ou saia do modo CARDIO premindo
MODE depois de voltar ao modo CARDIO. A procura será, então, relançada. (ver Capítulo
5.1)
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11.3/ Conselhos de utilização para os indivíduos portadores de stent coronário

Um stent coronário pode alterar a transmissão da frequência cardíaca do cinto no relógio. Neste caso,
aconselhamos a utilizar o cinto por cima dos peitorais.

11.4/ Intermitência anómala do visor ou anomalia de funcionamento
A pilha está provavelmente descarregado, mostra-se adequado carregá-la.

PT

12/ Caraterísticas técnicas

13/ Garantia limitada
A OXYLANE garante ao comprador inicial deste produto que este está isento de defeitos ligados aos
materiais ou ao fabrico. Este produto tem uma garantia de dois anos a contar da data da compra. Guarde a
fatura 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 incorreta ou à utilização comercial do produto
• os danos provocados por reparações efetuadas por pessoas não autorizadas pela OXYLANE.
• as pilhas, as armações fissuradas ou partidas que apresentam vestígios de choques.
• Durante o período de garantia, o aparelho é ou reparado gratuitamente por um serviço autorizado ou
substituído a título gracioso (de acordo com o distribuidor).
• A garantia não cobre a correia elástica que é uma peça de desgaste.
123
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14/ Les piles
14 / As Pilhas

Montre
Relógio

PT

Attention, un clignotement anormal de l’affichage ou une
quelconque anomalie de fonctionnement indique généralement
que la pile est déchargée et qu’il convient de la remplacer. Pour
Atenção, geralmente, um piscar anómalo do visor ou qualquer anomalia de
changer votre pile : adressez-vous au point de vente où vous avez
funcionamento indica que a pilha está descarregada e que convém substitui-a.
acheté votre produit. En la changeant vous-même, vous risquez
Para substituir a pilha: dirija-se ao ponto de venda onde adquiriu o seu produto.
d’endommager le joint et de perdre l’étanchéité ainsi que la garantie
Ao substitui-la sozinho, corre o risco de danificar a junta e, deste modo, perder a
du produit. La durée de vie de la pile est influencée par la durée
estanquicidade bem como a garantia do produto.Aduração útil da pilha é influenciada
de stockage en magasin et la façon dont vous utilisez le produit.
pela duração de armazenamento na loja e pela forma como utiliza o produto.

Ceinture pectorale
Cinto peitoral
Si les indications de fréquence cardiaque deviennent incohérentes ou si le signal de réception
Se as indicações de frequência cardíaca se tornarem incoerentes ou se o sinal de
du signal cardiaque ne réagit pas de manière normale, alors que la montre est placée dans
recepção do sinal cardíaco não reagir de forma normal quando o relógio está colocado
le cône de réception, il peut être nécessaire de changer la pile de la ceinture thoracique.
no cone de recepção, é possível que seja necessário mudar a pilha do cinto cardíaco..
Vous pouvez changer vous-même la pile de la ceinture,sans l’aide d’outil spécialisés (schéma 4).
Pode mudar pelos seus próprios meios a pilha do cinto, sem a ajuda de ferramentas especializadas (esquema 4).
En cas de problème, contactez votre revendeur.
No caso de problema, contate o seu revendedor.
Déposez les piles ou batterie ainsi que le produit électronique
en fin de vie dans un espace de collecte autorisé afin de les
recycler.
Deposite
as pilhas ou baterias, bem como o seu produto eletrónico em
fim de vida útil, num local de recolha autorizado para os reciclar.

15/ Contactez nous
15/ Contate-nos
Nous
sommes à l’écoute de vos remontées d’informations, quant à la qualité, la fonctionnalité
ou l’usage de nos produits : www.kalenji.com
É com agrado que recebemos todas as eventuais informações que nos queira fornecer em termos de
qualidade,
funcionalidade
dos
nossos produtos
: www.geonaute.com
Nous nous
engageonsouà uso
vous
répondre
dans les
plus brefs délais.
Comprometemo-nos a responder-lhe no mais curto espaço de tempo.

www.support.geonaute.com
www.geonaute.com
www.geonaute.com
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