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Agradecemos-lhe o seu interesse nos relógios GPS de Running W 300 Kalenji e CW 700 kalenji.

Este guia de funcionamento rápido visa acompanhá-lo no conhecimento do seu produto.

Este limita-se voluntariamente às funções básicas do produto de modo a  facilitar a  p rimeira 

utilização do mesmo.

Para descobrir todas as características e  funções do seu p roduto, consulte o  guia completo 

disponível em www.Kalenji.com, sob a rubrica assistência.

1. Composição do seu produto.

W 300 GPS CW 700 GPS

Relógio GPS

Cabo USB para o carregamento da bateria 
e transferência de dados para o PC

Cinto cardiofrequencímetro

2. Recarregar a bateria.

Ligar o cabo USB de alimentação a uma porta USB e a pinça ao seu relógio.

Ligar a uma porta USB

Ligar ao seu relógio

Os 4 conectores metálicos da pinça devem ser totalmente inseridos nas 4 
ranhuras que lhes correspondem na parte de trás do relógio.
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Relógio apagado, cabo USB ligado, o  i ndicador d e bateria  

é exibido para indicar o nível de carga da mesma.

Ligar o relógio mantendo o botão pressionado  ON
“idioma”.

Regular o produto informando sucessivamente:

idioma, hora, unidades, sexo, data de nascimento, peso, altura, FC máx. (frequência cardíaca 

máxima), FC repouso (frequência cardíaca em repouso).

A frequência cardíaca máxima é calculada de acordo com a sua idade, mas pode ser ajustada 

manualmente.

Regresso ao ecrã anterior

Aumentar o valor ou opção 

anterior na lista 

Diminuir o valor ou opção 

seguinte na lista On/off (pressão longa) 

Validação do parâmetro 

idioma

português
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4. Instalação do cinto.

Este capítulo abrange apenas o modelo CW kalenji 700 GPS.

Instalação

sensores

Cone de recepção

*118.08 pol.



activities

84

P
T

5. Funções dos botões.
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actividades

1.   alto: opção anterior na lista, aumentar um valor, página de indicadores anterior na minha 

visualização “os meus indicadores”, aproximar a visualização “o meu percurso”.

2.   baixo: Opção anterior na lista, aumentar um valor, página de indicadores seguinte na minha 

visualização “os meus indicadores”, diminuir na visualização “o meu percurso".

3.   i nício/pausa: entrar no m enu p rincipal d o GPS, validar u ma opção, i niciar/parar 

o cronómetro durante uma sessão.

4.   voltar: Regressar ao menu ou ao ecrã anterior.

5.  : Ligar ou desligar o produto (carregar durante algum tempo), iluminar o ecrã.

6.   visualização: Para alterar o ponto de vista durante uma sessão.

7.   lap: para tomar os tempos nas voltas manuais (laps).

6. Menus principais.

Após a  parametrização, depois a cada iluminação, o  seu GPS i rá exibir a hora, com a data  

e o nível da bateria.




















