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1 Primeiro arranque

Utilização2

3

1,5 seg. 2 seg.

1,5 seg.

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

 � Posicionamento

 � Início da medição

 � Colocar a zero

 � Colocação em modo de espera

Substituição da pilha

Ecrã

Colocar a zero Clipe de cinto

30 seg.



DECATHLON
4 Boulevard de Mons – BP 299 
59665 Villeneuve d’Ascq cedex – France 

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

Ref. pack: 652.240

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.
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O símbolo «caixote do lixo com traço por cima» significa que este produto e as 
pilhas que contém não podem ser deitados fora com o lixo doméstico. Estão 
sujeitos a uma triagem selectiva específica. Coloque as pilhas bem como o seu 
produto electrónico em fim de vida num espaço de recolha autorizado de forma 
a proceder à sua reciclagem. Esta reciclagem dos seus resíduos electrónicos 
permitirá a protecção do ambiente e da saúde. Coloque as pilhas num local onde 
sejam recicladas.
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1,5V
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Para substituir a pilha: dirija-se ao ponto de venda onde adquiriu o seu produto. Ao substitui-
la sozinho, corre o risco de danificar a junta e, deste modo, perder a estanquicidade 
bem como a garantia do produto. A duração útil da pilha é influenciada pela duração de 
armazenamento na loja e pela forma como utiliza o produto.

Produto sob garantia 2 ani em utilização.
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 DECATHLON. 
• as pilhas, as armações fissuradas ou partidas que apresentam vestígios de choques.


