Manual do utilizador do
Cardio Connect Kalenji

Registador de pulsações cardíacas
+ software de análise Geonaute Software.

Som

1. Introdução.............................................................................................................. P.3
2. Vista de conjunto................................................................................................... P.3
3. Entrada em funcionamento................................................................................... P.4
4. Ligação ao cinto peitoral...................................................................................... P.4
5. Dados de registo.................................................................................................... P.5
6. Ligação ao seu PC................................................................................................. P.6
7. Reinicialização....................................................................................................... P.6
8. Precauções de utilização...................................................................................... P.6
9. Características....................................................................................................... P.6
10. Pilha........................................................................................................................ P.7
11. Resolução de problemas....................................................................................... P.7
12. Garantia................................................................................................................. P.8
13. Contacte-nos.......................................................................................................... P.8

2

1. Introdução.
Muito obrigado por ter escolhido este registador de pulsações cardíacas da Kalenji para as suas sessões e exercícios
desportivos. Este produto permite-lhe registar o seu ritmo cardíaco a partir de um cinto peitoral compatível, transferir esses dados para o seu PC e proceder à sua consulta, análise e arquivamento a partir do software Geonaute Software.

Guarde, por favor, este manual para todas as consultas posteriores. Contém todas as instruções práticas, as características técnicas e as advertências a tomar em linha de conta.

2. Vista de conjunto.
1

Face dianteira:
1 Díodo LED.
2 Botão.

2

3

Face traseira:
3 Compartimento da pilha.
4 Botão de reinicialização.
5 Pinça de fixação amovível.
6 Tomada de ligação do cabo USB.
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3. Entrada em funcionamento.
Registo das suas sessões de treino:
1. Instale o cinto peitoral do seu cardio-frequencímetro. Para tal, consulte o manual do cardio-frequencímetro.

2. P
 rima por breves instantes o BOTÃO do Cardio Connect para ligar o aparelho e coloque-o na proximidade do seu cinto peitoral para permitir a ligação a este. Consulte o
parágrafo 4 abaixo para verificar se a ligação foi bem estabelecida.

3. L igue o aparelho ao cinto peitoral ou
fixe-o ao cinto. Pode também retirar a
pinça amovível e fazer deslizar o registador de pulsações cardíacas para dentro
do seu bolso.

Inicie os exercícios.
4. Para terminar o registo dos dados, prima e mantenha premido o BOTÃO durante dois segundos, até o díodo
laranja piscar, e depois solte.
Observação:
O aparelho tem um alcance de 10 cm (4 inches) durante o estabelecimento da ligação e de 80 cm (31,5 inches) uma
vez a ligação estabelecida.

4. Ligação ao cinto peitoral.
Este produto é compatível com os cintos peitorais de pulsações cardíacas que transmitem os sinais analógicos a
5,3 KHz fornecidos com os modelos seguintes:
CW Kalenji 100 e CW Kalenji 300 Heart Wear, apenas os modelos identificados com a marcação “Cardio Connect
Compatible”.
300 coded, 500 coded, 700 coded,
CW Aptonia F300, F500,
CW Géonaute T500, T500 codé, T700, T700 codé.
Uma vez ligado, o aparelho procurará automaticamente o sinal emitido pelo cinto. O díodo LED indica-lhe o estatuto da
ligação.
Intermitência rápida a VERDE

VERDE durante 3 segundos

Intermitência lenta em VERDE

Ligação em curso

Ligação efectuada

Registo em curso

Intermitência rápida a VERDE

LARANJA durante 3 segundos

Ligação em curso

Falha da ligação
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Observação: Se não for encontrado qualquer sinal no espaço de 10 segundos, o aparelho desliga-se.
Recepção de sinal: Se modificar ou reinicializar o cinto peitoral durante uma sessão de treino, pode ser necessário
procurar de novo o sinal.
Para forçar a procura de um sinal: Prima e mantenha premido o BOTÃO durante 4 segundos e solte-o depois de o
aparelho estar ligado.
ATENÇÃO: As interferências presentes no ambiente causadas por perturbações electromagnéticas podem tornar instáveis
ou imprecisos os registos de pulsações cardíacas. São, na maior parte das vezes, constatadas na proximidade de linhas de
alta tensão, semáforos, catenárias de autocarros ou eléctricos, televisores, motores, carros, determinados equipados desportivos motorizados, telemóveis, ecrã de computador ou quando atravessa portas eléctricas de segurança.

5. Dados de registo.
Sempre que recebe um sinal, o aparelho inicia um novo registo de actividade e inicia o armazenamento dos dados
de pulsação cardíacos. O díodo LED pisca uma luz verde todos os 3 segundos para indicar que os dados estão a ser
registados.
Quando o aparelho cessa o registo dos dados ou é desligado, o registo de actividade termina.
Para terminar um registo de actividade / desligar o aparelho:
1. Prima e mantenha premido o BOTÃO durante 2 segundos. O díodo passa para a cor laranja.
2. Solte a tecla BOTÃO para desligar o aparelho.
Observação: O aparelho desliga-se automaticamente se não for detectado qualquer ritmo cardíaco no espaço de
5 minutos. Durante este período de tempo, o indicador verde continua a piscar. O aparelho desliga-se igualmente se a pilha
estiver fraca ou se a memória estiver cheia.
Memória: A capacidade de registo é de 75 horas e 99 registos de actividade.
Sinal do díodo

Significado

Pisca lentamente a vermelho aquando do exercício

90% da memória está cheia

Vermelho constante durante 2 segundos

A memória está cheia, o aparelho desliga-se automaticamente

Os registos de actividade podem ser manualmente apagados ou utilizando o software Geonaute Software fornecido
com este produto. Para apagar com a ajuda do seu PC, consulte o manual do software.
Para apagar manualmente todos os registos de actividade:

1. Aparelho desligado, prima e mantenha premido o BOTÃO durante
4 segundos. O díodo pisca uma cor laranja.

2. Prima mais uma vez para apagar a memória.
3. O díodo volta a verde durante 1 segundo para indicar que os registos estão apagados.
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6. Ligação ao seu PC.
Instale o software Geonaute Software fornecido no CD (manual do software igualmente disponível neste CD).

Para ligar o aparelho ao seu PC, insira o cabo USB (ligado ao
registador de pulsações cardíacas) à tomada USB do seu PC.
Observação: Se a ligação for interrompida, retire o cabo USB do PC
e reinsira-o.

7. Reinicialização.
Para reinicializar, utilize um objecto fino e pontiagudo e prima o botão de reinicialização.

A

A

Botão de reinicialização.

8. Precauções de utilização.
Para reinicializar, utilize um objecto fino e pontiagudo e prima o botão de reinicialização.
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 são meramente indicativas
e só devem ser utilizadas no seguimento de uma patologia após consulta e acordo do seu
médico. Por último, devido a perturbações possíveis causadas pelo sistema de rádio-transmissão, desaconselhamos que os portadores de pacemakers utilizem um cardio-frequencímetro
utilizando esta tecnologia. A inobservância destas precauções pode originar um risco vital.
Este aparelho é concebido para lhe proporcionar satisfação durante inúmeros anos se
o manusear com cuidado. Eis algumas precauções:
•N
 ão submeta o aparelho a forças, choques, pó, mudanças de temperatura ou de humidade excessivas dada a
consequência possível de mau funcionamento, duração útil electrónica encurtada, pilhas danificadas e peças
deformadas.
• Não mergulhe o aparelho em água. Se ficar em contacto com água, enxugue-o de imediato com um pano macio.
• Não limpe o aparelho com produtos abrasivos ou corrosivos. Tal pode riscar as peças de plástico e corroer o
circuito electrónico.

9. Características.
Observação: As características técnicas deste aparelho e o conteúdo deste manual estão sujeitos a alterações sem aviso
prévio.
Característica

Descrição

Comprimento x Largura x Altura

46 x 46 x 17 mm (1,8 x 1,8 x 0,7 inches)

Campo de recepção

10 cm (4 inches) em busca de sinal e 80 cm
(31,5 inches) se um sinal for encontrado

Recepção de sinal

5,3 KHz analógico, codificado e não codificado

Memória

75 horas (amostragem de 5 segundos) 99 registos
de actividade

Alimentação

1 pilha CR2032

Autonomia

1 ano
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10. Pilha.

Este aparelho é-lhe fornecido com uma pilha CR2032.

O díodo LED pisca uma luz vermelha durante 2 segundos antes de o aparelho se desligar para indicar que a pilha
está fraca.

1

1

2

2

3
4

3

Retire a fixação do cinto do aparelho.
Utilize uma chave-de-parafusos para retirar a tampa do compartimento da pilha.
Insira a pilha, respeitando os polaridades (+/-) conforme indicado.
Volte a colocar a tampa.
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Este produto e as pilhas que contém não podem ser eliminadas com os resíduos domésticos. Estão sujeitos a uma triagem selectiva específica. Deposite as pilhas, bem como
o seu produto electrónico em fim de vida útil, num local de recolha autorizado para os
reciclar. Esta reciclagem do seu lixo electrónico permitirá a protecção do ambiente e
da sua saúde.

11. Resolução de problemas.
Problemas

Soluções / Respostas

Intermitência VERMELHA durante 3 segundos após
a ligação

A pilha está fraca, coloque uma pilha nova no compartimento adequado (Cf. capítulo 10 “pilhas”)

Intermitência permanente VERMELHA aquando do
registot

90% da memória está cheia, deve esvaziá-la (Cf. capítulo 5 “dados de registo”)

VERMELHO constante durante 2 segundos, depois
o aparelho desliga-se automaticamente

A memória está cheia, deve esvaziá-la (Cf. capítulo 5
“dados de registo”) para poder utilizar de novo o registador de pulsação cardíaca

LARANJA constante durante 3 segundos, depois
o aparelho desliga-se automaticamente

Falha da ligação com o cinto. (Cf. capítulo 5 “dados
de registo”) Aproxime o registador ao cinto. Verifique
se o cinto está devidamente posicionado no peito
(Cf. o manual do cardio-frequencímetro) e os sensores
deste humedecidos
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12. Garantia.
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 de compra. Guarde a factura em lugar seguro,
dado que é a sua prova de compra.
A garantia não cobre:
•Os danos causados por uma má utilização, inobservância das precauções de utilização ou acidentes, nem a uma
manutenção incorrecta ou a uma utilização comercial do produto.
•Os danos causados por reparações efectuadas por pessoas não autorizadas pela OXYLANE.
•As pilhas, as caixas fissuradas ou quebradas ou que apresentam vestígios de choques.
Durante o período de garantia, o aparelho é reparado gratuitamente por um serviço autorizado ou substituído
a título gracioso (de acordo com o distribuidor).

13. Contacte-nos.
Estamos atentos ao seu feedback em termos de qualidade, funcionalidade ou utilização dos nossos produtos:
www.kalenji.com. Comprometemo-nos a responder lhe no mais curto espaço de tempo. O guia “arranque rápido”
permite-lhe uma primeira utilização fácil e rápida do seu registador de pulsações cardíacas. Para descobrir
totalmente as características e funções do seu produto (gestão da memória, das pilhas, manual de resolução de
avarias…), consulte o manual fornecido neste CD.
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